
Untitled
Hent bøger PDF

Louise Madsen
Untitled Louise Madsen Hent PDF Louise Madsen er en af Danmarks mest kendte og fulgte influencere. Hun
er kendt for at gå sine egne veje, stå ved sine holdninger og at være kreativ. Men hun er også en 15 årig pige
fra København, der har kæmpet med hate på de sociale medier. I UNTITLED åbner Louise op for alt det, der
optager hende og for det, der har smertet. Hun fortæller om, hvad der inspirerer hende, venner og fester, om
kærligheden – også den til barndomsbyen København, om smerten ved forældrenes skilsmisse, drømmene for
fremtiden og om det, hun aldrig har fortalt om på de sociale medier; Den periode, hvor hun blev udsat for så
meget hate, at prisen for hende personligt blev meget høj. Louise Madsen er blandt de 10 største influencere i

Danmark. Hun har 143.000 følgere på Instagram.

 

Louise Madsen er en af Danmarks mest kendte og fulgte influencere.
Hun er kendt for at gå sine egne veje, stå ved sine holdninger og at
være kreativ. Men hun er også en 15 årig pige fra København, der
har kæmpet med hate på de sociale medier. I UNTITLED åbner

Louise op for alt det, der optager hende og for det, der har smertet.
Hun fortæller om, hvad der inspirerer hende, venner og fester, om
kærligheden – også den til barndomsbyen København, om smerten
ved forældrenes skilsmisse, drømmene for fremtiden og om det, hun
aldrig har fortalt om på de sociale medier; Den periode, hvor hun
blev udsat for så meget hate, at prisen for hende personligt blev
meget høj. Louise Madsen er blandt de 10 største influencere i

Danmark. Hun har 143.000 følgere på Instagram.
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