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Unmasked Ian Halperin Hent PDF Uanset hvad efterforskningen ender op med at konkludere, så var det

grådighed, der dræbte ”King of the Pop” – Michael Jackson, mener forfatter Ian Halperin. Venner, ansatte og
partnere tegner i biografien ”Unmasked – Michael Jackson, de sidste år af hans liv” et tragisk billede af de
sidste år og dage i musikeren og performerens liv, hvor Jackson desperat forsøgte at forberede sig til de 50
planlagte koncerter, der skulle være begyndt 2. juli 2009 i London. Disse shows ville have givet millioner af

dollars i indtægter, men popstjernen kunne aldrig have gennemført dem, hverken mentalt eller fysisk.
Michael Jackson vidste dette, og hans rådgivere vidste dette. Hvordan var Michael Jackson kommet så langt
ud? Efter fem års intense undersøgelser udfolder forfatter Ian Halperin den virkelige historie om Michael

Jacksons sidste år; en spændende og overraskende thriller. Halperin går bag om Michael Jacksons maske, og
han udskiller den bitre sandhed fra de mange lag af løgne og medieskabte historier af tvivlsom karakter.

”Unmasked – Michael Jackson, de sidste år af hans liv” er et velskrevet og sympatisk portræt af en kunstner,
en legende, en forretningsmand og en far, der åbenbarer helt nye sider af Michael Jacksons kontroversielle

liv: indflydelse fra Scientology, hans seksuelle orientering, faderskabet til de tre børn, medicinmisbruget, den
hvide hud og anklagerne om pædofili. “… omgivet af grådige møgdyr … Halperin viser, at det var en

blanding af grådighed, dumhed og misundelse fra omverdenens side, der lagde Michael Jackson og hans
karriere i graven”, Weekendavisen ”Hvis du tror, du ved alt om Michael Jackson, glem det. Ian Halperin har
afdækket forbløffende ny viden, som vil gøre denne bog til den definitive biografi om den kunstner, der blev
det største ikon i vor tid.” Simon Spotlight Entertainment. ”Den irriterende og ubekvemme sandhed fortjener

en chance!” The Sunday Times
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der blev det største ikon i vor tid.” Simon Spotlight Entertainment.
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