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Ulven og glasøjet: Billeder fra et liv Annett Wolf Hent PDF Annett Wolf voksede op i en københavnsk
vinhandlerslægt i mellemkrigstiden, men valgte allerede som ung en løbebane inden for tv og teater, som

skulle føre hende verden rundt. Først bag kameraet som producer og tv-tilrettelægger i Danmarks Radio, hvor
hun blev kendt for sin fandenivoldskhed og sine nyskabende underholdningsprogrammer. Siden i Los

Angeles, hvor hun lod glasøjet følge Hollywoods største stjerner som Jack Lemmon og The King, inden hun
besluttede sig for at kæmpe for byens sorte gadebander. I sine billedlige erindringer fortæller Annett Wolf om
sine oplevelser og de store personligheder, hun mødte på sin rejse gennem livet. En rejse, som i sidste ende
førte hende til den canadiske ødemark på hendes livs eventyr og det endelige møde med sit inderste jeg – og
den arktiske hvide ulv. Annett Wolf (f. 1936) er en dansk instruktør, producer og journalist. Annett Wolf

boede i en lang årrække i USA, hvor hun blandt andet lavede dokumentarfilm om Hollywoods største stjerner.
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