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Beyoncégrafika Chris Roberts Hent PDF Forlaget skriver: Hun er kendt verden over, hun er en enestående
sanger og aktivist, hun er et modeikon, og hun har vokset sig til noget endnu større … Beyoncé er et
fænomen!
Denne gennemillustrerede bog fortæller i ord, billeder og grafik om Queen Beys rejse fra sang- og dansetalent
til globalt ikon. Det er historien om en sort kvinde fra Texas, der fik sin debut i showbusiness allerede som
otteårig og kæmpede, til hun nåede en hidtil uset stjernestatus. Om hendes karriere – fra Girls Time til
‘Lemonade’ – og om forholdet til familien – ikke mindst Jay-Z, Blue Ivy og tvillingerne.
Undervejs hyldes Beyoncés imponerende bedrifter, mens det skildres, hvordan hun opnåede at blive den mest
nominerede kvinde i Grammy-historien og en af verdens rigeste musikere, mens hun indtager en plads på
Time Magazines liste over de mest indflydelsesrige mennesker i verden.
Beyoncé har sprængt rammerne for, hvad det vil sige at være superstjerne.
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