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Fiul lui Audrey Hepburn, dezvaluiri despre
mama sa
Daca ar mai trai azi, legendara Audrey Hepburn ar fi cu siguranta Regina
Instagramului, crede fiul ei, Sean Hepburn Ferrer. Chiar si asa, reteaua
sociala abunda in imagini ale celebrei actrite, una dintre cele mai fotografiate
vedete din toate timpurile, remarcabila prin eleganta, stilul, dar si naturaletea
si activitatea umanitara care au marcat ultimii ani de viata, scrie HotNews.ro.
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“Oamenii ma intreaba adesea: ce crezi ca ar fi spus mama ta despre aceasta noua lume a
Instagramului? Ma opresc un pic si le spun: Pai, ar fi fost cu siguranta regina Instagramului
pentru ca a fost cea mai fotografiata femeie din lume”, a povestit fiul ei, pentru emisiuneaTODAY a
postului MSNBC.
“Obisnuia sa spuna mereu ca nu cuvintele sunt cele care conteaza, ci tonalitatea. Poti sa spui ce
vrei, ceea ce conteaza este modul in care o spui”.
Nascuta in 1929, Audrey Hepburn este si astazi un simbol atat pentru lumea modei, cat si a

filmului, fiind plasata pe locul trei in topul celor mai mari legende ale ecranului de catre Institutul
American de Film.
Cunoscuta pentru celebrele roluri din “Breakfast at Tiffany’s” si “My Fair Lady,” Hepburn este, de
asemenea, una dintre cele 16 personalitati care au reusit sa atinga performanta de a castiga atat
Oscarul, cat si premile Emmy, Grammy si Tony.
"Visand cu ochii deschisi”
Fiul actritei a lansat o noua carte dedicata copiilor, “Little Audrey’s Daydream”, in care vorbeste
despre obstacolele pe care a fost nevoita sa le infrunte actrita.
Caci dincolo de partea stralucitoare, povestea ei nu a fost lipsita de incercari, de la copilaria
petrecuta in al Doilea Razboi Mondial pana la diagnosticul de cancer si pierderea unor sarcini,
inainte de nasterea lui Sean.
“Povestea adesea despre faptul ca, in timpul razboiului, mama ei o punea sa stea in pat pentru asi conserva caloriile in conditiile in care nu prea aveau mancare si nici caldura”, dezvaluie fiul ei.
El crede ca povestea reala a vietii lui Audrey Hepburn ar putea fi inspirationala si pentru copiii
care viseaza astazi cu ochii deschisi
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