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Cum arata la 71 de ani celebrul Bobby din Dallas
La inceputul anilor 90, Patrick Duffy era unul dintre cei mai doriti barbati din
lume, personajul Bobby Ewing din celebrul serial Dallas ajutandu-l sa devina
un star. A trait insa multe drame in viata, iar la 71 de ani, dupa multe
suferinte, a ajuns sa redescopere sentimentul iubirii, scrie Hotnews.ro.
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S-a nascut pe 17 martie 1949, la Townsend, Montana, SUA. A absolvit Cascade High School din
Everett, Washington, in 1967, si a urmat actoria la Universitatea din Washington.
A devenit celebru datorita rolului Bobby Ewing din serialul Dallas, atat de cunoscut si in Romania.
A intrat in pielea personajului intre 1978-1985 si 1986-1991.
Prima drama, uciderea parintilor
Patrick Duffy nu a avut insa parte doar de lapte si miere in viata. A suferit prima drama in
noiembrie 1986, atunci cand parintii sai, Marie si Terence Duffy, au fost ucisi. Cei doi au fost
impuscati in localul pe care-l detineau in Boulder, statul Montana.
"Seara, tatal meu i-a dat afara pe acesti doi tineri din bar. Au plecat, au baut in alta parte, dar sau intors. De aceasta data inarmati si i-au impuscat pe amandoi", povestea la un moment dat
actorul.
Pierderea l-a marcat mult timp pe cel care deja cunoscuse gloria gratie personajului Bobby.
Nu a fost insa singura trauma suferita: sotia sa, Carlyn Rosser (cu zece ani mai in varsta), a murit
in ianuarie 2017 rapusa de cancer, dupa o casnicie de mai bine de 40 de ani. Cei doi au doi
baieti, Padraic (45 de ani) si Conor (40 de ani).
A gasit alinare in sarcinile vietii de bunic, iar pandemia de coronavirus i-a scos in cale femeia
care sa-i aline zilele.

S-au regasit pe internet, acolo unde el s-a alaturat unui grup unde se aflau mai multi prieteni. O
cunostea de ani buni pe Linda Purl (65 de ani, actrita din Happy Days), dar acum a fost
momentul sa devina apropiati.
La 71 de ani, Duffy o ia de la capat si marturiseste ca nu se mai astepta sa mai simta vreodata
asa ceva dupa pierderea sotiei.
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Are o avere estimata la aproximativ 30 de milioane de dolari.
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