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biografi over skuespilleren Louise Phister (1816-1914), der var noget af en stjerne på den danske teaterscene i
det 19. århundrede. Louise Phister nåede at spille med i 60 sæsoner på Det Kgl. Teater og afsluttede først

endelig sin karriere som 85-årig i 1901, da hun optrådte som gæstestjerne i en lille rolle. Louise Phister var på
mange måder en forgangskvinde, der insisterede på sin kunstneriske berettigelse også efter de glatte

ungdomsår, selv om hun på samme tid var et beskedent mennesker, som også ejede en god portion selvironi.
Om baggrunden for valget af Elith Reumert som biograf sagde skuespillerinden selv: "Hvad enten jeg ønsker
det eller ikke... bliver jeg vel sagtens biograferet af En eller Anden, fordi jeg var længere ved Theateret, end
man har set før, og fordi jeg bagefter levede saa rent ubegribeligt længe, at jeg alene paa Grund af min høje
Alder næsten blev en hel Naturmærkværdighed. Og saa er der Ingen, jeg hellere vil have til at skrive om mig

end Dig." Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
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