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Quina fortuna té actualment l'actriu
Millie Bobby Brown amb només 13
anys?

Millie Bobby Brown va néixer l'any 2004 a Espanya, però més tard la seva família es va mudar a
Anglaterra on va passar part de la seva infància i finalment a Orlando, on va començar la seva
carrera com a actriu. És una de les actrius més joves que ha enamorat Hollywood i amb només
13 anys promet moltíssimes coses.
S'ha fet famosa mundialment per la seva interpretació a la sèrie 'Stranger Things' amb el paper
d'Eleven, però abans d'aparèixer en aquesta sèrie, Millie Bobby Brown ja havia fet altres
intervencions en algunes sèries. Ha actuat en la sèrie de la BBC 'Intruders' i també ha aparegut
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en altres sèries de televisió com 'Once Upon a Time in Wonderland', 'NCIS', 'Modern Family' i
'Grey's Anatomy'.

La seva bellesa davant les càmeres i el seu talent per a la interpretació els ha pogut expressar
durant dos anys en la sèrie de Netflix 'Stranger Things', i aquest talent ha enamorat a algunes de
les marques de moda més famoses del món que l'han convertit en imatge de Calvin Klein,
Converse, Gucci, Burberry, Louis Vuitton i moltes més.
Amb només 8 anys ja tenia clar que el seu somni era la interpretació i va demanar als seus pares
que l'apuntessin a classes de teatre. Quan ho va aconseguir anava tots els dissabtes durant
quatre hores a una escola especialitzada on va aprendre la majoria de coses que avui posa en
pràctica. Durant una representació d'una obra de teatre un agent es va fixar en ella i li va
recomanar que viatgés a Los Ángeles per iniciar la seva carrera professional.
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Però, quina és la fortuna d'aquesta actriu de només 13 anys? Bé, doncs la fortuna de Millie està
valorada en 5,65 milions d'euros segons els càlculs elaborats pel 'Daily Mail'. Per cada capítol
d'Stranger Things cobra 26.000 euros i després també ingressa altres diners de les
campanyes de publicitat i els seus patrocinadors.
A més a més ara ja ha acabat el rodatge de la pel·lícula 'Godzilla: King of Monsters' que
s'estrenarà l'any 2019, pel·lícula per la qual ha cobrat 870.000 euros.
Està clar que Millie Bobby Brown té un talent especial i que la veurem triomfar durant molts més
anys!
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