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Stjärnan tvingas ställa in efter
sjukdomen
Publicerad 9 feb 2016 kl 14.02

Lena Dunham tvingas att ställa in pressturnén inför nya säsongen av "Girls".
Skådespelaren och regissören lider av sjukdomen Endometrios.
På Instagram berättar hon att hon måste vila.

Fyra säsonger har sänts av den populära tv-serien på HBO och som går på SVT i Sverige. Det är sedan tidigare klart att tv-serien också får en säsong fem och
sex – som förmodligen kommer att bli tv-seriens sista.

Men seriens skapare och stjärnskådespelare Lena Dunham tvingas nu att ställa in sin pressturné där hon skulle rata om säsong sex.

"Går igenom en tuff period"
Anledningen är att stjärnans sjukdom, Endometrios, har fått henne sängliggande. Endometrios är en sjukdom som gör att livmoderslemhinnan växer på
andra sidan än insidan av livmodern, och detta kan ge stor smärta bland annat över bäckenet.

Stjärnan själv skriver i ett inlägg på Instagram:
"Som många av er vet har jag Endometrios, en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 1/10 kvinnor. Just nu går jag igenom en tuff period och mår illa,

vilket betyder att jag måste vila och inte kan åka på pressturnén.
 
 

 
 

"Vill att säsong sex ska bli bästa hittills"
Lena Dunham berättar vidare att det har varit ett svårt beslut att ställa in pressturnén.

"Det är jobbigt, för jag vill så klart att säsong sex ska bli den bästa hittills. Men så tur är så är jag backad av Jenni, Judd och alla de andra i "Girls"-gänget.
Det är så många kvinnor som inte har samma möjlighet som mig att stanna hemma – och jag kommer inte att ta det för givet.

Önskar er all hälsa och lycka, i vilken form som än passar er!", avslutar stjärnan på Instagram.
 
 
Följ Expressen Nöje på Facebook - där kan du kommentera och diskutera våra artiklar.
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