
       Carrie Fisher emlékére 
- egy hercegnő démonjai - 

 
December 27-e az a bizonyos nap, amikor egy hercegnő távozott el 

közölünk. Ez a hercegnő pedig nem volt más, mint Leia hercegnő, a jól 

ismert Star Wars filmekből. Sokan ismerik a szereplőt, de kevesen ismerik 

a színésznőt, aki  a szerepet játszotta. A híres színésznő pedig nem más, 

mint Carrie Fisher, aki filmes szerepei mellett forgatókönyvíró és író is 

volt. Ő az, aki nem tudott szabadulni élete visszatérő szereplőjétől, a 

drogoktól, miközben a nézők egy reményteli hercegnő szerepében 

ismerték meg.  

 
Carrie Fisher színészi családba született, apja Eddie Fisher énekes, anyja Dabbie Reynolds 

színésznő volt. Kétéves korában szülei elváltak. A gimnáziumot hamar otthagyta, és édesanyjával 
járta az országot. Carrie-t már fiatalon, tizenhárom évesen megkörnyékezték a drog démonjai, ekkor 
került kapcsolatba a fűvel, és nem kellett tíz évet várni, hogy az LSD-t is kipróbálja. Ennek az lett a 
következménye, hogy huszonévesen a nagyon súlyos következményekkel járó bipoláris zavarral 
diagnosztizálták. Egyszer majdnem túladagolta önmagát, és ekkor döntött úgy, hogy elvonóra megy. 
A 30 napos kúrát négyszer-ötször kezdte újra. Huszonnyolc éves korában fejezte be a tizenkét 
lépcsőfokos programot. A sikeres drogelvonó kúra és a rossz tapasztalatok után átgondolva életét 
és (egy időre) leszámolva a drog démonjaival, próbálta megóvni a fiatalokat ezektől a borzalmaktól, 
ezért rendszeresen felszólalt a témában prevenciós céllal.  

Első színészi szerepe az Irene című Broadway darabban volt, 
amiben anyja a főszerepet játszotta. Ezek után beiratkozott a London’s 
Central School nyelv-és drámaszakára. Első filmes szereplésére 1975-
ben került sor, a Sampon című Hal Ashby filmeben. Leghíresebb 
szerepét 1977-ben kapta meg, a Csillagok hábrorújában Leia Organa 
hercegnőt játszotta. A filmben többek között szerepelt Mark Hamill és 
Harrison Ford is. A Jedi visszatér című részben a metál bikininek 
köszönhetően egy időre szexszimbólummál vált. Carrie több híres 
filmben is szkriptdoktorként tevékenykedett. Ez a munkakör annyit 
takar, hogy átnézi és kijavítja az esetleges hibákat a 
forgatókönyvekben.  

1987-ben megjelent a Képeslapok a szakadék széléről című 

könyve, amiből szinte azonnal bestseller lett. A könyvből film is 

készült. 2016-ban megtalálta a tizenkilenc évesen írt naplóját és 

eldöntötte, hogy ebből is ír egy könyvet. A könyv A Hercegnő naplója 

címen jelent meg. Carrie ír a kisebb szerepeiről és persze a Csillagok 

háborúja forgatásáról illetve a Harrison Forddal töltött szenvedélyes 

éjszakákról.  

2016. december 23-án egy Londonból Los Angelesbe tartó gépen szívinfarktust kapott. Egy ott 

tartózkodó utas szerencsére újraélesztette, ezek után azonnal kórházba szállították. Egy ideig úgy 

tűnt, javult az állapota. December 27-én a kora délelőtti órákban elhunyt. A toxikológiai jelentés 

szerint szervezetében nagy mennyiségű heroint, metabolit, opiátokat, kokaint és ecstasy-

származékokat találtak. A családja tiltakozott a vizsgálatok ellen, ezért soha nem derült ki pontosan, 

hogy a drogok mennyire játszottak szerepet a halálában. Egy nappal később édesanyja is követte őt. 

-Szesat- 


