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Danmarks smukkeste piger Bjørn Westergaard Hent PDF Forlaget skriver: Dette er den første bog om
Danmarks skønhedsdronninger. Vi følger historierne fra den første blev kåret i 1920 og frem til den seneste

Miss Danmark i 2015. Bogen er mættet med spændende, glemte og ukendte historier om Danmarks
smukkeste piger.

Én skønhedsdronning blev beskyldt for at være nazispion - og hun var også kæreste med John F. Kennedy. En
anden blev fængslet i en fransk kidnapningssag, en tredje blev gift med en bigamist og en fjerde fik barn med
Jack Nicholson. Samlet for dem alle er, at de fik et helt nyt og andet liv, end det de havde, før de blev kåret til

skønhedsdronning. 
I bogen optræder 60 skønhedsdronninger - blandt andre er der historier om: Helena Christensen, Maria Hirse,
Evy Norlund, Suzanne Bjerrehuus, Lisa Lents, Lise Bodin, Winnie Hollman, Ann Schaufuss, Lise-Lotte

Norup, Masja Juel, Berrit Kvorning, Aino Korva, Pia Fris og Inga Arvad
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