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Historien om Marilyn Mike Evans Hent PDF Forlaget skriver: Historien om Marilyn viser et portræt af en
skrøbelig kvinde bag glamouren. Fra opvæksten blandt skiftende plejeforældre og børnehjem til forliste

ægteskaber og utallige affærer. Heriblandt forbindelsen til John F. Kennedy.

Marilyn Monroe er det ægte eksempel på historien om den grimme ælling, og bogen følger hele udviklingen;
fra den purunge nuttede pige, der bare gerne ville være berømt, til det gennemført stiliserede ikon, omgærdet
af beundring, men også skyhøje forventninger. Bogen går tæt på og undersøger kløften mellem divaen og det

sensitive væsen bag.

Gennem udtalelser fra et væld af folk, der var tæt på divaen, tages læseren med på en rejse gennem lagene af
glitter og glamour og når ind bag den på én gang smukke og tragiske fortælling om verdens mest berømte og

mest tilbedte blondine.

Altomfattende med artikler om såvel kostume design, sangerinden Marilyn, hendes berømte nøgenkalender
som hendes filmkarriere. Desuden et omfattende billedmateriale med avisoverskrifterne om hendes pludselige

og tragiske død.
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