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Maúd Bertelsen Maúd Bertelsen Hent PDF Forlaget skriver: Maúd Bertelsen kan med rette kaldes Danmarks
første supermodel. I 1960´erne og 1970´erne arbejdede hun sammen med de dygtigste fotografer i branchen
og billederne af hende blev bragt i førende modemagasiner som Vogue, Harper´s Bazaar og Linia Italiano.
Hendes kunstneriske spændvidde var enorm og denne formidable evne til at tilføre hver enkelt opgave noget

særligt førte hurtigt til, at hun fik navnet: Modellen med de 100 ansigter.  I denne bog fortæller hun sin
fascinerende historie i tekst og billeder. Bogen giver et unikt indblik i en topmodels liv i perioden og

fortæller desuden Maúd Bertelsens interessante livshistorie. Vi hører eksempelvis om hendes møder med
tidens kendisser og om hendes medvirken i Panduro-filmatiseringen Hvad med os?, der indbragte hende en

Golden Gate Award i San Francisco.  Bogen kan læses af alle med interesse for mode, men bogens
hovedperson håber også, den kan tjene som inspiration for unge mennesker, der drømmer om en

modelkarriere.
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