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Endelig en bog om modeller, der tager faget og sine hovedpersoner alvorligt. 

I en række billeder og interviews fortæller forfatter og journalist, Katrine Memborg, som er tidligere
chefredaktør på VI UNGE og redaktør på programmet Topmodel om jobbet som model, som så mange unge

piger finder utrolig attraktivt. Vi kommer rundt i forskellige kroge af faget og taler med topmodeller,
børnemodeller, fotografer, make-up-artister, eventmakere, redaktører og bureauejere, som hver og en giver

deres personlig indblik i modellernes fascinerende verden.

Louise Mikkelsen (model og vinder af sidste års Topmodel på tv)
Mia Jeppson (make up og hår stylist)

Henrik Adamsen (fotograf)
Bente Lundquist (Scoop Models direktør)

Jim Lyngvild, Cecilie Christiansen (redaktør på Elle)
Sara Maria (model på 34 år. Startede som 15-årig)

Sarah Grünewald

Forfatteren har tidligere udgivet en bog om musikidolet Christopher.
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