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på den svenska modehimlen – Margaux, landets mest fruktade och respekterade moderedaktör; Marc,
grundaren av ett jeansimperium; Miuccia, bloggerskan som med ett klick på sin dator kan lyfta eller sänka en
hel kollektion. De andas och lever mode 24 timmar om dygnet. Tills en dag då Marc drabbas av en mitt-i-
livet-kris och ger sig av till den skånska myllan för att bli ekobonde… Martina Bonniers nyskapande

modebok är en färgstark och personlig berättelse varvad med roliga modefakta och sagolikt vackra bilder
tagna av stjärnfotografen Nils Odier. Följ med till modevisningarnas frontrow i Italien, Palm Beach-

inspirerade strandpromenader, flärdfull herrgårdsweekend, bondgårdschict lantliv och haute couturens Paris.
En lyxig present till dig själv fylld både av ljuvlig inspiration och praktiska råd om hur du bygger en stil som

håller livet ut!
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