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Rollemodel Holly Smale Hent PDF Harriet Manners ved en hel masse.
Hun ved, at New York er den mest tætbefolkede by i USA.

Hun ved, at byens officielle motto er “Excelsior” , altså noget i retning af “Opad og fremad” på latin.
Hun ved, at en ud af 38 personer, der bor i USA, bor her.

Men Harriet aner intet om, at være model i The Big Apple, eller om hvordan hendes familie skal klare sig i
USA. Hun ved heller ikke, hvordan man bliver et “brand”, som modellerne i New York siger. Eller værre

endnu: Harriet aner ikke, hvad hun skal stille op, da de helt store kærlighedserklæringer kommer fra en anden
end hendes kæreste ... er nørden landet på en catwalk, der er lidt for langt væk hjemmefra?

Læs også første og andet bind i serien: Nørd på catwalk og Malplaceret model
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