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#walkwithme Katarina Wilk Hent PDF Bästisar, gymnasieval, kärlek, festande ... Livet är vad det brukar vara
för en tonårstjej i Stockholms innerstad, men när Smilla Goldman är 15 år förändras denna tillvaro

fullständigt. Hon blir upptäckt av en modellagentur. Helt plötsligt har hon fått inträde till en plats fylld av
möjligheter. Lyxiga resor, exklusiva fester, dyra kläder. Hon får mängder med bekräftelse, både IRL och på

nätet. Sociala kanaler är som viktigast i modevärlden, det är där det händer. Det verkar helt enkelt som att hon
har hamnat i paradiset. Men ju längre in i den glamorösa världen Smilla kommer, desto mer tydligt blir det

för henne att framgång har ett pris ...

Katarina Wilk är en svensk författare och redaktör. Katarina är mycket intresserad av ungdomskulturer och
vad kändisskap i en digital värld kan medföra. En del av stoffet till sina texter hämtar hon från verkliga livet.

Hennes son upptäcktes som modell i ung ålder och hon har sedan dess fört anteckningar kring det
internationella livet som modell och vad det gör med unga människor. För närvarande arbetar hon som
frilansskribent och redaktör. Utöver romaner skriver hon också noveller och fackböcker inom hälsa.
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