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Rebecca Bloomwoods liv er perfekt. Hun giver gode råd om økonomi på et program på morgen-tv, hendes
bankrådgiver respekterer hende, og når det drejer sig om at shoppe, er hendes nye motto: Du skal kun købe
det, du har brug for! Og hun overholder det (næsten). Sidst men ikke mindst har hun fået tilbudt et job i New

York.

New York! Museum of Modern Art! Guggenheim! Metropolitan Operaen! Rebecca vil virkelig gerne se det
hele. Helt ærligt! Det virker bare lidt dumt ikke at gå et par andre steder hen først. Saks for eksempel. Og

Bloomingdale og Barneys. Og de fantastiske steder med lagersalg, hvor man kan købe en Prada-kjole for 10
dollars. Eller er det 100? Rebecca er alt for lykkelig til at tage sig af den slags småting.

Sophie Kinsella er forfatter og har tidligere arbejdet som journalist med speciale i økonomi. Hun er meget,
meget påpasselig med sine penge og går kun en gang imellem på udsalg i de dyre designerbutikker. Hun har

ca. 40 par sko, ét kreditkort og et glimrende forhold til sin bankrådgiver.
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