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Smuk indeni - smuk udenpå Julia Sofia Aastrup Hent PDF Velkommen til Julia Sofias inderste verden, tanker,
håb og drømme. I SMUK INDENI – SMUK UDENPÅ fortæller den unge YouTubestjerne om at sige PYT til

kropsidealer, standarder, normer og andre urimelige krav. Her er endeløs kærlighed til BEAUTY og
MAKEUP, og Julia giver dig masser af tips til, hvordan du tryller dig lidt smukkere hver morgen foran
spejlet. Men måske mest af alt til, hvordan du lærer at se, hvor smuk du faktisk er – både med og uden
makeup. Julia Sofias bog handler om fælleskab, om at være begynderfeminist, om det, der ligger under

overfladen, og om at turde danse, som om ingen ser dig, mens alle ser på … Og nå ja, om at behandle andre,
som du selv vil behandles. Om at turde være dig selv. Kom, og vær med. Julia Sofia Aastrup er en af

Danmarks mest populære YouTubere med over 100.000 faste følgere. Julia er kendt for sin ærlighed, sin
beautyekspertise – og som den storesøster, alle ville ønske, de havde. Dette er en ebog med såkaldt fixed

laoyut. Den er velegnet til læsning på læseapparater som tablets og smartphones. Den er uegnet til læsning på
ældre eller mindre avancerede læseapparater.
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