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hendes liv – en bog, der handler om meget mere end sugardating. For mens programmerne primært fortalte
om livet som sugardater, giver bogen dig hele historien om Gina og hendes utraditionelle liv. I bogen

fortæller Gina om sin vilde barndom og ungdom, om tiden som modeblogger, om livet som sugerdater og om
at finde kærligheden. Og først og fremmest om, hvordan hun altid selv har taget styringen over sit liv. Bogen
er tænkt som inspiration til at tænke nyt og anderledes – til ikke altid at gå den lige vej, men prøve nyt, tage

omveje – også på tværs af normer og krav, som tiden stiller, særligt til unge.
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