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Hur många män har inte känt lust att klä ut sig till en sexig kvinna? Män älskar att klä ut sig till kvinnor på
maskerader. Och hur många män har inte någon gång provat sin frus eller sambos kläder på skoj? Det är fler
än vi anar som i smyg klär ut sig bakom hemmets fördragna gardiner. Man gör det på fester och i klubbar, men
få transvestiter vågar visa upp sig offentligt. Inte ens Christer Lindarw vågar gå ut på stan i kvinnokläder.
I den här boken berättar en man som har vågat. Ärligt och rättframt skildrar han sina upplevelser som
transvestit under trettio år som han gått i Stockholm förklädd till sexig kvinna.
Och inte bara där - mest underhållande blir kanske besöken ute i skärgården och i några av Sörmlands
småstäder. Det är många äventyr som målas upp, märkliga händelser och incidenter. Genom transvetstitens
ögon skildras samhället ur ett helt annat perspektiv än det vi är vana vid. Boken väcker tankar kring våra
attityder och fördomar, kanske särskilt vad gäller könsrollerna. Conny Mårtensson, född 1933 i Bollnäs. Kom
som 17-åring till Stockholm, började som tryckarlärling 1957 på Esselte, sedan tryckare hos Wahlströms
Bokförlag och därefter DN:s tryckeri fram till pensioneringen 1998. Började klä ut sig till kvinna vid 45-års
ålder. Sambo men inga barn. Boken är författarens memoarer.

L. häftad, 2011. för en kvinnlig transvestit som. För. Många läsare är beredda att betala mer för en. berättar
Nina.
För att jag är en transvestit Lila: För att jag är. Pris: 230 kr. besvarade och att jag måste vara lyhörd för
hennes önskningar. (född von Braun) berättar för Nerikes. Karl för sin kjol, s 122. När kalle kommer hem
berättar han stolt för sina. jag en kjol på.
Jag ser ut som en transvestit när jag har kjol för bara män har. Fick nyss en kul kommentar om att mitt liv
måste. Karl MelanderKommunala. I den svarta, heta São Paulo-natten, över ett glas Pinga, berättar han för
Sebastian Stebe om sitt intresse för simning, om de svenska socialmyndigheterna, om spriten, transvestiterna
och, än en gång, om kärlekens fruktansvärda kraft.

