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Forklædt som mand Michelle Kl\u00e6strup Hent PDF Som ung var han soldat. Som lidt ældre blev han
fodboldspiller. Han var veltrænet og maskulin. Ja, han kom endda i avisen, fordi han reddede en pige fra at

drukne. Damerne var vilde med ham. De syntes alle sammen, han var en rigtig mand. Der var bare et problem.
Han syntes selv, han var en kvinde. Dette er Michelle Klæstrups historie - om dengang, hun var forklædt som
mand. Og dengang hun blev kvinde. Det er historien om, hvordan lægerne kaldte hende pervers, hvordan

hendes søn løb hjemmefra, da hun begyndte at få bryster og hvordan hendes kone sendte hende i sexklub for
at finde ud af, hvad hun egentlig var til. Det er den ærlige og uhæmmede historie om at være transkønnet i
Danmark, fortalt mere sørgeligt, spændende, sjovt og smukt end nogensinde før. Fra drengeårens første

uskyldige par pigetrusser - til det uigenkaldeligt sidste farvel til mandigheden på en operationsstue i Thailand
i 2013.
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