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BESKRIVNING

"C utspelar sig mest i Stockholm och är en självbiografi. Det är en vacker, men också en väldigt smärtsam
historia om omöjlig kärlek och om cancerns bittra verklighet.C är dubbelt så gammal som jag, men vänder
upp och ner på hela mitt liv.Jag är 26 år gammal och är för första gången kär i en annan kvinna. Hon
attraherar mig som ingen annan gjort tidigare. Detta trots att hon har bröstcancer, vilket bland annat
innebär att hon inte har något hår och bara ett bröst.Vår kärlek är förbjuden på flera sätt och förblir en stor
hemlighet. C är en offentlig person och har två barn från tidigare äktenskap. Vi smyger ständigt och
försöker hitta alla tillfällen vi kan för att ses. Kommer någon att upptäcka oss? Hemlighetsmakeriet
förföljer oss och blir till slut förödande.Vi har mycket passionerat sex trots att vi båda är nybörjare .Varje
gång är en upptäcktsfärd. Jag har aldrig upplevt något liknande. Mina känslor är starkare än någonsin
tidigare. Livet leker och C blir dessutom friskförklarad från sin cancer .Vi drömmer om en framtid
tillsammans och går på olika visningar av tänkbara hem. Många tror att vi är mor och dotter. Snart ska vi
berätta för alla om vår riktiga relation, inte minst för hennes barn .Vad kommer alla att säga?Plötsligt tar
allt en ny vändning. Jag måste tillbaks till Miami och förälskelsen lägger sig, men blossar upp så snart vi
ses. Jag pendlar intensivt hem till Stockholm och efter några månader flyttar jag hem på heltid igen. Då
händer det ofattbara och livet blir aldrig sig likt igen."Ur bokenAnna Benson är journalist med en mängd
spännande intervjuer bakom sig, bl a med Susan Sarandon, Annika Sörenstam, Ian Halperin, Cynthia
Nixon, Alexander Ryback, Jesper Parnevik, Åke Svanstedt och Carolina Gynning. I huvudsak skriver hon
för tidningen Aftonbladet. Hon är också konstnär samt flitig kändisminglare med egen populär blogg och
med en karriär bakom sig inom idrotten, bl a som både svensk och fransk mästarinna i bordtennis. Under
2012 händer mycket omkring henne och hon är bland mycket annat ambassadör för Tillväxtverket som
främjar kvinnligt entreprenörskap. Hon medverkar också i ett antal långfilmer. Under oktober 2012 var
hon ambassadör för Rosa Bandet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

C - Wikipedia

C (/ s iː /, as in the letter c) is a general-purpose, imperative computer programming language, supporting
structured programming, lexical variable scope and ...

Vi gör hantverk av dina idéer - C&D Snickeri

C More Fotboll HD är helt dedikerad åt fotboll. Här sänds ytterligare cirka 100 matcher per säsong från
Allsvenskan samt sändningar från Superettan ...

C

Dagens lunch. Serveras 11.30-13.30 . Kyckling Asian Style med ris. Falafel med yoghurt, het tomatsås
och couscous. Blandsvampsoppa serveras med en ädelostcrème



3

C

https://www.bo-fi.club/?p=C&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=C&ln=se
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