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Hon har sålt över 30 miljoner skivor. Under 80-talet var hon den
mest fotograferade brittiska stjärnan tillsammans med prinsessan

Diana och Margaret Thatcher. Inte sedan The Beatles har en brittisk
personlighet varit så välkänd internationellt. För första gången väljer
nu Samantha Fox att tillsammans med författarparet Leif Eriksson
och Martin Svensson berätta den utlämnande och bitvis smärtsamma
historien om den mobbade arbetarklasstjejen från norra London som
kom att förtrolla en hel värld.Hon växte upp under fattiga och tuffa
omständigheter. En olycka förstörde hennes högerhand och strax
därefter tvingades hon operera höften och fick lov att gå med

stödskena. I skolan blev hon trakasserad.Revanschen kommer när
Samantha som 16-åring kommer tvåa i The Sunday People?s

modelltävling. Samantha blir hela Englands älskling över en natt.
Folk sover utanför familjens port, tusentals fan-brev svämmar över

brevlådan och bara åsynen av den vackra blondinen orsakar
bokstavligt talat bilolyckor där hon uppenbarar sig. Innan Samantha
hinner fylla tjugo har första singeln Touch me från debutalbumet

med samma namn nått skivdiskarna och toppar snart listorna i sjutton
länder.Samantha Fox var mycket stor i Sverige under 80-talet och

tidningen Okej publicerade regelbundet reportage och bilder. I boken
får vi ta del av livet i strålkastarljuset, men också av framgångens
mörkare sidor. Skivor och världsturnéer avlöser varandra, liksom
kärleksrelationerna med en rad kända personligheter. År 2015

drabbades Samantha av stor sorg då hennes partner och livskamrat,
Myra, gick bort i cancer.Samantha Fox självbiografi är en hisnande
story om en fighter som gått genom skärselden mer än en gång, men



som alltid kommit starkare ur den.
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