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Absolut allerdejligste solskinspiger Ulrikke Moustgaard Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog beretter ni
kvinder, som alle har solgt seksuelle ydelser.

Deres erfaringer spænder vidt: Her er kvinder, som har været i prostitution på luksusbordel og kvinder, der
har trukket på gaden, men du kan også møde kvinder, der har været escortpige, pin up-pige eller pornomodel.

De kommer fra hele kloden. Fra Danmark, Ghana, Thailand, Litauen og Brasilien.

Læseren kan bl.a. møde pornomodellen, der blev hele Danmarks ikon for kvindeorienteret porno efter en
fortid bl.a. i Pinsekirken og som topløs servitrice. Du kan læse om den unge ghaneser, der blev sendt til
Danmark for at forsørge en hel familie hjemme i Ghana, eller om kvinden fra whiskybæltet, der endte som

hjemløs narkoprostitueret med leverbetændelse og løse tænder.

De ni kvinder har vidt forskellig alder og erfaring, men fælles for dem er som sagt, at de på et tidspunkt i
deres liv har solgt seksuelle ydelser. Hvorfor gjorde de det? Hvilke oplevelser og erfaringer fik de undervejs?

Hvad var baggrunden for de valg, de tog?

Absolut Allerdejligste Solskinspiger er også en bog, der markerer, at det i 2008 er 25 år siden være- og
rådgivningsstedet Reden for første gang slog sine døre op for kvinder i prostitution. Bogens hensigt er at give
et mere nuanceret indblik i de kvindeliv, der er i det danske prostitutionsmiljø, end man normalt støder på i

pressen og offentligheden.

 

Forlaget skriver: I denne bog beretter ni kvinder, som alle har solgt
seksuelle ydelser.

Deres erfaringer spænder vidt: Her er kvinder, som har været i
prostitution på luksusbordel og kvinder, der har trukket på gaden,

men du kan også møde kvinder, der har været escortpige, pin up-pige
eller pornomodel. De kommer fra hele kloden. Fra Danmark, Ghana,

Thailand, Litauen og Brasilien.

Læseren kan bl.a. møde pornomodellen, der blev hele Danmarks
ikon for kvindeorienteret porno efter en fortid bl.a. i Pinsekirken og
som topløs servitrice. Du kan læse om den unge ghaneser, der blev
sendt til Danmark for at forsørge en hel familie hjemme i Ghana,

eller om kvinden fra whiskybæltet, der endte som hjemløs
narkoprostitueret med leverbetændelse og løse tænder.

De ni kvinder har vidt forskellig alder og erfaring, men fælles for
dem er som sagt, at de på et tidspunkt i deres liv har solgt seksuelle
ydelser. Hvorfor gjorde de det? Hvilke oplevelser og erfaringer fik

de undervejs? Hvad var baggrunden for de valg, de tog?

Absolut Allerdejligste Solskinspiger er også en bog, der markerer, at
det i 2008 er 25 år siden være- og rådgivningsstedet Reden for første



gang slog sine døre op for kvinder i prostitution. Bogens hensigt er at
give et mere nuanceret indblik i de kvindeliv, der er i det danske

prostitutionsmiljø, end man normalt støder på i pressen og
offentligheden.
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