
Privat og diskret
Hent bøger PDF

Bettina Bjals
Privat og diskret Bettina Bjals Hent PDF Andrea er prostitueret. Frivilligt. Hun har selv valgt at sælge sin
krop til utallige og fremmede mænd, som hun næsten altid glemmer igen, få minutter efter de har betalt og
fået deres udløsning. Men hvorfor vælge en levevej så udsat? Og hvorfor bliver Andrea ved, selv om hun har
rundet de 50, har voksne børn og endda er blevet bedstemor? For Andrea er svarene ikke ligetil. Men hun
ved, at hendes liv ikke er eller har været som alle andres. Som spæd blev hun misrøgtet af sin mor og som

barn seksuelt misbrugt af både sin bedstefar og onkel. Som ung led hun af spiseforstyrrelse, og som voksen er
hun gang på gang blevet groft udnyttet af de mænd, hun har forelsket sig i. Hun har både fået tæsk og er
blevet tvunget til at sælge sig selv til andre mænd. Hun har været stripper og gadeprostitueret, har prøvet

stoffer, selvmord og sammenbrud – og været truet på livet flere gange. Først da hendes to børn blev født, kom
der en nogenlunde normalitet ind i Andreas liv, men den kunne hun ikke holde ud. Og som fyrreårig
besluttede hun at indrykke en annonce i Ekstra Bladet og indlede en karriere som escort – på sine egne

betingelser, hvor hun selv satte sine grænser. Og så for pengenes skyld, så hendes børn ikke skulle mangle
noget. Privat og diskret er Andreas opsigtsvækkende historie, råt for usødet. Hun higer hverken efter

forståelse eller medlidenhed, men fortæller blot om sit liv, som det var – og er.

 

Andrea er prostitueret. Frivilligt. Hun har selv valgt at sælge sin krop
til utallige og fremmede mænd, som hun næsten altid glemmer igen,
få minutter efter de har betalt og fået deres udløsning. Men hvorfor
vælge en levevej så udsat? Og hvorfor bliver Andrea ved, selv om

hun har rundet de 50, har voksne børn og endda er blevet bedstemor?
For Andrea er svarene ikke ligetil. Men hun ved, at hendes liv ikke
er eller har været som alle andres. Som spæd blev hun misrøgtet af
sin mor og som barn seksuelt misbrugt af både sin bedstefar og

onkel. Som ung led hun af spiseforstyrrelse, og som voksen er hun
gang på gang blevet groft udnyttet af de mænd, hun har forelsket sig



i. Hun har både fået tæsk og er blevet tvunget til at sælge sig selv til
andre mænd. Hun har været stripper og gadeprostitueret, har prøvet
stoffer, selvmord og sammenbrud – og været truet på livet flere
gange. Først da hendes to børn blev født, kom der en nogenlunde
normalitet ind i Andreas liv, men den kunne hun ikke holde ud. Og
som fyrreårig besluttede hun at indrykke en annonce i Ekstra Bladet
og indlede en karriere som escort – på sine egne betingelser, hvor

hun selv satte sine grænser. Og så for pengenes skyld, så hendes børn
ikke skulle mangle noget. Privat og diskret er Andreas

opsigtsvækkende historie, råt for usødet. Hun higer hverken efter
forståelse eller medlidenhed, men fortæller blot om sit liv, som det

var – og er.
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