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Døde piger sladrer ikke Christine Jønck Hent PDF Irina er 16 år og lever et ensomt liv i Polen med sin
dysfunktionelle familie. Moderen ligger for døden, faderen er alkoholisk, og det store ansvar for de to mindre

søskende hviler på Irinas skuldre.

Da moderen dør, bliver Irina af sin egen far solgt til danske bagmænd og tvinges ind i et liv som sexslave. I
kulissen lurer en seriemorder, og en dag kommer han for at hente sit næste offer …

Kvindehandel er en af de største industrier i verden. Der er stor profit i at handle med sexslaver, for de kan
sælges om og om igen, mens våben og narko kun kan sælges én gang. Det er ikke blot en forretning med høj
profit, den er også næsten risikofri, fordi kvinderne er bundet ind i trusler og ved, at kun døde piger ikke

sladrer.

Døde piger sladrer ikke er en bog om ondskab, overlevelse, kærlighed og hævn, og om hvordan ét godt
menneske kan udrette mirakler.
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bagmænd og tvinges ind i et liv som sexslave. I kulissen lurer en
seriemorder, og en dag kommer han for at hente sit næste offer …

Kvindehandel er en af de største industrier i verden. Der er stor profit
i at handle med sexslaver, for de kan sælges om og om igen, mens
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