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Glædespigens mareridt Michael Corvenius Hent PDF Bogen beskriver den unge Lines hårde opvækst i et
Amager hjem, hvor moderen begår selvmord, da Line er kun 9 år gammel, og hvor Line får lov at "sejle sin
egen sø". Med sit smukke udseende, men hendes knap så flotte resultater i skolen, fører det hende tidligt ud i
prostitution. Hun lokkes i baghold, og ender som offer for kyniske sexkøbmænd bag snuff movies, hvor ægte

sexdrab filmes og videredistribueres i et hemmeligt og dybt pervest rigmandsmiljø verden over. Line
overlever mirakuiløst, og efter en kortvarig lidenskabelig og lesbisk romance med sin solide barndoms

veninde Sanne, langt væk fra mænd, møder hun få år senere en sød og handlekraftig fyr ved navn Steen. Hun
oplever for første gang i sit liv, hvordan ægte forelskelse, kærlighed og humor føles som livseleksir i hendes
hårdt prøvede sind. Forelskelsen fører hende ud i nogle meget lidenskabelige og stærkt erotiske oplevelser,
langt fra hendes tidligere rå pengesex oplevelser med jetsettet fra den nordsjællandske "guldkyst", som

sammen med politiledelse, skatteregler, m.v. får nogle kraftige skud for boven. Ved et tilfælde begynder nu en
barsk og nådeløs jagt på hævn og retfærdighed mod de kyniske sexbagmænd.
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hendes knap så flotte resultater i skolen, fører det hende tidligt ud i
prostitution. Hun lokkes i baghold, og ender som offer for kyniske

sexkøbmænd bag snuff movies, hvor ægte sexdrab filmes og
videredistribueres i et hemmeligt og dybt pervest rigmandsmiljø
verden over. Line overlever mirakuiløst, og efter en kortvarig

lidenskabelig og lesbisk romance med sin solide barndoms veninde
Sanne, langt væk fra mænd, møder hun få år senere en sød og

handlekraftig fyr ved navn Steen. Hun oplever for første gang i sit
liv, hvordan ægte forelskelse, kærlighed og humor føles som
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