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Købt og betalt - mit liv som prostitueret Jackie Siwens Hent PDF Jackie Siwens startede som gadeprostitueret
på halmtorvet og fortsatte som massagepige, stripper, pornomodel og escortpige. Hun fortæller om kunderne
og deres til tider bizarre ønsker, om selvmordsforsøg, spiritusmisbrug, om ikke færre end 13 ægteskaber og

om de store, personlige sorger, der har ramt hende og hendes fire børn.

Jackie Siwens fortæller om sit arbejde med verdens første fagblad for prostituerede, og hun argumenterer for
en afkriminalisering af prostitution og for at prostituerede bør have samme rettigheder som andre

erhvervsaktive.

KØBT OG BETALT er en usædvanlig erindringsbog, der tegner et usminket portræt af en ukuelig kvinde og
hendes turbulente liv som prostitueret.

Det skrev anmelderne:

"Frygtelige, underlige og morsomme ting har hun været ude for, men hun skildrer det meste
galgenhumoristisk og ganske usminket" - Elsa Gade, B.T.
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