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Oplært til prostitution 3: Porno i Hamborg Lotte Dalgaard Hent PDF Louise flytter hjem til sin mor og

lillesøster i Kolding. Ved siden af jobbet som opvasker på et stort hotel tjener hun penge ved at sælge sex til
de mandlige gæster. Da en tysk kvinde tilbyder hende at komme til Hamborg og indspille pornofilm, ser hun

det som en oplagt mulighed for at slippe væk hjemmefra, og hendes karriere i sexbranchen er for alvor
begyndt. Efter et halvt år i Tyskland vender Louise hjem og flytter tilbage til København, hvor hun tager
arbejde på skiftende bordeller. Hun er stadig meget glad for søde sager og bliver tykkere og tykkere som
konsekvens af sit store sukkerforbrug. "Oplært til prostitution" er en fortælling på fem afsnit. I foråret 2018
mødte forfatter Lotte Dalgaard den tidligere prostitueret Marlene Rommerdal Simoni, kendt fra TV 2-

dokumentaren "Mit liv som luder". Fortællingen er bygget over hendes liv og erfaringer, men Lotte Dalgaard
har haft helt frie hænder til at tilpasse historien, ændre navne samt opdigte både hændelser og dialog. Lotte
Dalgaard (f. 1967) er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Hun har arbejdet freelance for

både B.T., MetroXpress, Helse og Familie-Journalen og har bl.a. udgivet krimierne Tvillingesagen (2014) og
Det svageste led (2015) samt to interviewbøger. Oplært til prostitution er hendes første serie.

 

Louise flytter hjem til sin mor og lillesøster i Kolding. Ved siden af
jobbet som opvasker på et stort hotel tjener hun penge ved at sælge
sex til de mandlige gæster. Da en tysk kvinde tilbyder hende at
komme til Hamborg og indspille pornofilm, ser hun det som en

oplagt mulighed for at slippe væk hjemmefra, og hendes karriere i
sexbranchen er for alvor begyndt. Efter et halvt år i Tyskland vender
Louise hjem og flytter tilbage til København, hvor hun tager arbejde
på skiftende bordeller. Hun er stadig meget glad for søde sager og

bliver tykkere og tykkere som konsekvens af sit store sukkerforbrug.
"Oplært til prostitution" er en fortælling på fem afsnit. I foråret 2018
mødte forfatter Lotte Dalgaard den tidligere prostitueret Marlene
Rommerdal Simoni, kendt fra TV 2-dokumentaren "Mit liv som
luder". Fortællingen er bygget over hendes liv og erfaringer, men
Lotte Dalgaard har haft helt frie hænder til at tilpasse historien,



ændre navne samt opdigte både hændelser og dialog. Lotte Dalgaard
(f. 1967) er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole.
Hun har arbejdet freelance for både B.T., MetroXpress, Helse og
Familie-Journalen og har bl.a. udgivet krimierne Tvillingesagen

(2014) og Det svageste led (2015) samt to interviewbøger. Oplært til
prostitution er hendes første serie.
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