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En kvindes pris Somaly Mam Hent PDF En stærk, rå og fantastisk medrivende historie om en kvinde, der har
befriet flere end 5.000 kvinder og børn fra prostitution, mishandling og slavelignende forhold.

 
Somaly Mam er født i Cambodia og blev som barn solgt som sexslave, tortureret og voldtaget i årevis, indtil
hun kunne købe sig fri med penge fra en generøs kunde. I dag bruger hun sin tid på at samle penge ind over

hele verden til sin organisation, der giver ofre i flere lande husly, hjælp og håb om en bedre fremtid.
 

Forfatteren er af Time Magazine blevet kåret til en af de personer i verden, der har betydet mest i 2008.
Derudover har hun bl.a. været udnævnt til CNN Hero og modtaget en lang række priser for sit arbejde for at

redde børn og kvinder fra prostitution.

Med eksklusivt forord - specielt til den danske udgave - af Ayaan Hirsi Ali.

PRESSEN SKREV:
Seks stjerner. Pligtlæsning, der griber en langt ind i sjælen. - Ekstra Bladet

Somaly Mam er min kandidat til Nobels Fredspris. Fordi hun er et levende bevis på, at én kvinde kan ændre
andres skæbne. - Ayaan Hirsi Ali

Fem stjerner. - B.T.   

En meget stærk og interessant roman om en helt fantastisk kvinde. Kan virkelig anbefales. - Eurowoman

Fem stjerner (...) bør læses af alle - Kiwi
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