Pressemeddelelse

En frivillig prostitueret fortæller om sit hårde liv
Andrea er prostitueret. Frivilligt. Hun har selv valgt at sælge sin krop
til utallige og fremmede mænd, som hun næsten altid glemmer igen,
få minutter efter de har betalt og fået deres udløsning. Men hvorfor
vælge en levevej så udsat? Og hvorfor bliver Andrea ved, selv om
hun har rundet de 50, har voksne børn og endda er blevet
bedstemor? For Andrea er svarene ikke ligetil, men hun prøver at
give et bud på dem i erindringsbogen Privat og diskret, der er en rå
fortælling om liv, som har budt på flere gruopvækkende oplevelser,
end de fleste kan forestille sig.
Som spæd blev den i dag over 50-årige Andrea misrøgtet af sin mor og
som barn seksuelt misbrugt af både sin bedstefar og onkel. Som ung
led hun af spiseforstyrrelse, mens hun som voksen gang på gang er
blevet groft udnyttet af de mænd, hun har forelsket sig i. Andrea har
både fået tæsk og er blevet tvunget til at sælge sig selv til andre
mænd. Hun har været stripper og gadeprostitueret, har prøvet stoffer, selvmord og sammenbrud – og
været truet på livet flere gange. Nu fortæller Andrea hele sin usædvanlige hårde livshistorie i bogen Privat
og diskret, der udkommer den 18. maj på Skriveforlaget. Og det er ikke kun en fortælling om fortidens
barske vilkår, men også om Andreas liv i dag – et liv, der stadig ikke ligner ret mange andres, selv om hun
har forsøgt at være en ganske almindelig husmor.
”Da mine to børn blev født, kom der en nogenlunde normalitet ind i mit liv, men den kunne jeg ikke holde
ud. Og som 40-årig besluttede jeg at indrykke en annonce i Ekstra Bladet og indlede en karriere som escort
– på mine egne betingelser, hvor jeg selv satte mine grænser. Og så for pengenes skyld, så mine børn ikke
skulle mangle noget,” fortæller Andrea, der på ingen måde higer efter forståelse eller medlidenhed, men
blot ønsker at berette om sit liv, som det var – og er.
”Jeg har selv valgt min profession. Jeg har ingen alfons, og jeg siger nej til lige så mange kunder, som jeg
siger ja til. Når nogen spørger mig, hvad jeg tænder på, tænker jeg, at det, jeg i den grad tænder på, er, når
en mand hiver sin tegnedreng op af lommen og giver mig mine velfortjente penge, men det er ikke, hvad
jeg siger højt. Jeg har ingen mænd haft i mit privatliv, der ikke har villet manipulere og true mig. Jeg ved
godt, jeg er følelsesmæssigt amputeret, men med min baggrund skulle det være mærkeligt andet,” siger
Andrea, som hverken i sit arbejde eller i bogen bruger sit rigtige navn, men lever og arbejder, som hun
ønsker: privat og diskret!
Interview: Andrea giver gerne interview, hvis hun kan garanteres anonymitet. Kontakt via bogens forfatter
Bettina Bjals på telefon 21 51 99 12 eller mail til bb@bettinabjals.dk.
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