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Peepshow Virginie Despentes Hent PDF Forlaget skriver: Louise arbejder i et peepshow i Lyon og er dybt
involveret i byens pornomiljø. En efterspurgt danser, der nyder at vise sin krop foran de mandlige kunder.
Udenfor arbejdstid interesserer mænd hende kun på afstand. På jobbet som sexarbejder - bag kabinens

kraftige glasvæg - opfylder hun sine kunders ønsker. Hun viser dem hvad de vil se. Kontant og professionelt.
Privat fylder forestillingen om samleje hende med afsky. Måske har hun endnu ikke været sammen med en
mand. Men mødet med den berygtede, og seksuelt voldelige, Victor bliver en indvielse, og en besættelse.

Louise bliver hooked!

En dag findes to piger fra peepshowet dræbt - grusom maltrakteret i deres lejlighed. De brutale mord bliver
indledningen til en veritabel krig om sexmarkedet i byen. Sextemplet får besøg af en gruppe sortklædte,
bevæbnede mænd: med koldt blod likvideres klubbens manlige bestyrer, en stripper bliver lemlæstet, og

ejeren, Enkedronningen som hun kaldes, forsvinder sporløst.

Virginie Despentes har med Peepshow blandet en autentisk skildring af tilværelsen som sexarbejder med
hard core krimiens action og spænding. En roman om mafia og bandekrig, og en barsk fortalt historie om

seksuel besættelse, kærlighed og død.
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