
Hotdogs
Hent bøger PDF

Ida Holst Kristensen

Hotdogs Ida Holst Kristensen Hent PDF Bogen “Hotdogs” dykker ned i den underverden, som styres af
hundehandlerne – et parallelsamfund i Danmark af hundehandlere, der lever efter egne love og regler, med

hunde og mennesker som gidsler og ofre.

Langt de fleste borgere i Danmark ved ikke, at hundehandel er et betændt miljø, som trækker spor i de værst
tænkelige retninger. Spor til organiseret kriminalitet i ind- og udland, spor til omfattende socialt bedrageri, til

vanrøgt af børn og organiseret pædofili og til sort indtjening på prostitution, porno og menneskehandel.

Forfatteren har igennem en årrække besøgt hundehandlere og har på egen krop og sind fået indsigt i et ikke
tidligere afdækket miljø … nu tager hun bladet fra munden.

Uddrag fra bogen:
”Jeg har flere gange hentet en hund, jeg har solgt som hvalp, som udvikler sig til at blive rigtig flot. Hvis jeg
ser en flot hund, kan jeg ikke lade være med at tage den med. For nogle år siden – det har nok været omkring
2005 – kørte jeg igennem et villakvarter i Fredericia, da jeg så en vildt flot cavalier king charles spaniel i en
villahave. Jeg kørte rundt i kvarteret og forbi haven et par gange. Så holdt jeg ind ved siden ved nabohaven,

gik ud og lokkede hunden til mig.
Jeg omchippede den, da jeg kom hjem og den blev sgu en helt fantastisk avlshund.”

Citat: En hundehandler

Lektørudtalelse (15/09) 5 150 968 4 (V) Uge 2015/09

Kort om bogen
Ida Holst Kristensen, der sammen med andre har grundlagt dyreværnsforeningen "Who Cares", skriver en
rystende førstehåndsberetning om sine forsøg på at afsløre, hvad der foregår under dække af bondeidyl og

dannebrog i dansk hundehandel.

Beskrivelse
Bogen fortæller i dokumentarisk stil, hvordan Ida Holst Kristensen sammen med sin søster og endnu en
engageret dyreven forsøger at afsløre, hvordan den kriminelle del af dansk hundehandel fungerer. Fra en

kennel befrier hun sammen med søsteren 2 bulldog-hvalpe. En begivenhed som senere får retslige
konsekvenser. Under sin kontakt med den lyssky del af dansk hundehandel afslører Ida Holst Kristensen også
en mulig forbindelse mellem kriminel hundehandel, hundekampe, prostitution og dyrebordeller. Hun fortæller

om de mange penge som er dynamo for hundehandlen, og om den personlige pris hun som dyreven må
betale, da hun er opstillet som folketingskandidat for de konservative, oplever chikane og mafiametoder. Hun

beretter også om modstand fra politikere, politi, retsvæsen og fx dyrlæger i sin kamp for dyrevelfærden.

Vurdering
Det er en rystende, bevægende og vigtig bog Ida Holst Kristensen skriver. Hun er skriveteknisk ikke den mest
drevne, men det kompenseres så rigeligt af et sjældent engagement for dyrevelfærden, som griber læseren og

måske inspirerer til aktiv kamp.

Andre bøger om samme emne/genre
Ikke andet i bogform om den kriminelle handel med hunde. Gode råd om at købe hund fx i Gwen Baileys

Vælg den rigtige hund.

Til bibliotekaren
Udfylder et hul på hylden på de fleste biblioteker.

Carsten Güllich-Nørby
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