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det trafficking. Tidligere hed det hvid slavehandel. Det er et og det samme, men med den store forskel, at der
for 100 år siden også var danske piger, der blev lokkede og solgt til prostitution i udlandet - til New York,

Buenos Aires og Moskva.
Forfatteren er baseret på et forskningsprojekt som forfatteren har lavet for Kvindemuseet, med støtte fra

Kulturarvstyrelsen.

Bogen fortæller om konkrete tilfælde af handel med kvinder - om rejsen til Amerika, der endte på bordel, om
unge sangerpiger, der som til sangerindepavillioner i Moskva og andre russiske storbyer, hvor de hurtigt fandt
ud af, at de skulle mere end blot synge ... og andre historier, der viser, at også den gang var der mennesker,

der tjente stort på fattige unge pigers udlængsler og dørmme om en karriere i udlandet.
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