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Sidste nat i kødbyen Henrik List Hent PDF Over tre årtier efter at Danmark frigav pornoen, er stort set hele

landet spændt op til lir, men samtidig vokser nypuritanismen fra feminister, muslimer og kristne
højrenationalister, der sætter ytringsfriheden under pres og kræver lovindgreb imod pornografi og

prostitution. Henrik List har igennem de sidste 15 år rapporteret fra det globale red light district - fx blandt
gadeludere i Paris, strippere i KB Hallen, pornostjerner i Las Vegas, thaipiger på Vesterbro eller ladyboys i

Bangkok - om mennesker og miljøer, der lever på tværs af fordomme og ofte stigmatiseres for det. En samling
dybt personlige essays om en seksuel frigørelse, der har haft vidtrækkende konsekvenser for den enkeltes sex-

og kærlighedsliv. Henrik List (f. 1965), i en lang årrække kulturjournalist på Berlingske Tidende. Nu
freelancer med fast klumme i bl.a. Arena og Fokus. Har skrevet en lang række bøger, senest Bangkok

Ladyboys (s.m. fotografen Anders Askegaard).
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ytringsfriheden under pres og kræver lovindgreb imod pornografi og
prostitution. Henrik List har igennem de sidste 15 år rapporteret fra
det globale red light district - fx blandt gadeludere i Paris, strippere i
KB Hallen, pornostjerner i Las Vegas, thaipiger på Vesterbro eller

ladyboys i Bangkok - om mennesker og miljøer, der lever på tværs af
fordomme og ofte stigmatiseres for det. En samling dybt personlige

essays om en seksuel frigørelse, der har haft vidtrækkende
konsekvenser for den enkeltes sex- og kærlighedsliv. Henrik List (f.
1965), i en lang årrække kulturjournalist på Berlingske Tidende. Nu



freelancer med fast klumme i bl.a. Arena og Fokus. Har skrevet en
lang række bøger, senest Bangkok Ladyboys (s.m. fotografen Anders

Askegaard).
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