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Udsalg Peder Munch Hansen Hent PDF Udsalg er ikke en traditionel roman eller krimi, men en debatroman,

der tager problemer op – uden at komme med løsninger. Markedet styrer i dag samfundet i en grad, så
politologer taler om et markedsdemokrati. Politiske partier sælger ikke sig selv ud fra oprindelige ideologier,
men for at vinde valg og løse problemer. Politik er for eksperter, der har fået en politisk rolle. Murens fald har
forstærket udviklingen, der samtidig har øget den organiserede kriminalitet og styrket kriminelle grupper især
bag det tidligere jerntæppe. Det er temaer i Udsalg, der følger fire personers udvikling, den venstreorienterede
Mikael, hans kriminelle bror, juristen Henrik, og de to prostituerede fra hans klike, Pale og Lone. Bogen giver

et indblik i de forskellige miljøer og det samfund, der præger dem. Vil man vide noget om en
venstrefløjssperson refleksioner over murens fald, og samtidig er interesseret i kampen mod kvindehandel, så

er her en oplagt roman at give sig i kast med. Klaus Haase, Arbejderen
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