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De Happy Hooker Nederlandse versie

De Happy Hooker: openhartig, onthullend en onovertroffen. Herziene Nederlandse editie, de beroemde memoires van Xaviera Hollander, De
Happy Hooker, of hoe een meisje uit een goed milieu een van de duurst betaalde call girls in Manhattan werd.

Rating: Not Rated Yet
Price:
Salesprice with discount:
Sales price: 28,54 €

Ask a question about this product

Description
Voor de generatie die de Happy Hooker nog niet heeft leren kennen. In de Happy Hooker vertelt Xaviera openhartig, zonder
schuldgevoel of schaamte over haar avonturen als New Yorks best betaalde Call Girl en bekendste Madam.
Herziene Nederlandse editie, de beroemde memoires van Xaviera Hollander, De Happy Hooker, of hoe een meisje uit een goed milieu een van
de duurst betaalde call girls in Manhattan werd. Lees hoe zij ooit als 'Miss Tik' van Nederland, m.a.w. als de beste secretaresse van Nederland
na haar vertrek naar de Verenigde Staten eindigde als een van Manhattan's meest notoire Madames. Volg "blow for blow" haar sexy avonturen
als Madame van een dure call girl organisatie. Vandaar de titel van haar wereldberoemde bestseller DE HAPPY HOOKER.
Een opwindend relaas met een flinke dosis humor! Toen de Happy Hooker in 1972 verscheen, was het boek in record tijd een bestseller, en
inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 15 miljoen exemplaren van verkocht.
Xaviera Hollander is al lang geen hooker meer, maar nog wel happy en is nog steeds alom een begrip. Haar een na laatste boek Kind af,
een emotioneel eerbetoon aan haar ouders, werd in de kortste tijd een groot succes. Ze woont afwisselend in Marbella en Amsterdam.
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Please write instructions for dedication in the text box at the last step of the order proces
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