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Den hvide diamant Irse Kræmer Hent PDF Forlaget skriver: Erik har en drøm, og da han møder Jane, der
finansierer sit studie, som luksusprostitueret, forelsker han sig i hende og ønsker at dele sin drøm med hende.
De gifter sig, og får datteren Diana. Sammen indretter de Den hvide Diamant, et hus ved stranden på øen Koh
Chang i Thailand. Her kan misbrugte børn bo og leve i trygge rammer. Det viser sig dog hurtigt, at de langt

fra har den samme drøm, og langsomt formørkes himmelen af sorte skyer.

”Først nu tillod hun den tanke, hun havde fortrængt. Hvad nu, hvis Erik havde brugt børnene til sex med
kunder? Hvad, hvis det var det formål, der var med huset? Hun tænkte på Lipi, der ofte blev hentet, og som,

ifølge Diana, var utilnærmelig bagefter – og tog lange brusebade. Tydede det ikke på, at …?”

Læs mere på irsekraemer.dk.
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