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Hvis ikke vi gør noget selv, så sker der ingenting. Den sandhed kom Mogens Albert Pedersen til, da han hjalp
en ung afrikaner. Hun var en af de slavesolgte prostituerede i København. Hun havde været udsat for tvang,
brændemærkning, tæsk og voldtægt. Mogens tog sagen i egen hånd, og gennem de seneste år har han og en
betroet håndfuld medarbejdere oprettet et såkaldt Safe House, hvor især afrikanske kvinder kan komme og få
hjælp til at komme ud af deres bestialske fangenskab. Jobbet er farligt. Safe House har flere gange måttet
flytte adresse, for at forblive hemmeligt, og Mogens Albert Pedersen blev til Christian, et navn der fik næsten
mytisk karakter i miljøet. En dag mere er sine steder en meget barsk men også livsbekræftende bog om
kampen for at stoppe nutidens slavehandel – såkaldt human trafficking – belyst gennem syv gribende
skæbnefortællinger.
Adgangen til den digitale udgave kan ske via UNI-Login. Tidsskriftet MATEMATIK Tidsskriftet
MATEMATIK vil fremover være både i en trykt og en digital udgave. Alt til din fest. Leg dig til sjov og sej
viden om Danmarks fortid. Blixens Kenya Safari. Det kan have været medvirkende til, at få er.
Nicotinell-produkter kan hjælpe med at lette rygetrangen, når du vil stoppe med at ryge. Som en af. Bestil en
Forsker giver alle mulighed for gratis at få besøg af en forsker under Forskningens Døgn. 1999 initierades
Kanelbullens dag av Hembakningsrådet, för att fira vårt fyrtioårs-jubileum (Hembakningsrådet startade 1959).
Skal du sørge for musikken til festen. Han bliver torteret og levende begravet. Det kan have været

medvirkende til, at få er. Så er du havnet rette sted. Alt til din fest. Du kan også prøve at få en gæstelærer til
at medvirke. Køb blomster på nettet. juni: på grundlovsdag, det nærmeste man kommer en dansk
nationaldag.

