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Når du har læst denne bog, har du en idé om hvad du, måske uden at vide det, har været med til at støtte, hvis
du har købt hund af en hundehandler.

»Jeg har flere gange hentet en hund, jeg har solgt som hvalp, som udvikler sig til at blive rigtig flot. Hvis jeg
ser en flot hund, kan jeg ikke lade være med at tage den med. For nogle år siden - det har nok været omkring
2005 - kørte jeg igennem et villakvarter i Fredericia, da jeg så en vildt flot cavalier king charles spaniel i en
villahave. Jeg kørte rundt i kvarteret og forbi haven et par gange. Så holdt jeg ind ved siden ved nabohaven,
gik ud og lokkede hunden til mig. Jeg omchippede den, da jeg kom hjem og den blev sgu en helt fantastisk

avlshund. »
- Citat: en hundehandler.

Bogen her dykker ned i den underverden, som styres af hundehandlerne - et parallelsamfund i Danmark af
hundehandlere, der lever efter egne love og regler, med hunde og mennesker som gidsler og ofre. Langt de
fleste borgere i Danmark ved ikke at hundehandel er et betændt miljø, som trækker spor i de værst tænkelige
retninger. Spor til organiseret kriminalitet i ind- og udland, spor til omfattende socialt bedrageri, til vanrøgt af

børn og organiseret pædofili, og til sort indtjening på prostitution, porno og menneskehandel.
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