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PRZEPELNIONA NIEZWYKLYM LADUNKIEM
EMOCJONALNYM KSIAZKA, KTORA RZUCA SWIATLO NA
TRUDNA SYTUACJl KOBIET W KULTURZE AFGANSKIEJ
Autorka Afganskiej perly i Kiedy ksiezyc jest nisko powraca z

najnowsza powiescia.
Chociaz Ziba od lat prowadzi zycie kochajacej zony, cierpliwej
matki i spokojnej mieszkanki wsi, los okrutnie kpi z jej statecznej
sytuacji. Maz kobiety, Kamal zostaje zamordowany siekiera i

znaleziony na ich podworzu. Ziba jest w ogromnym szoku, wiec nie
potrafi wyjasnic, co robila w momencie zabojstwa. Dzieci zarzekaja
sie, ze ich matka nigdy w zyciu nie dopuscilaby sie takiego czynu.
Jednak czlonkowie rodziny Kamala sa przekonani o jej winie i

domagaja sie sprawiedliwosci.
Cudem unikajac publicznego zlinczowania, Ziba zostaje zabrana do
aresztu i uwieziona. Oczekujac procesu, przebywa w grupie kobiet,
ktore nieszczescie rowniez zaprowadzilo do celi. Wsrod jej nowych
towarzyszek znajduje sie trzydziestojednoletnia Nafisa, dla ktorej
wiezienie bylo ocaleniem. W innym przypadku dokonano by na niej

honorowego zabojstwa. Ziba mieszka rowniez z ciezarna i
niezamezna Mezghan, ktora ma zaledwie dziewietnascie lat. W



odizolowaniu ma czekac, az rodzina jej kochanka zdecyduje, ze
powinni wziac slub. Jesli w ogole.

Wiezienie dla kazdej z nich staje sie paradoksalnie bezpiecznym
azylem i okrutna kara. Usuniete z brutalnej i pozbawionej

umiejetnosci wybaczania spolecznosci, probuja zmagac sie z
sytuacja, tworzac trwale i przypieczetowane ciezkim losem

zgromadzenie.
Do tego zamknietego swiata przybywa Yusuf, prawnik Ziby.

Mezczyzna jest afganskiego pochodzenia, ale zostal wychowany w
Ameryce. Jego zaangazowanie w kwestie praw czlowieka i tesknota
za rodzimym krajem przywiodly go do Afganistanu. Wie, ze los jego
klientki zalezy od niego. Odkrywa, ze zarowno Afganistan, jak i

Ziba kryja w sobie wiele tajemnic.
Czy Ziba jest pozbawiona sumienia morderczynia? Czy tak jak inne
wiezniarki padla ofiara naruszenia surowych zasad spolecznych?
PORUSZAJACY WGLAD W ZYCIE WSPOLCZESNYCH

AFGANSKICH KOBIET
___

Niebywaly portret honorowej kobiety w otoczeniu mezczyzn
obdartych z honoru - "Kirkus Reviews"

--
O AUTORCE: Stojac u progu kariery lekarskiej, Nadia zdecydowala
sie na pierwsza podroz do Afganistanu. Poznanie kraju przodkow

oraz doswiadczenia i wychowanie autorki zaowocowaly
rozwinieciem pasji pisarskiej. Nadia Hashimi urodzila sie i

wychowala w Nowym Jorku, dokad wyemigrowali jej rodzice we
wczesnych latach 70. ubieglego wieku. Przywiazanie do orientalnej

kultury wyniosla z rodzinnego domu, przesyconego duchem
opowiesci o kraju przodkow snutych przez liczne ciotki, wujkow i

kuzynow.
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