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BESKRIVNING

Dödstvätterskan är en stark berättelse om en extremt utsatt flickas liv, om hederskultur och mäns våld mot
kvinnor. Ett kontroversiellt ämne som är brinnande aktuellt även här i Sverige.Denna debut gjorde
sensation när den kom ut i Danmark, och Sara Omar fick till och med hålla nyårstal för det danska folket.
Hon skriver modigt och personligt om ett kvinnoöde av i dag, och bygger på sina egna erfarenheter.I en
vindpinad by i Kurdistan föds en natt en flicka som får namnet Frmesk. Hennes kön väcker faderns vrede,
och hon är dessutom född med vitt hår. Är det ett tecken från Allah? Är hon välsignad eller förhäxad?
Frmesks farmor insisterar på att hon könsstympas omedelbart, men hennes mamma fruktar att hon är för
liten och svag för att överleva ingreppet. När makens våldsamma beteende och hot mot flickan blir värre
ser mamman ingen annan utväg än att gömma Frmesk hos morföräldrarna.Mormodern är dödstvätterska.
Hon har den skamfyllda uppgiften att ta hand de kvinnolik som ingen annan vill begrava, kvinnor som
mördats när de ansetts ha smutsat ner familjens och släktens heder. Det är ett kärleksfullt hem, men det
visar sig omöjligt att skydda Frmesk mot det fysiska och psykiska våld som oundvikligen närmar sig i ett
Kurdistan fyllt av krig, folkmord och hat.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dödstvätterskan (Inbunden, 2018) - pricerunner.se

Kurdisk-danska Sara Omars debutbok Dödstvätterskan utspelar sig i en vindpinad by i Kurdistan under
andra hälften av 80-talet och början av 90-talet ...

Dödstvätterskan | 148,00 kr | Bok av Sara Omar

Dödstvätterskan är en stark och extrem berättelse om en utsatt flickas liv, om hederskultur och mäns våld
mot kvinnor. Ett kontroversiellt ämne som är ...

Dödstvätterskan - Sara Omar - Pocket | Bokus

2019, Pocket. Köp boken Dödstvätterskan hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).
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DÖDSTVÄTTERSKAN

https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96DSTV%C3%84TTERSKAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96DSTV%C3%84TTERSKAN&ln=se
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