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En roman om människovärde och en kvinnas kamp för sin
personliga frihet!

Iran hålls i järngrepp av mullorna. Den religiösa polisen drar runt på
gatorna i Teheran i jakt på främst kvinnor som inte strikt följer de
påbjudna lagarna. Minsta hårtuss som skymtar fram under slöjan
straffas hårt. Men det är inte bara ute på stan som skräcken råder.
Hemma styrs flickan Meriem av sin despotiske far, som galen av
opium gör livet till ett helvete för alla i familjen. Modern lider och
tiger och dottern är den som bokstavligt talat får betala för faderns
missbruk han säljer henne som sexslav för att få pengar till sitt

drogmissbruk.

Vi får följa Meriems liv som sexslav. Soheila Fors skriver om sådant
som försiggår bakom murarna där unga flickor köps och säljs som
förbrukningsvaror helt enligt lagen. Mannen tar sig en hustru så

länge han vill använda henne, sen kan han enkelt skilja sig och allt är
i sin ordning igen. Men den unga kvinnan är förbrukad, förnedrad

och försvagad.



Som tur är får Meriem oväntat stöd och hjälp från en grannkvinna
som själv varit utsatt, men som trots omgivningens fördömande, inte
minst från andra kvinnor, funnit ett sätt att leva och försörja sig. Hon
är den som till slut tar tag i situationen och gör så att Meriem kan fly.

Flykten visar sig bli mer fylld av fasor och faror än någon kan
föreställa sig.

Slutligen hamnar Meriem på en flyktingförläggning i Sverige. Där
blir hon utsatt av förföljelse och förtryck av självutnämnda

moralpoliser från hennes forna hemland. Hon söker skydd hos en
vänlig äldre kvinna och lyckas en natt oförmärkt smita bort från

flyktingförläggningen till kvinnan och tryggheten.

Det är en skildring inifrån en värld där unga kvinnor är varor som
säljs och slängs bort som använda disktrasor. Den som tror att livet
på flyktingförläggningarna i Sverige är en trygg hamn får tänka om

efter att ha läst boken.

Soheila Fors är författare och föreläsare inom hedersvåld och
gruppförtryck. 2012 blev hon utnämnd till Årets förebild av

Dagen.se. Hon driver Tehuset i Karlskoga, ett projekt för att skapa en
samlingsplats för utsatta kvinnor.
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