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Kovek es gyongyok Nadia Hashimi Hent PDF Rahima alig serdul meg, amikor egy deresedo szakallu, nagy
hatalmu hadurhoz kenyszeriti kokainfuggo apja, negyedik felesegnek. Pedig a lany eppen csak felhagyott a
fiuszereppel, amelyet lanytestverei kozott kellett vallalnia egy osi afgan szokas szerint. Sokaig egyetlen
vigasza a csaladi legendarium egyik noalakja, Sekiba, aki szaz evvel ezelott ugyancsak ferfiszerepbe
kenyszerult elete egy szakaszan: a sah haremet kellett oriznie. Sekibanak is el kellett szenvednie a

szeretetnelkuliseget es a rabszolgasorsot a nagycsaladban, ahova arvan kerult. Am a ferfiak es az idosebb
norokonok abszolut uralma alatt is ki mert allni jogaiert. Ez ad erot a napjainkban elo Rahimanak, akinek egy
ponton mar a puszta elete is kockan forog. De milyen eselyei lehetnek a kitoresre, a menekulesre, ha minden
lepeset figyelik? Ket afgan no sorsanak alakulasat kovethetjuk nyomon ebben a felkavaro regenyben, mely

kozel hozza egy tavoli kultura hetkoznapjait.
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