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läsvärd reportagebok om kvinnors liv i detta islams kärnland."- Jönköpings-Posten

"Att följa med på Thunanders resor och få en inblick i kvinnornas villkor i Saudi är både spännande och
häpnadsväckande."- Smålandsposten

"Tänk dig att du och jag är i öknen och det råkar vara så att du inte har täckt dina ben, och att jag råkar se
dem. Då blir jag - jag måste tyvärr säga som det är - men jag blir kåt. Det kan jag inte hjälpa, för det är så
mannen är skapad. Därför ska du vara täckt. Det är för din egen säkerhet. Du ska bära abaya som räcker ner

till skorna och du ska var ordentligt klädd, inte visa benen."

I Saudiarabien är det nästan omöjligt för en kvinna att röra sig utanför hemmet utan en manlig förmyndare.
Journalisten Tina Thunander reste utan sällskap, sjal och den lagstadgade dräkt för kvinnor som kallas abaya
till islams supermakt för att undersöka hur kvinnorna lever och försöka förstå deras islam. Det är ett unikt och
inträngande reportage från ett land där kvinnor måste täcka sina kroppar och ansikten med motiveringen att

de inte ska skapa begär hos männen.

Tina Thunander är journalist vid Sveriges Television i Malmö. Hon har tidigare utgivit Barnbrudar. I nöd
och olust (2007) och nominerades i Augustprisets fackboksklass 2010 för Resa i Sharialand: Ett reportage

om kvinnors liv i Saudiarabien.
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"Tänk dig att du och jag är i öknen och det råkar vara så att du inte
har täckt dina ben, och att jag råkar se dem. Då blir jag - jag måste
tyvärr säga som det är - men jag blir kåt. Det kan jag inte hjälpa, för
det är så mannen är skapad. Därför ska du vara täckt. Det är för din
egen säkerhet. Du ska bära abaya som räcker ner till skorna och du

ska var ordentligt klädd, inte visa benen."

I Saudiarabien är det nästan omöjligt för en kvinna att röra sig
utanför hemmet utan en manlig förmyndare. Journalisten Tina
Thunander reste utan sällskap, sjal och den lagstadgade dräkt för

kvinnor som kallas abaya till islams supermakt för att undersöka hur
kvinnorna lever och försöka förstå deras islam. Det är ett unikt och
inträngande reportage från ett land där kvinnor måste täcka sina

kroppar och ansikten med motiveringen att de inte ska skapa begär
hos männen.

Tina Thunander är journalist vid Sveriges Television i Malmö. Hon
har tidigare utgivit Barnbrudar. I nöd och olust (2007) och
nominerades i Augustprisets fackboksklass 2010 för Resa i
Sharialand: Ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien.
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