Farída Khalaf – Az Iszlám Állam rabszolgája voltam

„Néhányan vadul dörömböltek az
ablakon. Mások annyira kétségbe
voltak esve, hogy a fejüket verték az
ablaküvegnek. Inkább meghaltak
volna, minthogy szembenézzenek a
ránk váró jövővel. De senki sem
törődött
az
iszonyatos
kiszolgáltatottságunkkal. Senki sem
hallotta meg a segélykiáltásainkat.”

Farída Khalaf élete 18 éves korában rémálommá vált. Egyik pillanatról a másikra
megjelent az életében a rettegés, az Iszlám Állam képében. Apja katona volt, aki a
határon szolgált, így folyamatosan kapták a híreket, hogy épp hogyan alakul a
helyzet. Az egyik pillanatban még a házuk kertjében szedi a gyümölcsöt pár barátja
társaságában, a következő pillanatban pedig egy buszon zötykölődik egy ismeretlen
helyhez közeledve, miközben az Iszlám Állam tagjai fegyvert fognak rájuk. Egy cél
vezérli mindvégig: meg kell szöknie. Egyetlen támasza van, barátnője, a 24 éves Evin.
Először egy elosztó központba szállítják őket, ahol, bárki, bármikor „megcsodálhatja”
őket, és ha úgy tartja kedve, illetve pénztárcája, akkor megveheti bármelyiket.
Farídának és barátnőjének az a szerencséje, hogy ők idősebbek a többieknél,
ráadásul az egyiküknek epilepsziája van, így mindig elijeszti a potenciális vásárlókat.
A kor és a betegség miatt nem nagyon kapkodnak utánuk, hiszen az Iszlám Állam
katonái a nagyon fiatal leányokat szeretik. De megvásárlás elkerülhetetlen, és a
túlélésért folyó harc során az válik a legfontosabbá, hogy ne becstelenítsék meg
őket. Ezek után a kérdés az, hogy Farída és Evin képes elmenni a legvégsőkig?
Képesek akár a saját életük árán is megvédeni saját magukat és a becsületüket?
A könyv kettejük történetét mondja el nekünk, hogy milyen szörnyűségeken kell
átmenniük: ez egy igaz történet! A sötét szobákba beszűrődő sikolyok történetét
nekünk is végig kell hallgatnunk, a menekülési próbálkozások során ott vagyunk
Farídáékkal és drukkolunk nekik, hogy sikerüljön kiszabadulniuk. De sajnos az élet
története nem olyan, mint egy romantikus könyv. Mindig van, aki meghal és van, aki
túlél.
A könyvet azoknak ajánlom, akik szeretnének betekintést nyerni a fiatal lányok vérrel
és sikolyokkal tűzdelt életébe, és szeretnék megtudni, hogy mire képes az ember a
vallás nevében.
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