
*NŐI SORSOK, 
CSALÁDTÖRTÉNETEK A KÖZEL-ÉS 
TÁVOL-KELETEN  

Ajánlóbibliográfia az OPSKK Könyvtára könyveiből  

 

 

Készítették: az OPSKK 
Könyvtárának munkatársai  



Abdolah, Kader: A király. Libri Könyvkiadó Kft, 2011.  
Perzsia sahjának halálakor uralkodói székét a fia örökli. Ő azonban 
korántsem olyan határozott és ambiciózus, mint nagyra becsült elődje: 
országa és alattvalói sorsa helyett sokkal jobban érdekli a hárem, a 
cseresznyéskert, a vadászatok és a mulatozás. A fontos gazdasági 
döntéseket pedig leghűségesebb tanácsosára, a vezírre hagyja. A ravasz 
politikus a nyugati országokkal, Angliával és Hollandiával kötött 
szövetségben látja a jövőt, olyan reformok bevezetését tervezi, amelyek 
végre meghozhatják az ország jólétét. De vajon milyen árat kell fizetni 
mindezért? Modern történet a hatalomért és a földért vívott harcról, mely 

ugyanakkor megidézi az ősi Perzsia varázslatos hangulatát. 
 
 

 
Abdolah, Kader: A mecset ura. Nyitott Könyvműhely Kiadó Kft., 2009.  

Az iráni kisvárosban, Szenedzsánban a mecset mellett áll egy ház. 
Évszázadokon át az ebben lakó családok jelölték ki az imámot, és 
határozták meg a közösség mindennapi életét. Ám az Amerika-barát sah 
és a radikális Khomeini ajatollah összecsapása ezt az ősi helyzetet sem 
hagyja érintetlenül. A ház ura, a módos szőnyegkereskedő, Aga Dzsán 
tétlenül nézi, amint a történelmi idők felborítják mindazt, amiben addig 
szilárdan hitt. A történetet mint egy perzsa szőnyeg mintáit  szövi egybe 
Abdolah, és közben lélekben is elrepít Irán varázslatos, mégis szigorú  
erkölcsű világába. 

 
 
 
 

Abulhawa, Susan: Az ég és a víz kékje. Libri, cop. 2017. 
Núr göndör fürtös, kreol bőrű amerikai kislány, akit idős nagyapja nevel 
nagy szeretetben, ő jelenti számára a családot és az egyetlen köteléket 
palesztin gyökereihez. A nagyapa váratlanul halála után Núr légüres 
térben találja magát: egyik nevelőszülőtől kerül a másikhoz, s eközben 
sorozatos traumák érik. 
Felnőttként egy véletlen találkozás elrepíti ősei földjére, Palesztinába, 
ahonnan a nagyszülei évtizedekkel korábban kiszakadtak. Núr megismeri 
a rokonait, és ebben a nagycsaládban végre helyére zökken minden, 
értelmet nyernek azok a generációkon átívelő misztikus legendák és 
rejtélyes események, amelyek Núr történetével párhuzamosan 

feltárulnak előttünk is. 
A Hajnal a tiltott kertben szerzője ismét érzékeny és költői regényben mesél családok és 
népek sorsáról, Palesztina keserves mindennapjairól. 
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Abulhawa Susan: Hajnal a tiltott kertben. Libri kiadó, 2016.  
Amal egy nyomorúságos menekülttáborban látja meg a napvilágot - 
földműves családját 1947-ben hurcolták el Palesztinából, csecsemő 
bátyját elrabolták, anyját pedig érzéketlenné tett a fájdalom. Bár apja 
látástól vakulásig dolgozik, hajnalonta felolvas a lányának, hogy együtt 
álmodjanak egy másik világról. Amal története egy egész népről szól, 
arról, hogy lehet túlélni hatvan éven át a Palesztin-Izraeli konfliktus 
árnyékában. Apák és fiúk, asszonyok és lányaik, akik szeretnek és 
remélnek, miközben szívet tépő veszteségeket és szörnyű traumákat 
szenvednek el.  Ki így, ki úgy éli túl a borzalmakat, de soha nem szűnnek 
meg vágyakozni egy jobb világ után.  

 
 
 
 
 
 
 

Addison, Corban: A napfény gyermekei. Könyvmolyképző Kiadó Kft., 
2013.  

Az első és egyetlen történet, melynek megjelenését John Grisham 
támogatta. Amikor egy szökőár elpusztítja tengerparti városukat Indiában, 
a tizenhét éves Ahalya Ghai és tizenöt éves húga, Sita árván és otthon 
nélkül marad. Miközben megpróbálnak eljutni egyházi iskolájukba, hogy 
menedékre leljenek, emberkereskedők kezébe kerülnek. Megerőszakolják 
és eladják őket egy Mumbai bordélytulajdonosnak.  Pokoli sors kezdődik 
számukra a szexipar legsötétebb mélységeiben, ahol a legnagyobb érték a 
gyermeki ártatlanság.  
Eközben a világ másik felén, Washingtonban, az ügyvéd Thomas Clarke 

személyes és munkahelyi problémákkal küzd. Lányának tragikus halálától és tönkrement 
házasságától kísértve sorsfordító döntést hoz, és jószolgálati tapasztalatszerzés céljából 
Indiába érkezik egy szervezethez, amely a nemzetközi emberkereskedelem ellen küzd. 
Lelkiismerete feltámad, amikor Mumbaiban szembesül a szexipar szörnyűségeivel és a 
korrupt bírósági rendszerrel, amely szemet huny fölötte. Amikor megismeri Ahalya és Sita 
történetét, Clarke személyes missziójának tekinti, hogy segítsen rajtuk, leleplezve ezzel a 
nemzetközi hálózatot és a kegyetlen bűnözőket. A három kontinensen és két kultúrán átívelő 
történet felejthetetlen utazásra viszi olvasóit a modern rabszolgaság alvilágába, valamint a 
szív legsötétebb - és legellenállóbb - bugyraiba. 
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Ahmed, Qanta: A láthatatlan nők földjén. I.P.C. Könyvek Kft., 2013.  
Qanta, a mohamedán vallású, fiatal brit orvos amerikai tanulmányai 
végeztével elfogad egy állást a szaúd-arábiai Rijád egyik kiemelt 
kórházának intenzív osztályán.  Ezzel megnyílik előtte a lehetőség, hogy 
megismerje "a láthatatlan nők földjét", vallása bölcsőjét, azt az országot, 
amely a mekkai Kába követ őrzi.  
Azt reméli, hogy otthon érezheti majd magát, ám az ortodox mohamedán 
királyságbeli életet a luxus ellenére, amelyet a kiváltságosok élveznek, egy 
világ választja el a Nyugattól, attól az életformától, amelyhez hozzászokott 
- elsősorban a megélhető szabadság tekintetében. Az első napon felölti a 

hagyományos és kötelező női viseletet, az abaját, és megkezdődik izgalmas felfedezőútja, 
melynek során az elutasításon és a kezdeti idegenségérzeten túllépve újraalkotja képét a 
nőiségről, az iszlámról, a szaúdi társadalomról. 
 
 

Alexander, Tasha: Gyöngyként hulló könnyek. Tericum, cop 2011. 
Az 1800-as évek végén játszódó krimi egy izgalmas korba és világba repíti 
el az olvasót, a gyönyörű és dekadens Konstantinápolyba. Az ifjú 
házasok, Emily és Colin az Orient expresszen Törökország felé tartanak. 
Romantikusnak induló nászútjukat egy brutális gyilkosság zavarja meg 
már az első napon. Egy fiatal háremhölgyet, a szultán vörös hajú 
kedvencét kegyetlenül megölik. Emily azonnal nyomozásba kezd. Nőként 
bebocsátást nyer a hárem zárt és titokzatos világába. Elég hamar rájön 
arra, hogy a védelmet ígérő falak nem óvnak meg az elszánt és 
könyörtelen gyilkostól. A gyilkosság felderítésének gyorsan pörgő 

eseményeivel párhuzamosan az olvasó betekinthet a szeráj, a hárem, a hammamok, vagyis 
törökfürdők világába, olvashat szultánokról, háremhölgyekről és ágyasokról, s nem 
utolsósorban a 19. századi Konstantinápoly izgalmasan pezsgő életéről. 
 

Alexandra, Belinda: Fehér gardénia. IPC Mirror, cop 2011. 
Elsöprő, epikus és történelmi részletekben gazdag regény kitartásról, 
bátorságról, szerelemről, tragédiákról és a diadalról. 
A valós történeten alapuló lebilincselő családregény hiteles, 
érzelmekben gazdag karakterei hitelesen tárják elénk, hogyan hatnak 
a megrázó történelmi események az emberek életére és 
személyiségére. 
A Fehér gardénia kulturákon és kontinenseken kalauzol Sanghaj 
csillogó éjszakai mulatóitól az 1960-as évek hidegháborús 
Szovjetuniójáig, egy elhagyatott csendes-óceáni szigettől a háború 
utáni Ausztrália új világáig. 
Harbin város egyik kerületében, ami a bolsevik forradalom elől 

menekülő fehérorosz családok menedéke, Alina Kozlovának szívet tépő döntést kell 
meghoznia, hogy egyetlen gyermeke, Ánya túlélje a második világháború végső napjait. 
Lánynak is, anyának is áldozatot kell hoznia, de vajon nem lesz-e túl magas az ár? S ami a 
legfontosabb, vajon viszontláthatják-e valaha egymást? 
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Alia, Josette: Perzselő nap. Alexandra Kiadó, 2011.  
Mit is tudhatott az életről a kis Lola, a bájos kamaszlány, mikor az ötvenes 
évek elején könnyű léptekkel táncolt a kairói nagy bálokon? Miből is 
sejthette volna, hogy ragyogó világát egy őrült politikai förgeteg el fogja 
pusztítani? Honnan is tudhatta volna, hogy kamaszkori szerelmei vagy a 
Nílus-parti esték nyugalma és édessége rövidesen nem jelent többé mást, 
mint a háború által felperzselt paradicsom emlékét?  Lola regénye egy olyan 
nő történetét meséli el, akit a történelem vihara és a szerelem mámora ide-
oda sodor, és akinek sorsa összefonódik a keleti keresztények fél évszázados 

agóniájával.  Végig kell szenvednie a koptok, a szírek, a maroniták, az ortodoxok pusztulását, 
akik okkal vagy ok nélkül mindig azt hitték, hogy az ég őrködik a sorsuk fölött. Ez a 
nagyszabású családregény végigköveti egy keleti keresztény nő életét gyermekkora fényűző 
palotáitól a véráztatta bejrúti romokig, a gondtalan élettől az embertelen mészárlások 
őrületéig. Egy asszony regénye? Egy civilizáció pusztulásának regénye? Egy soha ki nem hűlő, 
végzetes szerelem története? Ezekre a kérdésekre Josette Alia kegyetlen, mégis magával 
ragadóan sodró lendületű regényének elolvasása után kaphatunk megnyugtató választ.   
 
 
 
 

Altinyeleklioglu, Demet: Hürrem, Szulejmán asszonya. Trivium, 2015.  

A lebilincselő első kötet, a Hürrem, Szulejmán ágyasa után végre itt a 
folytatás, melynek érdekessége nem csak abban rejlik, hogy magával 
repíti az olvasót a 16. századi Oszmán Birodalomba, hanem abban is, 
ahogyan ezt teszi: színesen ábrázolja az akkori életet, megismerhetjük a 
palota és a hárem birodalomformáló szerepét. Ebben a kötetben 
felgyorsulnak az események. Izgalmakból, intrikákból és szerelemből 
ezúttal sem lesz hiány, de a visszaemlékezések helyett most a jelen 
események sodró lendülete ragadja magával az olvasót, s valóban 
veszedelmes évek következnek. Hürrem, célját elérve Szulejmán felesége 
lesz, azonban továbbra sem nyugodhat meg. Családja gyarapodásával egy 

időben igyekszik megerősíteni befolyását a palotában, amelynek ezernyi suttogás tölti be 
minden egyes sarkát - mindegyik külön-külön halálos veszélyt rejt számára, különösen a 
birodalom második embere, a ravasz Ibrahim pasa, és féltékeny riválisa, Gülbahar 
személyében. Két nő halálos féltékenységének és vetélkedésének története ez, akik mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy saját fiaikat jutassák a birodalom trónjára. Közben több 
külföldi hadjáratnak, számtalan tragédiának és örömteli eseménynek lehetünk tanúi. Hogyan 
végződik majd Hürrem sorsa, eléri-e azt, amire az életénél is jobban vágyik? A szerelem 
tényleg mindent legyőz? Ki a barát és ki az ellenség? Ebben a könyvben minden kérdésünkre 
választ kapunk. Nem csupán a népszerű TV sorozat rajongóit, hanem minden olvasót 
magával ragad majd Hürrem története, aki az ismeretlenből érkezve elvarázsolta kora egyik 
legbefolyásosabb uralkodóját, majd nevét a maga erejéből halhatatlanná tette.  
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Altinyeleklioglu, Demet: Ibrahim és Hatidzse. Trivium Kiadó, 2015-
2016. 

Egy sorscsapások után újjászülető hercegnő és egy nagyravágyástól 
elvakult szadrazam. A végzet egymás karjaiba sodorja őket. 
Egyikőjük az egyetlen leánya Javuz Szelim szultánnak, kinek haragja 
élesebb a kardnál s dühe felér ezer halállal; és Hafsza szultánának, 
kinek bölcs tanácsai segítik a túlélést a veszélyekkel teli palotában. Ő 
a leendő szultán, Szulejmán húga. Hatidzse szultána. Álmaiban 
azonban ő az ókori Iránt uraló Tomirisz királynő. 
Másikuk egy nagyra törő ábrándokat dédelgető rabszolga, akit 
gyermekkorában kalózok szakítottak el a családjától. Képességeinek 
és szerencséjének köszönhetően egy özvegy szeretőjéből és 
borászatának igazgatójából csakhamar Szulejmán legbizalmasabb 
barátjává válik. S egyúttal a szultán ágyasaként a trónra áhítozó 

Hürrem legádázabb riválisává lesz. Pargali Ibrahim. Képzeletében pedig ő a makedón hódító, 
Nagy Sándor. 
Az élet szörnyű megpróbáltatási csak az ellenszenv tüzét hagyják lángra lobbanni szívükben. 
Hatidzse a lelkében tátongó űrt igyekszik kitölteni, melyet egy sose volt boldog fiatalság és 
egy elveszett románc fájdalma okoz. Ibrahim egy rettenetes titkot hordozva egy csodáért 
fohászkodik, hogy beteljesíthesse bosszúját. 
S egy napon találkozott az ösvényük. Ám a szikra, melyről úgy hitték, hamar kialszik, 
hatalmas lángokkal égett, s bár szívüket hamuvá porlasztotta, megváltoztatták a birodalom 
történelmének menetét. 
 
 

Altinyeleklioglu, Demet: Köszem. Trivium Kiadó, 2016. 
Egy gyönyörű, tizenhárom éves görög lány él Tinosz szigetén. A szép 
Najszáról festmény készül, és ez a remekmű eljut Isztambulba, a 
Topkapi Palotába. A Sors akarata az, hogy Ahmed, az új szultán 
meglássa, és azonnal beleszeressen a képen látható leányba. Najsza 
kénytelen búcsút venni az álmaitól, mert gyermekként elszakítják a 
családjától. A félelmetesen okos Szafije szultána parancsára a 
palotába hozzák. Ajándéknak szánják a szerelmes Ahmednek. 
Az új háremhölgy attól tartott, hogy soha nem lehet belőle több 
közönséges cselédnél, ám a szívében rejlő lázadó felkészült a harcra. 
Megfogadta, hogy királynőként fog uralkodni a birodalom felett. 
Isztambulban a pokolra számított, mégis a Paradicsomra bukkant. 
Talpraesetten és embereket elbűvölő szépségére támaszkodva 

dacolt a cselszövések, az éjjel-nappal éber ellenségek, az árulás és a nesztelenül settenkedő 
halál ellen. Máhpejker Köszem szultána néven mindenkinél erősebb lett. 
Csakhogy miért éppen őt szolgálná hűségesen a birodalom, mely érdekében feláldozta a 
fiatalságát, a gyermekeit, a lelkiismeretét és a reményeit? 
Köszem nem adja fel a harcot. A szultánok helyett ő írja a történelmet. Nem véletlenül 
tartják Hürrem és Szafije méltó utódjának, az egyik legnagyobb női uralkodónak. 
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Amirrezvani, Anita: A virágok vére. Geopen Könyvkiadó Kft., 2008.  
 „Egyszer volt, hol nem volt. Isten előtt semmi sem volt.” - így kezdődnek a mesék A virágok 

vére című regényben, amelyek átszövik, kiszínezik és árnyalják a 17.  
századi Iránban játszódó történetet és megkönnyítik egy tizennégy éves 
lány  felnőtté válását. Mintha Az ezeregy éjszaka meséi folytatódnának, 
úgy válik hátterévé a mese a valóságnak és a valóság a mesének. A fiatal 
lány éppen férjhez menés előtt áll, amikor szeretett apjának halála miatt 
hozomány nélkül marad.  Kénytelen elhagyni faluját és anyjával Iszfahánba 
indul apja féltestvéréhez. A gazdag nagybácsi, aki szőnyegtervező a 
legendás Nagy Abbász sah udvarában, felkarolja a szegény rokonokat. 
Szolgálóként bánik velük, mégis ő bátorítja a lányt, hogy tanulja ki a 

mesterséget. A lány tehetséges szőnyegtervezőnek bizonyul, bár a férfiak uralta szakmában 
nincs sok esélye az érvényesülésre. Titkos házasságra kényszerül, ami idővel választás elé 
állítja: vagy lemond emberi méltóságáról, vagy mindent kockára téve követi lelkének belső 
hangját és a saját lábára áll...  
 
 

Ayse: Seherezádé lánya. A szüleim ítéltek halálra. Ulpius-ház, 2006.  
Ayse legfőbb vágya, hogy a saját életét élje, de szülei szigorúan vallásos 
világában ez szinte lehetetlen. Jezid szokás szerint unokatestvéréhez, 
Hasszánhoz kell feleségül mennie, akinek már kislány korában elígérték. 
Ezt követeli a hagyománytisztelet és a család becsülete. De Ayse egy 
német férfiba szerelmes, ezért felveszi a harcot a szüleivel, és 
megszökik otthonról. Mindent alaposan előkészít: a naplóit és a 
címjegyzékeit megsemmisíti, titokban gyűjtött pénze ott lapul a 
zsebében — müncheni vonatra száll, amely titkos és titokzatos 
szerelméhez viszi. Azóta Ayse élete félelemben telik, mert vannak olyan 
szülők, akik inkább megölik gyermeküket, semhogy elveszítsék jó 
hírüket — még Európa kellős közepén is. 

 
 

Balogh Boglárka: Love Commando. Libri Könyvkiadó Kft., 2013.  
Indiában ez nem költői túlzás, hanem maga a valóság. Ha egy fiatal lány 
vét az ősi házassági szabályok ellen, és a szívére hallgat, az életével kell 
fizetnie. A család a szégyent csak becsületgyilkossággal moshatja le 
magáról. A menekülő párok egyetlen reménye a Love Commando, 
amelynek tagjai megpróbálják védelmezni az üldözötteket, és felveszik a 
kilátástalannak tűnő harcot a rokonok, a törzsi tanácsok és a korrupt 
rendőrség önkényes döntéseivel szemben. Balogh Boglárkát egy véletlen 
találkozás vezette a Love Commandóhoz. Az éjszakai vonaton menekülő 
lány szerencsétlen sorsát hallgatva érett meg benne az elhatározás, hogy 
ő is megpróbálja segíteni a szervezet munkáját. Delhibe érve aztán 
megkezdődött a hajsza az igazságért. A Love Commando lapjain 

megdöbbentő sorsok tárulnak elénk, sikeres és kudarcba fulladt életek - India sötét oldala. 
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Banerji, Chitrita: Végigettem Indiát. Tericum Kiadó Kft., 2009.  
India kulturális, történelmi és művészeti kincsek tárháza, minden utazót 
elbűvöl. De ismerjük-e ennek az ezerarcú országnak a gasztronómiai 
gazdagságát? Aligha.  Világszerte az indiai konyhát a curryvel vagy a 
tikka maszálával azonosítják, a csípős, sáfrányos, fűszeres ételekkel. 
Azonban az indiai konyha ennél sokkal gazdagabb. Ahány vidék vagy 
tartomány, ahány vallás vagy kulturális közösség, annyiféle étkezési 
szokás, ételkészítési technológia és különleges fogás. Végigenni a 
különböző tartományok ételeit szinte lehetetlen. A könyv szerzője 
mégis a lehetetlenre vállalkozott. Gasztronómiai felfedező útja során 
Chitrita Banerji bejárta szinte egész Indiát: Bengált, Bombayt, Goát, 

Benáreszt, Gudzsarátot, Rádzsaszthánt, számtalan kisvárost és falut.  Ennek a több évig tartó 
gasztrokultúrális odisszeának eredményeképpen született ez a kötet, amely egyszerre 
kultúrtörténeti bédekker és gasztronómiai kalauz. 
 
 

Barrico, Alessandro: Selyem. Helikon Kiadó, 2012.  
A többértelmű történet a múlt század közepén játszódik, és az író a 
felszínen egy klasszikus elbeszélést imitál, de ezzel mintha különös 
labirintusba invitálná olvasóját. Hervé Joncour egy dél-francia kisváros 
módos, kiegyensúlyozott házasságban élő polgára, aki minden évben 
kénytelen végigutazni Eurázsiát, hogy a helyi selyemipar számára 
egészséges hernyólárvákat csempésszen haza a távoli, az idegenek elől 
elzárt Japánból. A több hónapos beszerző utazások egy sorsszerűen 
nagy szerelmi találkozáshoz vezetnek: a férfi és egy ottani, európai 
eredetű, gyermekarcú lány között - voltaképpen csak jelbeszéd révén - a 
szenvedélyek magasába lobban titokban az erotikával teli, ugyanakkor a 
legtisztább selymek tapintásának finomságát, szinte anyagtalan varázsát 

idéző szerelem. A testileg beteljesületlen, de az "unió mystica" gyönyörét, teljességét nyújtja 
a férfi és a lány évenkénti találkozása, mely idővel többszörös tragédiákat, lelki, fizikai, 
anyagi összeomlást, Joncour feleségének halálát okozza. 
 
 
 

Baugh, Carolyn: Kairói kertváros. I.P.C. Könyvek Kft., 2011.  
Az amerikai egyetemista lány arab nyelvet tanulni érkezik Kairóba. 
Azonban a legtöbbet erről a világról azoktól a nőktől tudja meg, akikkel 
a nyüzsgő Kertváros negyedben ismerkedik össze, és akik őszintén 
elbeszélgetnek vele egy-egy csésze tea mellett - legalábbis ami az 
egyiptomi muszlim nő életét illeti. Szeretni és élni, gúzsba kötve a rideg 
szabályoktól - anyák mesélnek házasságukról, férfiakról, mindarról, amit 
csak a messziről jött embernek mernek bevallani. "Baugh mint apró 
mozaikdarabkákból, úgy illeszti össze történeteikből az egyiptomi nők 
életét ábrázoló képet. Ítélkezés nélkül mutatja be, ahogy a patriarchális 
társadalom - nem a vallás - alárendeli a nőket a férfiaknak. A narrátor 

szomszédai - intelligens, izgalmas nők - többet láttatnak vele ebből a világból, mint amennyit 
az egyetemen megtanul róla. Időtálló, fontos és olvasmányos könyv." - (Library Journal)  
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Bin Laden, Carmen: A királyság titkai. Életem Szaúd-Arábiában. 
Ulpius-ház, 2004.  

2001. szeptember 11-én Svájcban megcsörren Carmen Bin Láden 
mobiltelefonja.  Carmen ekkor tudja meg, hogy percekkel korábban két 
repülőgép ütközött a New York-i Világkereskedelmi Központ 
ikertornyainak. Úgy érzi, hogy a világ kifordult a tengelyéből, és 
ösztönei azt súgják, hogy sógorának, Oszáma Bin Ládennek köze van a 
szörnyű eseményhez. Az írónő, Carmen Bin Láden, a félig svájci, félig 
perzsa, szabadszellemű európai lány 1974-ben férjhez megy a 
nagyhatalmú, dúsgazdag szaúd-arábiai Bin Láden család egyik tagjához. 
Fiatal, fülig szerelmes, és úgy érzi, hogy férje kedvéért az egész világot a 
vállára tudná venni. Bár Jeszlám sok mindenre előre figyelmezteti, 
amikor szembesül férje hazájával és a nagyhatalmú Bin Láden klánnal, 

az szinte sokkolja. Carmen először nem érti, hogy mi olyan felfoghatatlanul idegen számára 
új hazájában, de aztán rádöbben: Szaúd-Arábia a férfiaknak szinte földi paradicsom, a nőket 
viszont ebben az országban nem tekintik másnak, mint házi kedvencnek: ki vannak 
szolgáltatva férjük kénye-kedvének. Carmennek két lánya születik, és nem marad más 
választása: harcolnia kell, harcolnia önmagáért, és lányaiért. Carmen Bin Láden ezzel az 
őszinte  vallomással most merészen lerántja a fátylat földünk egyik leggazdagabb, 
leghatalmasabb, legzártabb  és legrejtélyesebb országáról — valamint arról, hogy milyen 
szerepet játszik benne a Bin Láden klán,  s volt sógora, a világon azóta elsőszámú 
közellenséggé vált terrorista vezér, Oszáma Bin Láden.  
 

Boo, Katherine: Az örök szépségen túl. Maxim Könyvkiadó Kft., 2013.  
Az örök szépségen túl a Pulitzer-díjas Katherine Boo mérföldkövet 
jelentős elbeszélő tényirodalmi könyve, amely a huszonegyedik század 
egyik egyenlőtlenül fejlődött nagyvárosában lakó, jobb életért küzdő 
családok drámai, néha szívet tépő történetét mondja el. Ez a 
nagyszerűen megírt, fordulatokban gazdag, magával ragadó 
eseménysorozat három évig tartó, megalkuvást nem ismerő 
riportíráson alapszik, és a globális változás és egyenlőtlenség 
döbbenetes korát emberközelivé, megérthetővé teszi. Annawadi 
ideiglenesen összetákolt település a Mumbai (1996 előtt Bombay) 
melletti luxusszállodák árnyékában, és mivel India virágzó fejlődésnek 
indul, Annawadi lakosait is felvillanyozza a remény. Abdul, egy 

megfontolt és vállalkozó szellemű, keményen dolgozó muszlim kamasz fiú a gazdagabb 
emberek eldobált, újrahasznosítható hulladékaiban véli megtalálni a számítását, az elérhető 
jómódot. Asha, egy rendkívül éles eszű asszony, akit a gyerekkorában átélt falusi nyomor 
súlyosan megsebzett, rátalál egy bizonyos útra, amely a középosztályba vezet: a politikai 
korrupcióra. Gyönyörű, érzelmekben gazdag lánya - Annawadi legremekebb teremtése - egy 
kis szerencsével hamarosan majd a település első női diplomása lehet. Még Annawadi 
legszegényebb lakosai - mint például Kalu, a tizenöt éves ócska fém tolvaj - is hisznek abban, 
hogy a sorsuk nemsokára jobbra fordul, és így megismerhetik azt az életet, amelyet teljes 
élvezetnek neveznek.  Abdult, a szemétválogatót azonban egy megrázó tragédia során 
hamisan megvádolják. Terror és recesszió rázza meg a várost, és az elfojtott vallási, kasztbeli, 
szexuális, hatalmi és gazdasági gyűlölet brutálissá válik. Amint az igen törékeny egyéni 
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remények összeütközésbe kerülnek a hatalmas globális valósággal, Annawadi lakosainak az 
elképzelései és bátor próbálkozásai mellett, egy könyörtelen versenyen alapuló kor igazi 
körvonalai is föltárulnak az olvasó előtt. 
 

Brennert, Alan: Honolulu. Tericum Kiadó Kft., 2012. 
A tizenkilencedik század legvégén, 1897-ben jön világra egy koreai 
faluban, Pocsogéban a Pak család egyetlen lánygyereke, Sajnos. A 
kislányt a nők mindenben alárendelt szerepkörére nevelik a szülei, ő 
mégis többről ábrándozik: tanulni és utazni szeretne. Ezért ragadja meg 
az egyetlen kitörési lehetőséget, ami által elhagyhatja Koreát: több 
társával együtt elindul a távoli Hawaii felé, hogy feleségül menjen egy 
ismeretlen, koreai feleségre vágyó férfihoz. A férje, Noh úr azonban 
korántsem olyan, mint amilyennek remélte: jóval idősebb nála, zord és 
zárkózott, ráadásul súlyos alkoholista. Sajnos azonban - aki a Csin nevet 

veszi fel a szigeten - nem törődik bele a sorsába. Összeszövetkezve barátnőivel, egy nap 
megszökik Noh úrtól, és meg sem áll Honoluluig, ahol férfiakat is megszégyenítő lelki erővel 
építi fel önálló életét. 
 

Brown, Borsa: Az arab lánya. Álomgyár kiadó, 2016  
Gamal, a szaúdi királyi család tagja, megkapja élete legnagyobb 
feladatát: fel kell nevelnie magyar szerelmétől született gyermekét, 
Annát - nem is akárhol: saját hazájában, Szaúd-Arábiában. A család nem 
nézi jó szemmel a házasságon kívüli kislány érkezését. De ha ez nem 
lenne elég, a sors még egy megoldhatatlannak tűnő kihívást küld 
Gamalnak.  
Vajon képes egy apa egyenlőséget tenni gyermekei között, amikor azt a 
vallási tradíciók szerint nem is volna szabad? Lehet boldog egy ilyen zord 
világban egy ártatlan kislány, akinek már születésekor megpecsételődik a 
sorsa? Mire képes az apai szív? Mire képes egy mostoha? A hatalmas 
sikert aratott Az Arab és Az Arab szeretője című írásokban megismertük 

egy szívbemarkoló szerelem történetét. 
 
 

Buck, Pearl S.: A boldogság ára. Tericum Kiadó Kft., 2010.  
Az írónő egyik leghíresebb műve a Nobel- és Pulitzer-díjjal kitüntetett 
regény, a századeleji Kína részletes, hiteles és magával ragadó tablóképe. A 
cselekmény központi alakja Vang Lung földműves, aki nőül veszi az apja 
által számára vásárolt feleséget, O-lant. Az asszony csúnya, de szorgalmas 
és hallgatag, néma szolgálóként teszi asszonyi kötelességeit a házban, és 
igazi társa Vang Lungnak a kemény földműves munkában. Igyekezetüket 
mintha a sors is értékelné: a termés jó, és O-lan két kisfiúnak és egy 
"rabszolgának" ad életet. Az idillt drámai módon töri meg az éhínség: 

csonttá soványodva indulnak el délre, a városba, ahol míg Vang Lung riksásként robotol, O-
lan és a gyerekek koldulnak. A környéken kitörő lázadás arra inspirálja Vang Lungot, hogy 
családjával visszatérjen szeretett szülőföldjére. A vidék meg is hálálja hűségét - ereje, 
szerencséje, s hamarosan birtoka is megsokszorozódik, elhozva a várva várt nyugalmat 
Vangék számára. 
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Buck, Pearl S.: Az ígéret. Tericum Kiadó Kft., 2012.  
A második világháború elején játszódik Pearl S. Buck eredetileg 1943-
ban megjelent, egyszerre történelmi és romantikus regénye. A kötet 
lapjain egy elit kínai alakulat sorsát követhetjük nyomon, akik egy 
végveszélybe került britamerikai hadsereg-csoport megsegítésére 
érkeznek a japánok által megszállt Burmába.  Megismerhetjük a kínai 
osztag szenvedéseit, dilemmáit, azt, milyen megvetés éri őket azoknak a 
nyugati katonáknak a részéről, akiket megsegíteni jöttek. Miközben a 
japánok magát Kínát is támadják, nekik dönteniük kell, hogy inkább 
visszavonulnak vagy vállalják az öngyilkosnak tűnő küldetést. Eközben 

kibontakozik egy szerelmi történet is, egy jó családba született lány, Pansziao, aki Nyugaton 
tanult, és nagyra becsüli függetlenségét és a paraszt fiú, Majli között, aki jószerével 
írástudatlan. 
 
 
 

Buck, Pearl S.: A kínai rabszolgalány. Tericum Kiadó Kft., 2011.  
Még a tizedik században, Ázsia középső részéről vándorolt át Kínába egy zsidó közösség, akik 

Henan tartomány egyik városában, Kaifengben telepedtek le. Bár sok 
tekintetben beolvadtak a kínai társadalomba az eltelt évszázadok alatt, 
vallásukat és az ahhoz kapcsolódó rigorózus szokásrendszert, 
hagyományokat tiszteletre méltó kitartással őrizték (és őrzik a mai 
napig is). Ebben a különleges kulturális és társadalmi közegben, a 
"youtai-ok" kisvilágában játszódik a Nobel díjas írónő, Pearl Buck 
regénye, amelynek a főhőse egy Peónia nevű kínai lány.  Peóniát még 
kisgyermekként adták el szülei egy kaifengi zsidó családnak, Ezra ben 
Izrael háza népének. Peónia idővel csodaszép fiatal nővé cseperedik, 
akinek bájai nem hagyják hidegen Davidot, Ezra fiát sem. Bár a lány 

évek óta szerelmes Davidba, kapcsolatuknak, amely minden lehetséges társadalmi és vallási 
szabályt áthág, nem lehet jövője... A történet erénye elsősorban nem az érzelmes szál, 
hanem, hogy betekintést nyújt egy több mint ezer éves, csodával határos módon létező 
zárványkultúrába, amelyről bővebben is olvashatunk Wendy R. Abraham tanulmányértékű 
utószavában.  
 
 

Buck, Pearl S.: Liang asszony három lánya. Tericum Kiadó Kft., 2009.  
Liang asszony elhagyja a férjét, miután a férfinak ágyasa lesz, és éttermet nyit Sanghajban. A 

vendéglő a nyugalom és az ínyencfalatok szigete egy olyan világban, ahol 
nyomorúság és szürkeség uralkodik. Liang asszony Amerikába, a szabadság 
hazájába küldi tanulni három lányát. A lányok közül az egyik letelepszik az 
Államokban, míg kettő visszatér Kínába. Ám a boldogság és előrejutás helyett 
megpróbáltatások sora vár rájuk. Liang asszony próbálja felnyitni a szemüket 
arra, hogy Kína már nem ugyanolyan, mint gyerekkorukban volt, s a 
változásokhoz alkalmazkodni kell. Csakhogy lehet-e alkalmazkodni egy 
zsarnokságra, hazugságra és erőszakra épült világhoz? A Nobel-díjas írónő 
utolsó és egyik legjobb regénye egy szép, bölcs hagyományos értékeket őrző 
asszony és három lányának sorsát követi nyomon a 60-as évek Kínájában, a 
kommunista uralom megerősödésének idején.  
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Buck, Pearl S.: Nők pagodája. Tericum Kiadó Kft., 2008.  
Vu asszony radikális döntést hoz azon a reggelen, amikor betölti 
negyvenedik életévét: úgy határoz, hogy huszonnégy év után többé nem 
osztja meg ágyát férjével, teljesen visszavonul az asszonyi kötelességek 
gyakorlásától, és élete hátralevő részében már csak magával foglalkozik. 
A család döbbenten fogadja az úrnő döntését, különös tekintettel 
természetesen Vu úrra, akit neje egy fiatal ágyas házhoz hozásával 
próbál kompenzálni. Ám tettének egyéb következményei is vannak: a 
változás hatására felszínre kerülnek évtizedek óta rejtegetett sérelmek, 
vágyak, félelmek és egyéb családi titkok. Mindez azonban nem sarkallja 
arra, hogy visszacsinálja régi életét, sőt — bár férje és az ágyas 

kapcsolata tragikusan alakul —, idővel megtalálja a boldogságot egy fess olasz misszionárius 
oldalán.  
 
 
 
 

Buruma, Ian: A kínai szerető. Victoria, 2009.  
Josiko Jamagucsi japán megszállók gyermekeként jött világra 1920-ban 
Mandzsúriában. A bájos és tehetséges kislányra hamar felfigyeltek a 
korabeli producerek: tizenévesen - Ri Koran művésznéven - már egy sor 
filmszerepet tudhatott maga mögött. Ezek a nagyrészt japán 
megbízásból létrehozott, erősen propaganda-ízű alkotások valóságos 
sztárrá avatták a fiatal lányt, így amikor a politikai fordulat miatt a 
második világháború után távoznia kellett Kínából, Japánban kedvére 
dúskálhatott az ajánlatok között. Josiko ambíciói azonban messzebbre 
mutattak: Shirley Jamagucsi néven hollywoodi produkciókban szerepelt. 
A másodvonalbeli színészkedésnek végül a szerelem vetett véget: 

amikor megismerkedett a szobrász Iszamu Nogucsival, feladta minden tervét és háztartásbeli 
lett. Visszavonulása a hetvenes évekig tartott - a médiába sikeres újságíróként és 
riporterként tért vissza, majd politikai pályára lépett, amelyet a mai napig nagy odaadással 
gyakorol: Josiko ma is a japán Liberális Demokrata Párt képviselője... A fordulatokban 
bővelkedő, számos kultúrtörténeti, történelmi érdekességet is tartalmazó biográfia minden 
érdeklődőnek tartalmas kikapcsolódást ígér.  
 

Chamberlin, Ann: Szafije, a szultán háremhölgye. Trivium, 2015. 
 A nagy sikerű Szulejmán-sorozat újabb kötete - ezúttal Ann Chamberlin 
tollából - a szultáni udvar egyik női mellékalakjának sorsát mutatja be, 
ezúttal is regényes formában. Sofia Baffóról van szó, egy velencei 
nemesúr lányáról, akit 1562-ben a földközi-tengeri kalózok rabolnak el, 
majd adnak el rabszolgának. Szépségével azonban felkelti azok 
figyelmét, akik nem másnak, mint az udvarnak keresnek 
háremhölgyeket. Sofia - új nevén Szafije - így bekerül az isztambuli 
hárembe, Nurbanu szultána pedig fiának, a leendő szultánnak szánja őt. 
Az udvarban azonban nem csak a fényűzést, hanem nagyon hamar az 
intrikákat is megtapasztalja…  
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Chamberlin, Ann: A szultán lánya. Trivium Kiadó Kft, 2016.  
Isztambulban könyörtelen vetélkedés folyik a világ leggyönyörűbb 
asszonyai között. Szulejmán már öreg. Minden nagyhatalmú úrnő azt 
akarja, hogy az ő fia legyen az új szultán. Hürrem fiai közül mostanra 
már csak Szelim herceg maradt meg. A nagyra törő Szafije vakmerő 
cselszövésbe kezd, melynek következményeit az egész birodalomban, 
sőt a határokon túl is meg lehet érezni.  Ebben nagy segítségére lehet 
a Héttorony börtönéből kimentett, titokzatos magyar rab. Eszmehan 
szultána Szelim leánya. A sors úgy akarta, hogy első hadimja a 
szerencsétlen Abdullah legyen, aki nem tudott ellenállni a gyönyörű 
Szafije varázserejének. Eszmehan szolgálatában már csak egyetlen 
célja maradt: azt akarja, hogy boldogan éljen az úrnője. 
 

 

Clavell, James: A Nemes Ház I-II. Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2014.  
James Clavell hatalmas ívű Ázsia-sagájának ötödik kötete ugyanazon a 
helyszínen folytatódik, ahol a Tajpan abbamaradt: Hongkongban. Kelet 
és Nyugat e tenyérnyi, élettől nyüzsgő ütközőterén, a titkok szigetén, 
ahol semmi sem marad titok, folytatódik a két hatalmas 
kereskedőcsalád, a Struan és a Brock immár csaknem másfél 
évszázados küzdelme és ellenségeskedése Ázsia legelső cégének, a 
Nemes Háznak a birtoklásáért. 1963-at írunk. A Hongkong alapításakor, 
1841-ben megismert szereplők és történetek immár legendákká 
patinásultak, de a hatalmi játszmákat ugyanúgy át- meg átszövik az ősi 
kínai fondorlatok, akár néhány fillérről, akár több nemzedék 

boldogulásáról van szó.  
 
 

Cleave, Chris: Méhecske. Athenaeum, 2011.  
Egy fiatal nigériai lány áll az angliai Black Hill Idegenrendészeti Fogda 
folyosóján, ő Méhecske, aki tizennégy évesen menekültként érkezett az 
országba, ahol két évet kellett eltöltenie az intézmény börtönszerű 
körülményei között, de most végre elengedték. Kezében egy kopott 
névjegy, amelyet még két évvel ezelőtt kapott hazájában egy angol 
házaspártól, egyedül őket ismeri az országban. Felhívja a férjet, Andrew 
O'Rourke-ot, hogy szóljon neki, itt van Angliában és felkeresi őket. A 
férfit felzaklatja a beszélgetés, és mire tíz nap múlva megérkezik vidéki 
otthonukba Andrew már halott, öngyilkos lett. Sarah, a felesége, egy 
magazin szerkesztője befogadja a lányt és megpróbál neki segíteni. 
Kettejük párhuzamos monológjaiból bontakoznak ki saját és családjaik 

sorsa, amelyek Niger deltájának olajban gazdag vidékén keresztezték először egymást.  
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Cojean, Annick: Kadhafi háremében. XXI. Század Kiadó, 2014.  
Kadhafi utolsó titka. És a legbotrányosabb. 2011 novemberében Annick 
Cojean megdöbbentő cikket írt a Le Monde-ba. Egy fiatal nő sorsát 
mutatta be, akit mindössze 15 esztendős korában az iskolából rabolt el 
Líbia korlátlan hatalmú vezére.  Megsimogatta a haját, ezzel jelezte az 
őrségnek, hogy szexuális rabszolgájává választotta. Megerőszakolta, 
megverte, alkoholt itatott és kokaint szívatott vele a diktátor, aki az 
Amazonok gárdájába is beszervezte. Nem sokkal a forradalom előtt 
tudott csak megszökni perverz fogva tartójának karmai közül. Egy 
tönkrement élet.  Egy? Több száz, vagy annál is több. De ez a téma 
Líbiában máig tabu. Egy diktatúra kulisszái mögött, egy folyamatos 

bódulatban élő operett-tirannosz, de valódi gyilkos ágyában egy rabszolgatartó rendszer 
mocskos titkait ismerjük meg: tele korrupcióval, terrorral, erőszakkal és bűnnel. Egy 
rendszerét, amelynek Líbián kívülről is akadtak kiszolgálói. Hogy felgöngyölítse a fiatal Soraya 
és sorstársainak elképesztő történetét, Annick Cojean titkos nyomozást végzett Tripoliban, 
ebben a nyílt égboltú börtönben.  
 
 

Cselenyák Imre: Meliki. Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2013. 
Ferhat, a kiszolgált janicsár a rabszolgapiacon egy koszos rongycsomó 
alól magyar szavakat hall. Felrémlik előtte régi hazája és nyelve, és 
önmagát is meglepi azzal, hogy otthonába viszi a haldokló kislányt. 
Boriska a mindene lesz, az egyetlen, aki örömet hoz a napjaiba, és akivel 
oly' szívesen megy solymászni. De a környezettől óvakodni kell, a 
véletlenül elejtett magyar szavak veszélybe sodorják őket. Kettejük 
csodaszép barátságának és gyöngéd szerelmének története ez a regény, 
melyet átitat az ezerhatszázas évek történelme, és az Oszmán Birodalom 
színes, kavargó világa. 
 

 

 Dalby, Liza Crihfield: Muraszaki meséje. M. Kvklub, 2002.  
Kaliforniában élő kortársunk, Liza Dalby amerikai antropológus nem kevesebbre vállalkozott, 

mint hogy elszegődött gésának. Élményeinek foglalata két 
dokumentumkönyve, a Cseresznyevirágok hölgye és a Kimonó. Liza az 
Arthur Golden Egy gésa emlékiratai című könyvéből készült Spielberg-
filmnek is konzultánsa volt, majd nem kisebb fába vágta fejszéjét, mint 
hogy a Japánról való bőséges ismeretei alapján regényt írjon. Méghozzá 
nem is akárkiről, hanem Muraszaki-sikiburól, a 11. században élt 
udvarhölgyről, a mai napig is leghíresebb japán irodalmi alkotásnak, a 
Gendzsi regényének szerzőjéről. Dalby a Gendzsinek, korabeli 
dokumentumoknak, valamint Muraszaki-sikibu fennmaradt naplójának 

és verseinek felhasználásával alkotta meg Muraszaki történetét. A legendás hírű írónő első 
személyben meséli el Muraszaki életét, meglepően modern szemlélettel és tökéletes 
korhűséggel. Megelevenedik a korabeli Japán, a császári udvar életének intrikáival, politikai 
és szerelmi cselszövéseivel; költői képek váltakoznak humoros epizódokkal, és bőséges 
ízelítőt kapunk a kornak a japán-kínai metszetek képvilágára emlékeztető költészetéből.  
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Davidar, David: A kék mangó háza. Indiai családregény I-II. Ulpius-
ház, 2004.  
Dél-India Csevatar nevű faluja a Dorai család otthona és megszállottan 
védelmezett kincse nemzedékeken át. Azonban 1899-ben, amikor 
Solomon Dorai személyesen kénytelen felvenni a harcot a paradicsomi 
környezetben felbukkanó veszedelmek, a viszálykodás és az 
elkerülhetetlen fejlődés fenyegető rémségei ellen, minden megváltozik. 
A Dorai család sorsa elválaszthatatlanul összefonódik a tengerparti 
településsel és India viharos történelmével. Solomon fiainak és 
unokájának innentől kezdve állandóan harcolniuk kell: 
függetlenségükért vagy álmaikért, a britek, a különböző kasztok vagy 
éppen egymás ellen — lelki békéjükért és a család boldogulásáért 

egyaránt. A fél évszázadon átívelő monumentális regény egy család és egy egész kontinens 
küzdelmes korszakának krónikája, amely betekintést nyújt a gyarmati India mindennapi 
életébe. 
 
 
 
 
 
 

De Cesco, Federica: Tibet lánya. Trivium Kiadó Kft., 2009.  
Egykoron hatalmas, megközelíthetetlen birodalom, ma 
függetlenségétől megfosztott tartománya egy másik országnak. A 
szétszórt, megnyomorított nép történelme egyéni sorsokban él tovább. 
A könyvben egy tibeti menekült orvosnő meséli el családja és népe 
hétköznapi életét, tragédiáját. Tara, a Svájcban élő tibeti emigráns nem 
tud ellenállni a múlt kísértésének, visszatér egykori hazájába, Tibetbe, 
hogy felkutassa menekülés közben elvesztett ikertestvérét és annak 
leányát.  Döntése meghozatalakor még nem sejti, hogy élete, 
szabadságról alkotott véleménye gyökeresen megváltozik, és a nagy 
szerelem is itt vár rá. Veszélyes vállalkozása egy izgalmas, az európai 
ember számára elképzelhetetlenül nehéz és küzdelmes világba vezet el 

bennünket. Az írónő túllép a nyugati kultúra Tibettel kapcsolatos szemléletén. Egy szerelmi 
háromszög tükrében mutatja be a „felhők országa" népének nélkülözését, harcát, a 
szabadság kivívásába vetett hitét. Próbálja megfejteni annak az erőnek a titkát, amely 
átsegíti az elnyomott nemzetek fiait a hétköznapok megaláztatásain.  
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Desai, Kishwar: Tanú az éjszaka. Tóthágas Kiadó, 2012.  
India észak-keleti részén, egy pandzsábi kisvárosban tizenhárom 
holttestet találnak - egy gazdag család tagjait -, és csupán egy túlélőt: 
egy megkötözött, sebesült, alig öntudatánál lévő, megerőszakolt 
tizennégy éves lányt. Mivel más gyanúsított nincs, és a közvetett 
bizonyítékok kivétel nélkül rá vallanak, a rendőrség Durgát gyanúsítja a 
szörnyű mészárlással. A konvenciókat rendszeresen felrúgó, önálló, 
külső befolyásnak nem engedő szociális munkás, Szimrán Szingh 
azonban meg van győződve a gyerek ártatlanságáról. Hozzálát tehát, 
hogy felderítse a borzalmas családirtás körülményeit, és hamarosan 
előítéletek, képmutatás, gyilkos indulatok, csalás és a nőkkel szembeni 
megvetés szövevényében találja magát. Kisvar Deszáj írónő első 

regénye lebilincselően izgalmas képet fest a hagyományok által meghatározott pandzsábi 
hétköznapokról, egy olyan világról, ahol a lánygyereket még ma is tehernek tekintik, 
amelytől meg kell szabadulni mindenáron.  
 
 

Dirie, Waris - Miller, Cathleen: A sivatag virága. A nomád sátorból 
New Yorkba, a divatvilág csúcsára. M. Kvklub, 2001.  
Waris Dirie a 90-es évek egyik legfizetettebb topmodellje, neve sivatagi 
virágot jelent.  Szomáliában született 1965-ben, Londonban fedezték fel 
1983-ban. 5 éves korában elvégezték rajta a körülmetélést. Waris Dirie 
elmeséli életét egészen addig, amíg azt az ominózus interjút nem adta, 
melyben őszintén vall „felnőtté avatásáról”. Kamaszként szökött el 
nomád családjától, miután megtudta, hogy apja igen jutányos áron egy 
öregemberhez kívánja feleségül adni. A városban élő családtagoknál lel 
menedékre, hol egyiknél, hol másiknál. Aztán páratlan lehetőséget kap: 
egy másik rokonnál, Londonban dolgozhat hosszú ideig. Itt egy fotós 

felfedezi, és a többi már történelem.  
 
 
 

Divakaruni, Chitra Banerjee: A fűszermesternő. Geopen, 2005.  
A regény hősnője Tilo, aki messzi földön látja meg a napvilágot, majd 
számtalan bonyodalom után a Fűszerek Szigetére érkezik. E különös 
helyen megismeri a fűszerek titkos erejét, s általuk varázserőre, 
misztikus képességekre tesz szert az emberek felett. Hatalmát azonban 
csak a Mesternőkre vonatkozó szigorú szabályok szerint gyakorolhatja. 
Ifjúi lélekkel, egy öregasszony testébe költözve kezdi meg munkáját 
Oaklandben, egy fűszerboltban. Miközben a boltba betérők sorsát 
megismerve próbál segíteni, maga is válaszút elé kerül. Megtörténik 
vele az, ami az ő helyzetében szigorúan tilos: szerelmes lesz egy 
amerikai férfiba. Ettől a pillanattól nincs menekvés, döntenie kell 
sorsáról… 
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Dorth, Diana: Mohada tánca. Régimódi Könyvesbolt Kft., 2010.  
A szépséges Mohada az elnyomott indiai nők életét éli addig, míg nem 
találkozik egy amerikai orvossal, aki Mumbaiban tölti szakmai 
gyakorlatát. Ben megsajnálja őt és Mohada előtt hatalmas lehetőség 
nyíilik: bátorságát összeszedve megszökik a férjétől, s elrejtőzve az 
orvos luxushajóján jut el az ígéret földjére, az Egyesült Államokba - ahol 
új életet kezd. Ünnepelt hastáncosnő lesz belőle, a karrierje felfelé ível, 
megnyer egy szépségversenyt, megnyitja saját tánciskoláját... Azonban 
a múltja elől nem menekülhet, továbbra is retteg elhagyott férjétől, 
hogy a nyomára bukkan és bosszút áll rajta. És Mohada egyszer csak 
eltűnik... Barátnője hiába jelenti be a rendőrségen, nem vezet 

eredményre. Így Cindynek nincs már választása, minthogy segítséget kérjen attól az orvostól, 
aki egyszer már megmentette. Együtt indulnak Mohada keresésére, de vajon sikerül 
megtalálniuk? És ha igen, feléled egykori szerelmük?  
 
 

Downer, Lesley: Szamuráj a szerelem házában. Victoria Kiadó Kft., 
2010.  

Japán, 1868. Az utolsó sógun vereséget szenvedett, kezdetét veszi a 
császárok kora, és Japán fagyos, északi vidékein egy mindenre elszánt 
lojalista csapat kétségbeesetten védelmezi az utolsó állásaikat. Hana még 
csak tizenhét éves, amikor a férje háborúba megy, s magára hagyja. 
Amikor az ellenséges katonák megtámadják a házát, Tokióba menekül, 
ahol Josivarában, a hírhedt örömök kertjében keres menedéket. Ott egy 
bordély tulajdonába kerül, és kurtizánként kell élnie. Jozo, a kalandor 
katona hat évig a Viktória-kori Nyugaton utazgat, és amikor visszatér a 
hazájába, mindent romokban talál. Északra megy, hogy csatlakozzon 

bajtársaihoz, ám az utolsó csatában fogságba esik. Sikerül megszöknie, és délre megy. 
Josivarában akarja meghúzni magát, az egyetlen helyen, ahol nem érheti utol a törvény keze. 
Az éjszakát nem ismerő városban, ahol háromezer kurtizán, gésa és bohóc szórakoztatja az 
arra járókat, egymásra talál a szökevény és a gyönyörű kurtizán. Ám súlyos titkaik az életüket 
is veszélybe sodorhatják.  
 

Drosten, Julia: Mogador oroszlánja. Könyvmolyképző Kiadó, 2020. 
 Egy okos nő küzdelme a szerelméért és a családjáért. 
Marokkó, 1836: a fiatal Sibylla Hopkins férjével együtt megérkezik az 
észak-afrikai országba, hogy felépítsék az apja kereskedelmivállalat-
birodalmát. Sibylla az egzotikus kultúra bűvöletében élvezi a bazárok 
élénk nyüzsgését, az idegen illatokat és a sivatag felett vibráló 
hőséget. Elbűvöli az itteni élet, amely szerinte milliószor jobb, mint a 
zord és hideg Európában. De amikor férje sötét üzletekbe keveredik, ő 
pedig beleszeret Andréba, a francia tisztbe, bizonyítania kell, hogy 
milyen erős is valójában… 
A történet középpontjában erős nők két generációja, az ő sorsuk és 
egy családi titok áll. 
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Ebadi, Sirin: Mrs. Irán. Ulpius-ház, 2009.  
Ez a felejthetetlen történet egy nő bátor lázadását írja le egy olyan 
országban, ahol a hozzá hasonlókat durván elhallgattatják. Sirin Ebadi, 
aki rendkívüli pályafutása során volt ügyvéd, író, aktivista és disszidens, 
következetesen emelte fel hangját országáért, Iránért, szavait azonban 
annak határain jóval túl is meghallották. Ez a könyv nemcsak a Nobel-
békedíj nyertesének pályafutását mutatja be, de magánéletét is feltárja: 
hitét, élményeit, vágyait. Megismerhetjük a szegényes teheráni házban 
töltött gyermekkorát, azokat az éveket, amikor Irán legelismertebb női 
bírója volt, valamint az iszlám forradalom eszméit. Sirin Ebadi nyíltan 
felszólal az elnyomó rendszer ellen, amely megfosztja a nőket alapvető 
jogaiktól. Történetét olvasva nem egy titokzatos lény alakja rajzolódik ki, 

hanem egy odaadó lányé, feleségé és anyáé; egy gyakorlatias nőé, aki merényletek 
célpontja, mégis elég bátor ahhoz, hogy szembenézzen a börtönnel, megaláztatással és 
zaklatással - mindezt egy jobb jövő reményében. A Mrs. Irán egy szenvedéllyel és 
emberséggel megírt kivételes mű, amelyben a szomorúság és az öröm, a nosztalgia és a 
remény egyaránt helyet kap. Egy páratlan nő inspiráló története, aki hazájáért és társaiért 
harcolt.  
 
 
 
 
 
 
 

Erelle, Anna: A dzsihád jegyese. Libri Kiadó, 2015.  
Az Iszlám Államot 2014 nyarán kiáltotta ki egy dzsihádista csoport azzal a 
céllal, hogy a világ összes muszlimja fölött közvetlen politikai és vallási 
befolyást szerezzen. A magát kalifátusnak tekintő terrorszervezet sem 
területi, sem ideológiai terjeszkedése során nem válogat az eszközeiben: 
előszeretettel szervez be soraiba harmadik generációs, európai születésű 
muzulmánokat - köztük egyre több nőt is.  
Az Anna Erelle álnéven publikáló fiatal francia újságíró könyvében annak 
próbál utánajárni, hogyan zajlik a toborzás a virtuális térben, vagyis a 
közösségi portálokon. A dzsihád jegyese több hónapos oknyomozó 
munkájának feszült és lebilincselő krónikája, amely idő alatt a szerző az 

Iszlám Állam belső köreihez tartozó egyik terroristavezér jegyeseként egyre közelebbről 
vehette szemügyre a szervezetet működése közben. A nemzetközi bestseller, amelynek 
megjelenése óta Anna Erelle állandó rendőri felügyeletet kap, nem csupán izgalmas, valós 
történet, de annak megértésben is segíti az olvasót, hogy miért olyan vonzók a szélsőséges 
nézetek sokak számára, és miként csábítja magához, manipulálja és formálja át az Iszlám 
Állam a sebezhető fiatal nőket.  
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Fai, Pai Kit: Gyömbérmező. I.P.C. Könyvek Kft., 2010.  
LEBILINCSELŐ, HÁROM GENERÁCIÓN ÁTÍVELŐ CSALÁDREGÉNY Paj Ling 
gyönyörű, kínai édesapjától és fehérorosz anyjától örökölte 
különlegesen szép vonásait, ráadásul csodás lótusz lábai vannak és Jik-
Munn jogot formál erre a pompás játékszerre.... Ám a fűszerfarm 
tulajdonosa talán bölcsebb döntést is hozhatott volna,  minthogy újabb 
fiatal ágyast vásárol, ráadásul egy olyan leányt, akinek vágyai  messze 
túlszárnyalják a társadalmi kötöttségeket, s merészségében és 
elbizakodottságában megtanult írni és olvasni. Li-Sia - miután 
születésekor misztikus módon megmenekül a biztos haláltól - szépséges 
fiatal lánnyá cseperedve megtudja, hogy apja el akarja „köttetni" a 

lábát, mivel ez erősítené ékességét és emelné az árát, így a jövőben a lánya „ragyoghatna 
családjának dicsőségére, akár egy új érme". Az öntudatos Li-Sia azonban sokkal merészebb 
terveket dédelget, és mindenáron ki akar törni a neki szánt sorsból... Finom „kolibri ujjainak" 
köszönhetően egy selyemfarmra kerül, ahol szorgalmasan dolgozik, azonban művészi szinten 
végzett munkája közben, egészen máshol járnak a gondolatai.  
 
 
 

Ford, Jamie: Hotel az Édes és Keserű út sarkán. Kelly Könyvkiadó, 
2011.  

Jamie Ford nagyszerű regénye, Hotel az Édes és Keserű út sarkán első 
oldalain  Henry Lee az egykor a japán negyed kapujának számító Panama 
Szálló előtt  összeverődött tömegbe botlik Seattle-ben. A szálloda 
évtizedek óta be volt deszkázva, most azonban új tulajdonosa hihetetlen 
felfedezést tett: olyan japán családok hátrahagyott holmijára bukkant, 
akiket a II. világháború alatt összetereltek, és internálótáborba zártak. Az új 
tulajdonos egy japán napernyőt nyit ki Henry szeme láttára. Ez az egyszerű 
látvány az 1940-es évekbe röpíti vissza a férfit, amikor az élete tele volt 

zűrzavarral és izgalommal, és az apjára emlékezteti, akit teljesen lekötött a Kínában folyó 
háború és az a cél, hogy a fia amerikaiként nőjön föl. Miközben az előkelő Rainier általános 
iskolában kap „össztöndíjjat”, ahol a fehér srácok semmibe veszik, Henry megismerkedik 
Keiko Okabéval, egy kis amerikai japán diáklánnyal. Az elsötétítések, a kijárási tilalom és az 
FBI rajtaütéseinek káosza közepette Henry és Keiko között szoros barátság - és ártatlan 
szerelem alakul ki, amely legyőzi óvilágbeli őseik régi keletű előítéleteit. Miután Keikót és 
családját evakuálás címén begyűjtik és internálótáborba zárják, a lánynak és Henrynek csak 
az a remény marad, hogy egyszer majd véget ér a háború, és egymásnak tett ígéretüket 
valóra válthatják. Negyven év múlva Henry Lee, aki bizonyos benne, hogy a napernyő Keikóé 
volt, átkutatja a szálló sötét, poros alagsorát az Okabe család holmija és egy rég elveszett 
tárgy után, amelynek értékét fel sem tudja mérni. A megözvegyült Henry még mindig keresi 
a hangját, a szavakat, amelyek megmagyarázhatják nacionalista apja tetteit, a szavakat, 
amelyek áthidalhatják a szakadékot önmaga és modern felfogású amerikai kínai fia között, a 
szavakat, amelyek segíthetnek abban, hogy szembesüljön sok évvel korábbi döntéseivel. Az 
amerikai történelem egyik legellentmondásosabb és legváltozékonyabb időszakában 
játszódó regény az elkötelezettség és a szűnni nem akaró remény különleges története.  
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Fossum, Karin - Indiai feleség. Scolar kiadó, 2009.  
A norvég szerzőnő új krimijének főhőse Gunder Jomann, átlagos norvég 
fiatalember, aki fejébe veszi, hogy Indiában talál magának feleséget. A terv 
sikerül is és Gunder oldalán egy lenyűgözően bájos indiai hölgy érkezik 
Norvégiába. Csakhogy az ifjú feleség élete nem tart sokáig: nem sokkal 
érkezése után rátalálnak holttestére, amelyen súlyos sérülések láthatóak. 
De vajon kinek állhatott érdekében a csendes kis norvég falu lakói közül, 
hogy kioltsa egy teljesen ismeretlen ember életét. E titoknak jár utána  
Sejer felügyelő, s az eredmény igen megdöbbentő, mert kiderül, hogy 
rengetegen érintettek az ügyben, s csupán a véletlenen múlt, hogy ki 
vállalja magára a gyilkos szerepét...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fritz, Martin - Kobajasi Joko: Maszako hercegnő. Ulpius-ház, 2007.  
Maszako Owada erős egyéniségű, céltudatos nőként és diplomataként 
került be a japán császári családba. A trónörökös szépséges felesége 
azonnal felborította a hagyományokhoz hű udvar életét, elhivatott 
követők és bosszúszomjas ellenségek gyűltek köré, mind a politikai elit, 
mind a köznép köréből. Hercegnőként is folytatta hazája szolgálatát, ám 
azzal, hogy elfogadta Naruhito házassági ajánlatát, megpecsételődött a 
sorsa: a császári udvar elviselhetetlen nyomására kénytelen volt feladni 
karrierjét, álmait, és ami még rosszabb: személyes életét is. A világ 
legősibb uralkodó családjában Maszakónak fiú utódot kellett volna 
szülnie, csakhogy a hercegnő évekig meddőnek bizonyult, végül egy 
leánygyermeket szült. Maszako a megaláztatásokba belebetegedett, és 

akárcsak Diana hercegnő, ő is kiutat keresett szorult helyzetéből. A világszerte nagy sikerrel 
debütáló szerzőpáros bestselleréből kiderül, hogyan vált valóra egy meseszép álom, és 
hogyan lett lassan rémálom.  
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Furnivall, Kate: A fehér gyöngy. I.P.C. Könyvkiadó, cop. 2011.  
1941, Malajzia. Constance Hadley a gazdag ültetvénytulajdonos-
feleségek látszólag kényelmes életét éli, de borzalmas titkot rejt a 
múltja, ami veszélybe sodorhatja házasságát. Egyébként sem élvezi 
a gyarmati élettel járó unalmat, a tikkasztó hőséget és szerelem 
nélküli házasságát. 
A japán invázió kezdetével élete örökre megváltozik. Mikor hullani 
kezdenek a bombák Palur városára, Connie úgy határoz, hogy 
Szingapúrba menekül a család hajója, a Fehér gyöngy fedélzetén. 
Az erős akaratú nő férjével, fiával és három barátjával az oldalán 
kihajózik a titokzatos hajókereskedő, Fitzpayne társaságában. 
Egyedül Fitzpayne vezetheti őket biztonságba a Dél-kínai tenger 
szigetei között, miközben ellenséges repülők vadásznak a 

menekülők hajóira. 
Az állandó veszély és bizonytalanság feszültséget és érzelmeket szítanak a társaság tagjai 
között, fogytán az élelem, ráadásul új útitársakkal is gyarapodnak, miközben az általuk ismert 
világ lassan darabokra hullik körülöttük. Közben Connie abszurd módon mégis élvezi ezt az 
újfajta szabadságot, és felfedez magának egy izgalmas, különleges és valódi érzelmekkel teli 
világot. 
 
 

Gao, Anhua: A mennyek küszöbéig. Alexandra Kiadó, 2010.  
A 2000-ben megjelent önéletrajzi elbeszélés a maoista Kína 
borzalmait tárja fel egy negyven éves koráig ott élő nő, Anhua Gao 
történetén keresztül. Anhua még kicsi volt, amikor szülei, a Kína Népi 
Felszabadító Hadsereg lelkes tagjai alultápláltság és egészségügyi 
eszközök hiányában, rendkívül fiatalon meghaltak, maguk mögött 
hagyva Anhuat és nővéreit. A maoista kormány ugyan forradalmi 
mártírokká nyilvánította az elhunyt szülőket, ám e kitüntetés igen 
törékeny páncélt jelentett a kulturális forradalomnak nevezett, közel 
félmillió ember halálával és folyamatos fenyegetettséggel járó 
terrorral szemben. A kegyetlenség és az emberi kapcsolatok 
felbomlásának legjobb példája, hogy Anhua a párthű úttörő és 
vörösgárdísta saját testvére feljelentése miatt ismerte meg el e 

rendszer poklait. Anhuat egy elektronikai eszközöket előállító gyárba küldték 
kényszermunkára, ahol egy halláskárosulással járó betegséget kapott. Később legálisan, a 
rendszer egyik intézményében megszerzett angol tudása miatt letartóztatták, elszakítva 
kislányától. 1994-ben Anhua egy különös fordulat révén megszökött és Angliába utazott, 
ahol brit férjével ma is él.  
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Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai. Trivium, 2006.  
Elbűvölő, lélegzetelállító történet egy titokzatos világról, amely egy 
letűnt kultúra rejtelmeibe, egy japán gésa életébe enged bepillantani. 
A történet egy szegény halászfaluból elkerülő 9 éves, kék szemű 
kislányról szól, akit eladnak egy gésaházba. A hű önéletrajzi leírásból 
tanúi lehetünk élete átalakulásának, miközben beletanul a gésák 
szigorú művészetébe, ahol a szerelem csak illúzió, ahol a szüzesség a 
legmagasabb áron kel el, ahol a nő feladata, hogy szolgáljon, és 
tudásával elbűvölje a befolyásos férfiakat.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gowda, Shilpi Somaya: Az eltitkolt lány. Mérték K., 2012.  
Rögtön az amerikai bestseller-listák élén végzett az indai származású 
írónő első regénye, melyet egy 1991-es indiai árvavázban végzett 
önkéntes munkája ihletett. A mű elején 1984-ben járunk: egy indiai 
anya Mumbai hírhedt nyomor negyedében, Dharaviban szívszorító 
lépésre szánja el magát. Hazájában a fiú számít "igazi" gyermeknek, s 
elfogadott a lánycsecsemők meggyilkolása, ő azonban férje, Jasu tudta 
nélkül úgy dönt, hogy a gyilkosság helyett a lányt árvaházba adja. A 
döntés Kavitát ez egész élete során kísérti. A regény másik női főhőse 
Somer, aki úgy érzi: minden vágya valóra vált. Indiai származású 
szerelme,  Krishnan nemrég vette feleségül és a napfényes San 

Franciscóban elkezdte orvosi karrierjét, második vetélése után azonban megtudja: nem lehet 
saját gyermeke. A pár hosszas tanakodás után úgy dönt: egy mumbai árvaházból örökbe 
fogad egy tíz hónapos kislányt - pont azt az Ashát, aki Kavita gyermeke... A regényben a két 
nő és egymástól gyökeresen eltérő környezetben élő családja életét ismerhetjük meg, 
egészen addig, míg Ashát sorsa vissza nem vezeti Indiába, családjához: biológiai szüleihez és 
időközben felcseperedett öccséhez is. 
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Grindley, Sally: Kiloccsant víz. Orlando Stúdió, cop. 2004. 
 „Nagy nap ez a mai. Mától fogva megtanulod, hogy magad 
boldogulj az élet zavaros örvényében…” 
Lu Sze-jen még csak tizenegy éves, nem csoda, ha csupán annyit ért 
ebből a szívtelen kijelentésből, hogy mostantól semmi sem lesz 
olyan, mint eddig volt. Így kezdődnek egy kínai kislány kalandjai, aki 
a nagyvárosba kerül, és egy ismeretlen világban kell helytállnia, ahol 
csak a saját leleményességére számíthat. E modern Árvácska vagy 
Twist Olivér történet napjaink Kínájába vezet bennünket, egy olyan 
országba, amelyről sokat hallottunk, de keveset tudunk. Ebben a 
mesében nincs se kínai nagy fal, se olimpiai készülődés, csak egy 
melegszívű, szeretetéhes kislány, akit egyik napról a másikra 
elszakítanak a családjától, a falujától, és olyan világba kerül, amely 

legalább annyira új a számára, mintha egy idegen földrészre csöppent volna. Egy gyerek 
magára marad az ismeretlen felnőttek közt, nem bízhat mások segítségében, csak a saját 
erejében, kitartásában, álmaiban. Nem törődik bele a helyzetébe, nem adja föl a reményt, 
hogy egyszer újra hajóra szállhat, és hazajuthat az övéihez. 
Az angol Sally Grindley erőteljes és gondolatébresztő regénye finoman árnyalt, őszinte és 
gondos képet fest egy kislányról, aki felnőtteket megszégyenítő bátorsággal viselkedik a 
számunkra talán hihetetlenül hangzó, de a világ egyes tájain korántsem rendhagyó 
körülmények között. 
 
 
 
 

Grunberg, Arnon: A betegség nélküli ember. Gondolat Kiadói Kör, 
2014.  

A regény főhőse Samarendra Ambani, svájci állampolgár és sikeres 
építész, más emberek boldogságának nagy, névtelen manipulátora 
(ahogy önmagát látja). A férfi kényelmes élete (jól fizető állás, szép 
barátnő, higiénikus szex) alaposan félresiklik, amikor egy rejtélyes 
befektető megbízásából Bagdadba utazik, hogy megtervezzen egy 
operaházat. Utazása az iraki fővárosba a kezdeti csalódottságtól a 
szenvedésen át az életveszélyig vezet. Sam testileg és szellemileg 
egyaránt megtörten érkezik haza Zürichbe barátnőjéhez. Néhány 
hónappal később, mit sem tanulva a leckéből, elfogad egy újabb 
megbízást: ezúttal Dubaiban kell megépítenie a Nemzeti Könyvtár 
épületét. Újabb útja során Samnek rá kell döbbennie, hogy a történelem 

nagyon is képes megismételni önmagát, és hogy az európai útlevél távolról sem jelent 
garanciát a biztonságos hazatérésre. (Naiv volt, és a naivitás rosszabb a hülyeségnél, még 
talán a gonoszságnál is rosszabb.) A betegség nélküli ember tragikomikus látlelet a korról, 
amelyben élünk az igazságosságról, a megaláztatásról, a hamis biztonságérzetről és a 
modern építészet túlzásairól. Grunberg kafkai kegyetlenséggel űzi hősét egy olyan világban, 
amelyből az nem fog fel sokkal többet, mint szállodai szobájában a csótányok.  
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Günday, Hakan: Kevés. Libri Könyvkiadó Kft., 2014.  
Két kiskamasz, egy lány és egy fiú sorsát kísérhetjük végig a fiatal török 
szerző regényében. Mindketten tizenegy évesek a történet elején, és súlyos 
kínok árán próbálnak szabadulni kiszolgáltatott élethelyzetükből. A lányt 
férjhez adják egy gazdag és befolyásos ember fiához, aki magával viszi 
Londonba. Huszonnyolc éves férje sorozatosan megveri és megerőszakolja, 
majd hamarosan alámerül a BDSM és a kábítószer világába. A vele egykorú 
fiút eközben az isztambuli alvilág szippantja magába. Ám Hakan Günday 
megrázó könyvének a hősei nem adják föl a reményt, hogy egyszer majd a 
saját kezükbe vehetik a sorsuk irányítását.  

 
 
 
 

Harris, Sara: Hercegasszony voltam Teheránban. STB K., 2009.  
Barbara tizennyolc éves korában ismerkedik meg egy amerikai 
egyetemen Bahrammal, a perzsa herceggel. Teljesen leveszi a lábáról az 
ifjú jó megjelenésével, udvarlásával, ígéreteivel, gazdagságával. Amikor 
Bahram feleségül kéri, ő igent mond, és vele megy haza, Iránba. De az 
álom csakhamar rémálomba fordul, amikor a férfi, immár férjeként, és 
annak családja rendszeresen megalázzák, és emberszámba sem veszik. 
Hiába segítik őt a hasonló sorsú rokonlányok és -asszonyok, a többiek 
számára mindig csak "amerikai szajha" marad. Barbara mindenáron 
szabadulni akar... A regény igaz történet alapján íródott.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Hashimi, Nadia: Kövek és gyöngyök. Animus, 2016. 
Rahíma alig serdül még, amikor egy deresedő szakállú, nagy hatalmú 
hadúrhoz kényszeríti kokainfüggő apja, negyedik feleségnek. Pedig a lány 
éppen csak felhagyott a fiúszereppel, amelyet lánytestvérei között kellett 
vállalnia egy ősi afgán szokás szerint. Sokáig egyetlen vigasza a családi 
legendárium egyik nőalakja, Sekíba, aki száz évvel ezelőtt ugyancsak 
férfiszerepbe kényszerült élete egy szakaszán: a sah háremét kellett őriznie. 
Sekíbának is el kellett szenvednie a szeretetnélküliséget és a rabszolgasorsot a 
nagycsaládban, ahová árván került. Ám a férfiak és az idősebb nőrokonok 
abszolút uralma alatt is ki mert állni jogaiért. Ez ad erőt a napjainkban élő 
Rahímának, akinek egy ponton már a puszta élete is kockán forog. De milyen 
esélyei lehetnek a kitörésre, a menekülésre, ha minden lépését figyelik? 
Két afgán nő sorsának alakulását követhetjük nyomon ebben a felkavaró 

regényben, mely közel hozza egy távoli kultúra hétköznapjait. 
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Hirsi Ali, Ayaan: A hitetlen. Ulpius-ház, 2008.  
A hitetlen egy politikai szupersztár története, egyben egy nagyon is tipikus 
modern kori női sors. Hirsi Ali kislány korát szigorú muzulmán családban, 
zsarnokok uralta országokban töltötte. Húszas évei elején megszökött az 
erőszakkal rá kényszerített házasság elől, és politikai menedékjogot kért 
Hollandiában.  
 
 
 
 

 
 

Hirsi Ali, Ayaan: Az engedetlen. Ulpius-ház, 2007.  
Ayaan Hirsi Ali egész életében menekül. Vajon miért acsarkodnak annyian 
erre a hívőként felnőtt, iszlám középiskolát végzett fiatal nőre, aki egy 
kényszerházasság elől menekült Hollandiába, ahol később politológus 
diplomát és parlamenti mandátumot szerzett? A válasz egyszerű: azért, 
mert semmitől sem félve felvállalta azoknak az egy életre négy fal közé és 
fátyol mögé zárt nőknek az ügyét, akiknek sorstársa lehetett volna. A szerző 
felkavaró könyve személyes tapasztalatok hitelesítette jegyzőkönyv, ahol 
lajstromba vétetnek a bűnök: a mindennapos erőszaktétellé fajuló 
kényszerházasságok, az életfogytiglan tartó szobafogság, a szüzesség 

egyedüli női erényként való felmagasztalása. Megrendítő női sorsokról, bájos, de könnyes 
vagy verések nyomait viselő leányarcokról hull le a fátyol.  
 
 
 
 

Hong Ying: A sanghaji ágyas. Lektűr, 2008.  
Az utóbbi évek egyik sokak által meglovagolt divatos irodalmi témája a 
hányattatott sorsú, szexi távol-keleti nő. Ebbe a vonulatba sorolható A 
sanghaji ágyas is, amely  abban a tekintetben emelkedik ki a gésás-
ágyasos regényklónok sorából, hogy valódi  történeten alapul. A sztori 
főhőse a 20. század eleji Shanghaj egy ünnepelt, frivol sztárja, a 
színésznő Cassia, akit (miután kislányként árvaságra jutott) egy rokona 
adott el potom pénzért egy hírhedt bordélyháznak. A minden 
értelemben jó adottságú, fiatal prostituáltra felfigyelt a helyi alvilág 
ura, Csang Mester is, s kiemelte a többi rosszlány közül. Így 
kezdődhetett meg Cassia figyelemreméltóan felfelé ívelő karrierje 
színművészként, majd pályája csúcsán színházalapítóként, 

megszámlálhatatlanul sok szeretővel, s egyetlen igaz szerelemmel körítve. 
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Hosseini, Khaled: És a hegyek visszhangozzák. Libri Könyvkiadó Kft., 
2013.  

2013 szépirodalmi szenzációja - Khaled Hosseini új regénye a világ 
bestsellerlistáinak élén! A 80 országban, 40 millió példányban eladott 
Papírsárkányok és Ezeregy tündöklő nap szerzőjének új regényét már az 
első hetekben világszerte többszázezren olvasták. Hosseini mestere a 
rabul ejtő egzotikus történeteknek és a finoman szőtt mondatok 
mögött rejlő, mélyen emberi érzéseknek. Új regényében arról mesél, 
hogyan szeretünk, hogyan viselünk gondot egymásra, és a döntéseink 
hogyan rezonálnak a minket követő nemzedékek életében. Könyve nem 
áll meg a szülők és gyermekeik kapcsolatánál, hanem a testvérek és 
unokatestvérek kötődéseiből bámulatosan gazdag tablót festve mutatja 

be, hogyan sértjük meg, áruljuk el, becsüljük meg és áldozzuk fel egymást. Hogy milyen  
gyakran lepnek meg bennünket döntéseikkel és tetteikkel a hozzánk legközelebb állók 
amikor a  leginkább számítanánk rájuk. Miközben lap, lap után, a Földet körbeutazva 
követjük a regényszereplők ágas-bogas életét, sorsukat és szerelmeiket - Kabultól Párizsig és 
San Franciscótól a görög szigetvilágig -, az érzelemgazdag és magával ragadó történet belénk 
költözik és életre kel.  
 
 
 
 
 
 

Hosseini, Khaled: Ezeregy tündöklő nap. Tericum Kiadó Kft., 2008.  
Az 1980-as évek derekán Afganisztánban játszódik Khaled Hosseini 
vadromantikus kalandregénye. A történet elején a béke időszakának 
utolsó pillanataiban járunk, közvetlenül azelőtt, hogy a terror és a 
háború megsemmisítette volna a több ezer éves perzsa kultúra egyik 
fellegvárát. A mű egyik főszereplője a keserves sorsú Mirjam, aki 
törvényen kívüliként látja meg a napvilágot, ezáltal eleve 
kirekesztettségre, üldözöttségre kárhoztatva. A másik főszereplő Leila 
sokkal jobb körülmények közé születik, de a történelem tragikus 
fordulata elveszi tőle a kellemes és kényelmes élet lehetőségét. A két 
nő élete a sors szeszélyéből kifolyólag összefonódik a tálib rezsim 
borzalmai közepette. Mirjam és Leila egymás nélkül elveszne a férfiak 

uralta zsarnoki világban. 
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Hosseini, Khaled: Papírsárkányok. Tericum Kiadó Kft., 2005. 
 Afganisztán, 70-es évek, a béke utolsó évei. Egy gazdag és egy szegény családból származó 

kisfiú együtt töltik gyerekkorukat. Összekötik őket közös élményeik és 
kedvenc időtöltésük, a sárkányeregetés. Egy szörnyű esemény azonban 
örökre megváltoztatja a két fiú életét. Amir cserbenhagyja barátját, 
Haszant.  A gondtalan gyerekkor ezzel véget ér. Amir hazájától távol, az 
Egyesült Államokban kezdi felnőtt életét, ám nem tud szabadulni egykori 
tette miatti bűntudatától. Visszatér a tálibok uralta háborús 
Afganisztánba. A megtépázott, vérzivatarok áztatta ország romjain végre 
jóváteheti azt, amit elrontott, és megszabadulhat a bűntudat és a 
fájdalom terhétől.  
A hol izgalmas, hol szívszorító fordulatokban bővelkedő regény 

tényfeltáró módon ábrázolja az afgán történelem nemzetiségi, vallási és társadalmi hátterét. 
Egy korábban a világ szeme elől eldugott ország népével és kultúrájával ismerkedhetünk 
meg, testközelben érezhetjük Afganisztánt, amely az új évezred világpolitikájának 
sarkpontjává vált.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Irepoglu, Gül: Az ágyas. Kossuth Kiadó Zrt, 2014.  
A történet a XVIII. századi Oszmán Birodalomban, Abdülhamid szultán 
udvarában, a hárem pompázatos világában játszódik. Abdülhamid 
hatalomra lépése előtt negyvennégy évig élt elzárva. A trónra kerülve 
maga mellé veszi háremagaként egyetlen barátját, a félvér Cafert - 
ennek ára azonban egy fájdalmas operáció, amely megfosztja őt a 
férfiasságától. Aşkidilt, a háremhölgyet egyszer éri a kivételes kegy, 
hogy a szultán vele tölti az éjszakát. A fiatal lány beleszeret a szultánba, 
akit szintén nem hagy hidegen a találkozás, azonban megfutamodik 
érzelmei elől, és többé nem rendeli magához a lányt. 
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Ishiguro, Kazuo: A dombok halvány képe. Cartaphilus Könyvkiadó, 
cop. 2014.  

A második világháború után lassan újjáéledő, magára találó Japán 
és a közelmúlt Angliája: a főszereplő Ecuko mindkét – egymásra 
semmiben sem hasonlító – világ részese. A szűkszavúan, 
visszafogott stílusban elbeszélt, mégis a történelem és a lélek 
mélységeit feltáró történet két szálon játszódik: Ecuko angol 
vidéki házában, ahol látogatóba érkezett lányával beszélget, 
valamint a háború utáni Nagaszakiban, ahol összebarátkozik a 
nála idősebb Szacsikóval, segít neki a gyereknevelésben, és férje 
meg apósa közt őrlődve éli a gyermekvárás mindennapjait. 
Ishiguro az olvasóra bízza, mit tart fontosnak a fojtott légkörből, a 
szereplők álmaiból, kisszerű és töredékes párbeszédeiből. Csak 
halványan sejlenek fel az árnyak: az erőskezű apa, akinek 
tekintélyéből már alig maradt valami, a tiszteletet, sőt szolgai 
alázatot követelő férj, a gazdag család maradéka és a nevelés 
felelőssége elől egy semmirekellő amerikai ígéreteibe menekülő 

barátnő, a sérült kislány – a háború pusztítását túlélt városnegyedek, emberek körvonalai. 
Halvány látkép, de az olvasóban örökre megmarad. 
A dombok halvány képe, a japán származású angol író első regénye 1982-ben született, és 
rögtön komoly elismerést hozott szerzőjének. Második regénye, A lebegő világ művésze még 
szélesebb körben tette ismertté írója nevét, majd a világhírt a Napok romjai hozta meg 
számára, amelyből emlékezetes film készült. Negyvennél is több nyelvre lefordított műveit 
számtalan irodalmi díjjal jutalmazták, 2017-ben Nobel-díjat kapott. 
 
 
 
 

Iwasaki, Mineko - Brown, Rande: A gésák gésája. Trivium Kiadó, 
2003.  

 „Nehéz megmagyaráznom, kislányként miért határoztam el, hogy gésa 
leszek. Miért dönt úgy egy szüleit rajongásig szerető gyermek, hogy 
elhagyja őket? Erre próbálok magyarázatot adni.” Hosszú esztendők 
kellenek ahhoz, hogy elsajátítsa mindazt, amire egy gésának szüksége 
van. Megaláztatásokkal és büntetésekkel kell szembenéznie, de 
mindvégig az az erő és elszántság hajtja, hogy kiváló táncos és 
országának leghíresebb gésája legyen. Az álom beteljesült, Mineko több 
mint egy évtizeden át Japán leghíresebb gésája volt. Történetét abban a 
reményben írta meg, hogy az majd segít fellebbenteni a fátylat Japán 
kulturális történelmének misztikus és félreértelmezett világáról, mely a 

gésákat körüllengi. Ez a könyv szolgált alapul Arthur Golden Egy gésa emlékiratai című 
regényéhez, amelyből nemrég nagysikerű film is készült. 
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Jones, Sherry: Aisha, a hit védelmezője. Athenaeum Kiadó, 2010.  
Íme az amerikai szerzőnő botrányokkal övezett Aisha, a Próféta 
szerelme  című regényének folytatása. Mohamed halálával indul a 
történet, amely a 7. századi Arábia vér áztatta földjén játszódik. A 
Próféta ékköves kardját, az al-Mathurt harmadik feleségére, Aishára 
bízta, és meghagyta, hogy használja azt a dzsihádban. A regény másik 
főszereplője Mohamed unokatestvére és bizalmasa, Ali, aki hasonlóan 
erős karakter, és immár húsz éve kérlelhetetlenül gyűlölik egymást. 
Bizalmatlanságuk és a hatalomért folytatott harcuk polgárháborúba 
sodorja a muszlim közösséget, és azzal fenyeget, hogy elpusztít 
mindent, amiért Mohamed küzdött. A nőkkel és gyermekekkel szemben 
is kíméletlen, brutális csatározások a mindennapok részévé válnak 
csakúgy, mint a színfalak mögött zajló családi és politikai drámák. A 

regény az első négy kalifa, Abu Bakr, Umar, Uszman és Ali bin Abi Tálib uralkodásának 
időszakába, az umma legbefolyásosabb vezetőinek politikai játszmáiba enged bepillantást. 
Az írónő az eseményeket Aishának és ellenlábasának, Alinak a nézőpontjából is láttatja. Az 
olvasó megismerheti a szemben álló felek motivációit, a szellemi örökségért folytatott 
elkeseredett küzdelmet, az iszlám síita és szunnita ágának megszületését. 
 
 
 
 
 

Jones, Sherry: Aisha, a próféta szerelme. Athenaeum Kiadó, 2009.  
Veszélyes könyv, világszerte botrány kísérte. A regény a 7. századi Arábiába 
kalauzol minket, egy kislány felnőtté válásának leszünk szemtanúi. Aisha 
vitatott alakja az iszlám történelmének: édesapja Mohamed közeli barátja, 
és nagyon fiatalon, hatévesen lesz a vallásalapító felesége. Kislányként 
korlátlan szabadságról álmodozik, életének legnagyobb részét mégis 
rabságban tölti. Az évek előrehaladtával megpróbálja leküzdeni saját 
makacs természetét, többkevesebb sikerrel, és közben nemcsak gyönyörű 
nő válik belőle, hanem igazi harcos és vezéregyéniség, aki nélkül Mohamed, 
a próféta sem boldogulna.  
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Kawabata Yasunari: Hóország. Trivium Kiadó, 2013. 
Kavabata a 20. századi japán irodalom kiemelkedő egyénisége, az újfajta 
érzékenységű írók egyik vezéralakja, az első japán író, aki 1968-ban 
Irodalmi Nobel-díjat kapott. Klasszikus japán lírai szimbólumokat helyez 
írásainak középpontjába, de hőseinek gondolatvilágában már a huszadik 
századi ember gátlásai és szorongásai kísértenek. Kedvenc műfaja az 
úgynevezett leheletnyi történetek, amelyből több mint százat írt. 
Leghíresebb műve a Hóország. A regény írását 1934-ben kezdte el, kisebb-
nagyobb megszakításokkal 1937-ig dolgozott rajta, aztán közvetlenül 

megjelenése előtt 1947-ben megtoldotta még egy fejezettel. A történet Honsú szigetén, a 
"Japán Alpok" hófödte csúcsai között, Hóországban játszódik. Itt találkozik Simamura, a 
„balettszakértő” és Komako, a gésa. Szerelmük három éven át folytatódik, a lány egyre 
elkeseredettebb, a férfi egyre elgondolkodóbb lesz, s igen sokat emlékezik egy Joko nevű 
lányra, akit a hőforráshoz jövet a vonatablak keretében látott. Simamura élete a meditáció, a 
töprengés, a tökéletes esztétikum utáni vágy. Nem biztos, hogy valaha is látott igazi balettot, 
és hogy Komako ismer valami mást is Hóországon kívül. Vajon a melankolikus érzésből van-e 
a kiút? Megmarad-e a regényt átlengő misztikum vagy csak a fájdalmas búcsúk és a 
reményteli visszatérések kergette illúzió marad velünk? 
 
 
 
 

 Kelényi Angelika, R.: Szulejmán és a magyar udvarhölgy. Álomgyár 
Kiadó, 2016.  

Izgalom és romantika Szulejmán udvarában Milyen rejtélyes okból 
kerül egy bátor magyar lány a szultán háremébe? Mi lehet a 
kapcsolat a szultán, a királyné, a pap és a fiatal udvarhölgy között? 
1541. augusztus 29-én Szulejmán elfoglalja Buda várát. Ezen a napon 
nemcsak a magyar történelem, hanem egy fiatal lány élete is 
hatalmas fordulatot vesz. A húszéves Illésházy Anna csupán külsőleg 
tűnik egyszerű udvarhölgynek. Csak nagyon kevesen ismerik az 
évszázados titkot, melyet őriz. Izabella királyné, és a furfangos 
diplomáciai zseni, Fráter György embert próbáló feladattal bízza meg. 
Olyan felelősséget helyeznek a vállára, melynek súlyát akárki nem 
bírná el. Ő azonban különleges.  A sors nap mint nap új kalandok elé 

állítja, és nem csak az ellenségeivel, de saját magával is meg  kell küzdenie. A Szulejmán és a 
magyar udvarhölgy R. Kelényi Angelika valós történelmi eseményeken alapuló romantikus 
kalandregénye, melyben egy évszázados titok, hazugságok, gyilkosság és egy szenvedélyes 
szerelem alakítják az eseményeket a XVI. század sorsfordító időszakában.  
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Kemal, Yasar: Az Ararát legendája. Jószöveg Műhely, 2012.  
Noha Yasar Kemal a törökországi kurd függetlenségi mozgalom, 
valamint a kurd irodalom és kultúra emblematikus alakja, művei 
hazánkban gyakorlatilag ismeretlenek. A magyar olvasók most egy 
varázslatos, szinte mesébe hajló, csipkefinom nyelvezettel megírt 
regényét olvashatják, amely a mitikus múltban, messze az 
Eufráteszen túl, a legendás Araráton játszódik. A hegy lankáin élő 
ifjú Ahmetet kétes szerencse éri: egy csodaszép szürke paripa 
szegődik mellé, s mivel hiába űzi el, az állat háromszor is visszatér 
hozzá, a sors kegyelméből a sajátjának nyilvánítja. Egy idő után 
azonban előkerül a ló eredeti gazdája, Bejázit pasája, Mahmut 
kán, aki öt lovat és ötven aranyat ígér annak, aki visszaadja 
kedvencét. Azonban hiába a jutalom ígérete, és Mahmut kán 
félelmetes híre, Ahmet nem adhatja oda azt, amit ily módon az 

égiektől kapott. Ráadásul az esetet követően romantikus szerelem szövődik a hegyi kurd 
Ahmet és a pasa elragadó lánya, Gülbáhár között, kétszeresen is próbára téve a fiatalember 
hitét és bátorságát… 
 
 

Khadra, Yasmina: Kabul fecskéi. General Press, 2012. 
 Jelen korunk talán egyik legrémisztőbb helyszínén, a még a tálibok 
uralta Kabulban játszódik az algériai író új műve. Atik Shoka a tálibok 
alázatos börtönőre beteg felesége miatt aggódik és gyötrődik. A 
szélsőséges muszlim világ elvei szerint el kéne magától taszítania a 
tehetetlen, a háztartás ellátására már képtelen asszonyát. A fiatal 
Moshen Ramat egyetemet végzett, tisztes, jó módú polgári családból 
származik. A háború és a tálibok uralma azonban mindent elvett tőle, 
vagyonát elvesztette, rokonai, barátai elmenekültek az országból. Ő 
maga céltalanul kóborol a városban, miközben szépséges felesége, aki 
valaha ügyvéd volt a négy fal közé bezárva él nyomorúságos 

otthonukban. A történet kezdetén a börtönőr fogdájából házasságtörő asszonyt visznek 
nyilvános kivégzésre, és az őrjöngő tömegbe keveredve Moshen is a megkövezők egyike lesz. 
Értelmetlen és borzalmas tette magát is megdöbbenti, és olyan események láncolatát indítja 
el, amelyben tragikusan összefonódik négyük története... A lírai erővel megszólaló regény 
nemcsak hiteles és megrázó tudósítás az elvakult vallási diktatúra abszurd világáról, hanem 
egyben szereplői mély egzisztenciális drámája is.  
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Khadra, Yasmina: A merénylet. General Press, 2011.  
A regény főhőse Amín Dzsaafarí, egy Izraelben élő arab orvos. Amín izraeli 
arabként sikeresen beilleszkedett a társadalomba: megszerezte az 
állampolgárságot, egy tel-avivi kórházban dolgozik megbecsült 
sebészként, jólétben és boldog házasságban él feleségével, Szílhemmel. 
Egy nap öngyilkos női merénylő támadja meg a város egyik felkapott 
éttermét. A támadás tucatnyi áldozatot követel és Amín az egész napos 
megfeszített munka után kimerülten tér haza. Az éjszaka közepén 
azonban vissza kell térnie a kórházba, hogy megtudja: a merénylő a 
felesége volt. Amín egész addig felépített világa darabjaira hullik, és a férfi 

az ösztönös tagadáson túljutva megpróbálja kinyomozni és megérteni felesége tetteit, 
miközben kénytelen szembenézni egy konfliktussal, amiről eddig sikeresen nem vett 
tudomást.  
 
 

Khalaf, Farida: Az Iszlám Állam rabszolgája voltam. Libri, 2016. 
2014 nyaráig Farída egy átlagos életet élő, 18 éves jazídí lány volt. 
Amikor azonban az Iszlám Állam rajtaütött iraki faluján, az addig 
ismert világ darabjaira hullott: a dzsihádisták minden férfit – köztük 
Farída apját és fivéreit – megöltek, a nőket pedig magukkal hurcolták. 
Farída kegyetlen őszinteséggel mesél rabsága körülményeiről: a 
mindennapos verésektől és erőszaktól kezdve a lelki terroron át a 
piacokig, ahol a nőket úgy bocsájtják áruba, mintha csak marhák 
lennének. A bátor lány lelkileg és fizikailag is kemény harcot folytatott 
fogva tartóival, míg végül többedmagával a sivatagon keresztül sikerült 
megszöknie. Története itt azonban nem ért még véget: a 
menekülttáborban rá kellett döbbennie, hogy sajátjai kiközösítették, 
megvetésük tárgyává vált. 

Farída azonban nem adta fel. Tovább harcolva az Iszlám Állam, a megbélyegzés és a 
kirekesztés ellen, az egész világgal megosztja a történetét. 
 
 

Khemiri, Jonas Hassen: Montecore. Gondolat Kiadói Kör, 2009.  
A fiatal svéd író - életrajzi elemekben bővelkedő - regénye egy 
átlagosan induló különleges életút rendhagyó krónikája. Az első 
regényével nemrég debütált fiatal író, Jonas egy nap különös e-mailt 
kap egy bizonyos Kadirtól, apja gyerekkori barátjától Tunéziából. Ha 
már Jonas írásra adta a fejét, javasolja Kadir, írja meg eltűnt apja 
kacskaringós élettörténetét az ő segítségével, hiszen ennél nem is 
lehet jobb "sztorit" kitalálni. Abbas, az apa útja a marokkói 
árvaháztól a svédországi beilleszkedési kálvárián és a művészi 
sikertelenség kínjain át a világhírig vezetett.  Két teljesen eltérő 
hangon szólal meg a szórakoztató történet, amelynek egyik 
vezérmotívuma a hirdetett tolerancia és a hétköznapokban mégis 
megnyilvánuló rasszizmus között feszülő ellentét. A két szólamhoz 

néha egy harmadik is csatlakozik, ugyanis Kadir arabról lefordítja Jonas apjának régi leveleit.  
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Kimura Rei: Japán rózsa. Trivium Kiadó, 2010.  
Japán második világháborús harcai adják a hátteret Kimura Rei 
regényéhez.  Hősnője, Mijamoto Szajuri egy festői kis faluban, 
Macumotóban él. Egy nap barátnőjével, Reikóval elindulnak a háború 
sújtotta Tokióba, hogy megtalálják annak vőlegényét. Otthoni 
környezetükből kiszakadva a két lány munkát vállal egy kórházban, 
ahol szembesülnek a háború valódi arcával: Szajuri öccsét 
csapatszállító hajójával együtt elsüllyeszti egy amerikai 
tengeralattjáró, míg barátnője vőlegényét összeroncsolt testtel, 
haldokolva látja viszont a kórházban. Amikor barátnőjét is megöli egy 
amerikai bomba, Szajuri egyedül marad és bosszút esküszik: férfinak 
álcázva magát kamikaze pilótának áll. A végső bevetésen azonban 
kudarcot vall, s ellentétben kiképző tisztjével - aki egyben a szerelme 

is - túléli az akciót, sőt arra is fény derül, hogy tudatosan megtévesztette a császári 
hadsereget. A duplán szégyenteljes esemény eltussolása érdekében a katonai bürokrácia úgy 
határoz, hogy el kell tűnnie még a nyilvántartásokból is. Kobajasi Rika néven száműzik 
vidékre. Itt talál rá napjaink egy szemfüles újságírónője, akinek ha nehezen is, de lassanként 
megnyílik a "japán rózsa". A történet múlt és jelen között váltva gördül előre, miközben 
felsejlik egy mai ésszel felfoghatatlan kasztrendszer, ahol a nők a legteljesebb 
alárendeltségben éltek.  
 
 
 
 
 
 
 

Kimura Rei: Pillangó a szélben. Trivium Kiadó, 2011.  
A japán történelem egyik legradikálisabb fordulata idején, a 
tizenkilencedik század derekán játszódik Kimura Rei könyve: 1854 
tavaszán, Matthew C. Perry hírhedt "fekete hajóinak" érkezésével 
véget ért az Edo-korszak, a szigetország kétszáznegyven éves 
elzárkózása a külvilágtól, és megnyíltak a kapuk az amerikai 
kereskedőhajók (és reformok) előtt. A partra szálló "idegenek" 
csapatával érkezik a zord, vörös hajú Townsend Harris is, aki a 
konzuli státuszt készül betölteni Japánban. Harris már az első 
napokban kiszemeli magának a gyönyörű Okicsit, akit szülőfaluja, 
Simoda aprócska kikötőjében pillant meg. A gésatanonc lánynak - 
bár a legmélyebb undort érzi az amerikai iránt - nincs választása: 
hátra kell hagynia a teaház védettvilágát, imádott vőlegényét, 
Curumacut, és a japán államérdeknek eleget téve fel kell ajánlania 

szolgálatait Harrisnek. Noha köztudott, hogy Okicsi parancsot teljesít, Simodában csak úgy 
emlegetik, mint az "idegen ágyasát", és amikor Harris egy idő után kíméletlenül elküldi, nem 
fogadja más, csak néma megvetés...  
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Kiremitci, Tuna: Minden ima az égbe száll. Jószöveg Műhely, 2013.  
Két nő. Két generáció. Csak a nyelvük közös. A titokzatos múltú Madame 
Rosella, az idős német asszony újsághirdetés útján találkozik a fiatal 
török egyetemistával, Pelinnel, aki a társalkodónője lesz. Kettőjük egyre 
mélyülő, a régi sebeket is feltépő, intrikákról, szerelemekről, politikáról 
és történelemről szóló beszélgetéseiből áll össze ez a különleges, 
párbeszédes formában megírt regény, mely a szereplők formálódó 
barátságán keresztül Isztambul múltját és jelenét egyaránt feltárja. 
 
 
 

 
 

Kitano, Takeshi: Fiú. Scolar Kft., 2009.  
A világhírű japán filmrendező kötetében három elbeszélést 
olvashatunk Lázár Júlia tolmácsolásában. A Bajnok kimonóban, a 
Csillagbölcső és az Okamesan főhősei kamaszok. Mindennapjaik 
küzdelmesek, fájdalmasak, sokszor felemelőek. A balladai 
hangvételű írások szereplőit életük folyama más-más problémákkal 
való szembenézésre kényszeríti. Mindegyiküknek meg kell vívnia a 
maga harcát - s ki sikerrel áll fel, kit pedig megtörnek a 
megpróbáltatások. Takeshi Kitano elbeszélései olyan örök emberi 
problémákat járnak körül, melyekkel legelőször kamaszkorunk 
hajnalán szembesülünk. Ilyen például: önmagunk legyőzésének 

drámaisága; a szülő elvesztése, a felnőtté válás fájdalmas kényszere, a gyermeki magány, 
elhagyatottság és kiszolgáltatottság; a szülőtől való elszakadás vágya, a szerelemmel, 
nemiséggel való félelmes, mégis vonzó találkozás.  
 
 

Kyung-Sook Shin: Vigyázzatok anyára! KönyvmolyképzőK., 2012.  
Több szólamból egységes művé komponált, lírai szépségű 
családregény a délkoreai írónő, Kyung-sook Shin regénye. A 
történet kiindulópontja és egyben vezérszála a hatvankilenc éves 
Park Szonjo eltűnése, aki kisvárosi házából azért indul a 
gyerekeihez Szöulba, hogy együtt ünnepeljék meg a 
születésnapját. A mama azonban soha nem érkezik meg - 
nyomtalanul eltűnik a vasútállomás százezres forgatagában. 
Rokonai természetesen keresni kezdik; ott kapcsolódunk be a 
sztoriba, amikor már egy hete hiába próbálnak a nyomára akadni. 
Keresés közben szerettei - a fia, Hjongcsol, a lánya, Csihon, és a 
férje - részletesen felidézik nemcsak Szonjo alakját, de a hozzá 
való összetett viszonukat, és ennek kapcsán a família teljes 
történetét is. A negyedik hang, amelyik megszólal a regényben, az 
maga Szonjo, teljessé és hitelessé téve a Park családról 

kiábrázolódó nagyívű portrét.  
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Laidler, Keith: Jehonala, az utolsó kínai császárné. General Press 
Kiadó, 2003.  

A kínai császár háremébe kiválasztott fiatal mandzsu leány egyik 
napról a másikra csöppen a Tiltott Város különös világába, ám csak öt 
évvel később figyel fel rá a mindenható uralkodó. Ez idő alatt sikerül 
kiismernie magát az udvari intrikák szövevényes világában.  Női 
vonzerejének, bölcsességének és becsvágyának köszönhetően egyre 
feljebb emelkedik szerencsecsillaga: világra hozza az Ég Fia egyetlen 
örökösét, s ezzel a legmagasabb pozícióba kerül, amely a kínai 
társadalomban egy nő számára csak elérhető. A hatalom 
megszállottjaként semmilyen eszköztől, még a gyilkosságtól sem riad 
vissza, görcsösen kapaszkodva a sárkánytrónusba. Hosszú élete és 
eseménydús „uralkodása” alatt Kínában sorsdöntő események 
zajlanak — az ópiumháború, a tajping-felkelés, majd a birodalmat a 
modernizálás útjára kényszerítő nyugatiak elleni bokszerlázadás —, 

ám neki sikerül mindvégig a helyén maradnia. Halálával nemcsak saját végzete, de egy több 
évszázados prófécia is beteljesedik.  
 
 
 
 
 
 
 

Lamb, Christina: A herati varrókörök. Park Kiadó, 2008.  
Az angol újságírónő elsőként húsz évvel ezelőtt, Benazir 
Bhuttóval készített interjúja kapcsán hívta fel magára a 
világsajtó figyelmét. Azóta Brazíliától Dél- Afrikáig a világ számos 
országból tudósított jelentős lapok számára. A 2001. szeptember 
11.-i katasztrófát követően, sok év kihagyás után Afganisztánba 
látogatott, ahol szeretett városában, Herátban egy különös 
táblára lett figyelemes: a tábla egy bizonyos Aranytű 
Varróiskolát hirdetett, amely mint az később kiderült, nem más, 
mint egy varrókörnek álcázott iskola, ahol a nők kendőjüktől 
megszabadulva tantárgyakat hallgathatnak. Chrisitina Lamb 
személyes hangvételű beszámolója lehetővé teszi, hogy 
megismerjük Afganisztán népét, kultúráját, szokásait, és 
közelebb érezzük magunkhoz a háborúban élő emberek torzult 
lelkivilágát, kilátástalan helyzetét.  
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Lauren, Jillian: A szultán háremében. Kelly Kft., 2010.  
Amikor Jill felszáll a Brunei Szultánságba induló repülőgépre, 
nincsenek illúziói: nagyjából tisztában van vele, mit várnak tőle azok, 
akik a szultán által rendezett partikra keresnek a világ minden tájáról 
csinos hölgyeket szórakoztatásra. Az alig 18 éves lány, aki eddig call 
girlként, vetkőzőtáncosként, pornószínésznőként dolgozott New 
Yorkban, úgy érzi, felragyogott a szerencsecsillaga: megváltozik az 
élete, világot lát és meggazdagodik. Kezdeti naivitása ellenére Jill 
hamar felismeri, milyen álnok és kegyetlen küzdelem folyik a lányok 
között a szultán öccsének kegyeiért. A kemény vetélkedés 
hátterében az áll, hogy a győzelemmel talán egy korona is 
elnyerhető. Itt nincsenek barátságok, nincs sajnálat, nincsenek 
szabályok: lépj át minden feltételezésen, lépd át az összes 

láthatatlan hierarchiát, keltsd fel a mindent elsöprő szerelmet, és a világ mostohalányából 
hercegnővé lépsz elő. Rút kiskacsából hattyúvá válsz, a herceg egyetlen bólintására. 
 
 
 
 
 
 
 

Lazar, Barbara: A Virágszamuráj párnakönyve. I.P.C. Könyvek Kft., 
2013.  

"Az életemmel dicsőséget kell hoznom a családomra." - Egész 
életében ez a cél lebeg a szegény földműves család kis Ötödik Leánya 
előtt, aki csupán hatéves, amikor egy darab földért cserébe apja 
eladja a földesúrnak. A kegyetlen Csibánál megtanulja, hogyan tűrje 
csendben a megaláztatásokat és a szenvedést, azonban Daigoro no 
Goróval, a sötét lelkű pappal, aki elviselhetetlen testi és lelki kínokat 
okozva újra és újra felbukkan az életében, szembeszáll. Büntetésből 
a Kitaszítottak falujába száműzik. A hűséges szamuráj, Akio vele tart, 
a szárnyai alá veszi, és harcművészetekre oktatja a lányt, aki csak így 
képes elviselni, hogy férfiak kiszolgálására kényszerítik. Az okos 
gyermekből gyönyörű és bölcs nővé érő Rózsaszín Virágra, a 

mesélőre, aki történeteivel képes fékezni mások kegyetlenségét, felfigyel Micsimori 
kormányzó is. A férfi szerelemre lobban iránta, és magával viszi: ahogy megálmodta, Kozaisó 
immár egy szamuráj feleségeként, mint magas rangú úrnő áll férje mellett a Taira és a 
Minamoto nemzetség között kirobbant háborúban. És hamarosan bosszúja is beteljesül.  
A lírai szépségű napló, "párnakönyv" egy különleges nő életét követi végig a 12. századi 
Japánban, aki megállja a helyét emberként, szamurájként és feleségként, aki soha nem adja 
fel, és tisztaságát, erejét és hitét megőrizve végül legyőzi a gonoszt.  
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Leavitt, David: Az indiai hivatalnok. Európa Kiadó, 2010  
A tudomány- és ezen belül is a matematikatörténet egyik leghíresebb 
és legemberibb története ihlette David Leavitt regényét, amelynek a 
két főszereplője a huszadik század első felének két világhírű 
matematikusa, Godfrey Harold - azaz G. H. - Hardy, és Rámánudzsan 
Srínivásza, az indiai matematikazseni. A történet kettejük 
kapcsolatának, és Rámánudzsan élete utolsó harmadának krónikája, 
amely 1913 januárjában veszi kezdetét: a Cambridge-ben 
professzorként oktató Hardy ekkor kapja meg az indiai fiú leveleit, 
amelyben matematikai felfedezéseiről számol be, köztük a hírhedt 
Riemann-sejtés bizonyítását is közli. Hardyt ledöbbentik és elbűvölik 
Rámánudzsan sorai, és elhatározza, meghívja az akkor hivatalnokként 
tevékenykedő tudóspalántát Cambridge-be, hogy szegődjön 

tanítványául. Kapóra jön, hogy ifjú kollégája, Neville pont Madrászba indul: a visszaúton már 
vele tart Rámánudzsan is. A zárkózott, szerény, mélyen vallásos zseni felfedezéseivel, 
formabontó meglátásaival lenyűgözi az egész egyetemet, olyannyira, hogyfelveszi tagjai közé 
a Londoni Matematikai Társaság is, ám az érzékeny fiú egészsége lassan leépül az Angliában 
töltött időszakban...  
 
 
 
 
 

Lee, Heyeon-seo: A lány hét névvel. Libri Kiadó, 2015.  
Megrázóan szép történet egy lányról, akitől még a nevét is elvették, 
élete mégis azt példázza, mi tesz valakit emberré. Hyeon-seo Lee 
Észak- Koreában, a világ egyik legkegyetlenebb diktatúrájában 
töltötte gyermekkorát. Egyike annak a több millió embernek, akit 
túszul ejtett a titkolózó, brutális kommunista rezsim.  Amikor az 
1990-es években lesújtott Észak-Koreára az éhínség, ráébredt, hogy 
egész életében agymosáson ment keresztül. Tizenhét évesen 
elhagyta a hazáját.  Hazatérésre menekültként nem is gondolhatott, 
mert családjával együtt börtön és kínzás várt volna rá. Mivel életben 
akart maradni, Kínában telepedett le. Tizenkét év elteltével visszatért 
az észak-koreai határhoz, hogy egy merész küldetés során átsegítse 
családját Dél Koreába. Ez a vakmerő és különleges történet 

bepillantást enged a világ legzártabb diktatúrájának mindennapjaiba, első kézből ad számot 
a történelem egyik legbrutálisabb éhínségéről, miközben megismerhetünk egy kivételes nőt, 
aki nem félt küzdelmesen kivívott szabadságát kockára tenni a családjáért.  
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Lee, Janice Y. K.: A zongoratanárnő. Tericum Kiadó, 2009.  
A második világháború derekán, 1941-ben veszi kezdetét Janice Lee 
fordulatos regénye: ekkor érkezik Hongkongba a gyökértelen, ám 
elragadóan jóképű angol fiatalember, Will Truesdale, aki egyből a 
helyi elit kedvence lesz. Willt azonban csak egy nő érdekli: Trudy 
Liang, egy legendás portugál szépség és egy shanghaji milliomos 
elragadó lánya. Bontakozó románcuk azonban tragikus fordulatot vesz 
a japán invázió idején: Trudy saját túlélése érdekében feladja Willt, 
akit internálótáborba küldenek. A férfi ugyan túléli a 
megpróbáltatásokat, ám lelki sebei nem gyógyulnak, nem találja a 
helyét a világban - végül az ötvenes évek elején visszatér Hongkongba 
és egy gazdag kínai pár, Victor és Melody Chen sofőrje lesz. Náluk 

ismerkedik meg a bájos Claire Pendletonnal, aki zongoraleckéket ad Chenék kislányának. A 
zárkózott férfi szívét lassan megnyitja Claire kedvessége, finomsága, s szerelemre gyullad a 
lány iránt. Ahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz, úgy sejlenek fel ismét a múlt 
tragédiái...  
 
 
 
 

Ley, Rosanna: Visszatérés Burmába. I.P.C. 
Könyvkiadó, 2015.  
Titokzatos, rejtélyekkel teli, különös világba, Burmába kalauzolja 
romantikus regényének olvasóit a szerző. Eva Gatsby a bristoli 
egyetem régészeti tanszékén tanul, és az egyetemi évek után egy 
régiségboltban dolgozik, munkája során szenvedélyesen gyűjti a 
régmúlt tárgyi emlékeit. Nagyapjával él együtt, ám az öreg egyre 
gyengébb, és halála előtt megkéri a lányt, hogy menjen el Burmába és 
adja vissza jogos tulajdonosának az éjjeliszekrényén féltve őrzött 
chintét. Ez a sötét és díszes tikfa cinthe, egy mesebeli oroszlánra 
emlékeztető fenevadat formáz, amelyet nagyapja egykoron Burmából 

hozott Angliába és soha nem volt hajlandó megválni tőle. A nagyapa megad a lánynak egy 
burmai címet, és arra kéri, utazzon el oda, és vigye magával a dísztárgyat, hogy az végre 
visszakerüljön jogos tulajdonosához.  Eva anyja, Rosemary Newman azonban korántsem örül 
lánya utazásának, felsejlik benne a múlt számos keserű emléke, és nem érti, hogy apja után, 
miért ejtette foglyul most a lányát is ez a titokzatos ország. Amikor Burmába ér, azzal kell 
szembesülnie, hogy a tárgy, amelyet vissza szeretne adni jogos tulajdonosának, igen sok 
ember figyelmét felkeltette, és a vörös szemű oroszlánról kiderül, hogy az különleges 
nemzeti ereklye, amely Burma gazdagságát szimbolizálja. Ez a tárgy egyre nagyobb veszélybe 
sodorja Evát, ekkor szerencséjére találkozik Ramonnal, aki nemcsak védelmezője, de 
szerelme is lesz, és segítségével sikerül felderíteni az egyre rejtélyesebbé váló, múltban 
gyökeredző történet. 
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Lin Yü-tang: Egy múló pillanat. Tericum, cop 2006. 
40 év történelmi korrajza a könnyed stílusáról ismert, kínai bestseller szerző 
tollából – egy előkelő pekingi család története a bokszerlázadástól a Japán 
elleni háborúig. 
A több szálon futó cselekményen keresztül a huszadik század eleji Kína 
elevenedik meg. A család életébe gyermekrablók, ópiumcsempészek, 
mandzsu vezérek és külföldi zsoldosok férkőznek be, és senki sem vonhatja 
ki magát a történelemformáló események sodrából – forradalom, a 
császárság bukása, diákmozgalmak alakítják az ország életét. A 
hagyományok és a modern kultúra összecsapása jellemzi a mindennapokat, 
de a könyvet át- meg átszövi a tao bölcsessége, mely Jao úr, a regénybeli 
családfő életfilozófiája. 

A kínai történelem szövevényes és változatos korszakát Lin Yutang közvetlen előadásmódja 
tökéletesen érzékelhetővé és érthetővé teszi a nyugati ember számára, így megismerhetjük az 
egzotikus világ valamennyi titokzatosnak ható jelenségét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lin Yü-tang: Peónia. Tericum Kiadó, 2010.  
A századfordulós (még császár-uralta) Kína díszletei között 
játszódik Lin Yutang magával ragadó romantikus kalandregénye. 
Főhőse, a szépséges Peónia félig meddig még gyermekként lett 
a dúsgazdag sókereskedő Fej felesége - mikor a férje a 
környéken dúló kolerajárványban meghal, ő még mindig csak 
huszonkét éves.  Peónia jelleme és szándékai világosan 
megmutatkoznak már a temetés alkalmával: nemcsak a 
kötelező gyász forgatókönyvét nem hajlandó végigcsinálni, de 
ahelyett, hogy illő módon a Fej családnál maradna csendes 
visszavonultságban, ő már a szökésén fondorkodik. Az 
energiától és életerőtől pezsgő fiatal özvegy az első adandó 
alkalommal meglép: első útja gyermekkori szerelméhez vezet, 
aki azonban időközben megnősült. De Peónia nem keseredik el; 
számára az út - mely egészen Pekingig vezet - még csak akkor 

kezdődik...  
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Lindley, Maureen: Keleti Ékkő titkos emlékiratai. Tercium, cop. 2014. 
A „keleti Mata Hari"-ként is emlegetett Josiko Kavasima 
élettörténetén alapuló regény egy olyan nő sorsát mutatja be, aki 
kora szokásaira fittyet hányva a kalandos életet választja. Különleges 
adottságait, tehetségét és szépségét kihasználva a második kínai-
japán háború idején kémnőnek áll. Prostituáltakat megszégyenítő 
szerelmi kalandjai révén kapcsolatba kerül az alvilággal, a legfelsőbb 
társadalmi rétegekkel, sőt még a császári családdal is. Azonban az 
okos, bátor, ugyanakkor érzékeny nő a történelmi események 
hatására menekülni kényszerül. Miközben bujdosni próbál üldözői és 
rossz lelkiismerete elől, rádöbben, hogy a sorsát ő sem kerülheti el. 
 

 

Loósz Vera: Intrika és erotika. Libri Kiadó, 2015.  
Az álnéven író magyar szerző újabb regényében tovább szövi a 16. 
századi Oszmán birodalom legendás alakjának, Szulejmán 
szultánnak és háremének a történetét. A mostani történetben 
Szulejmán és felesége, Hürrem egyetlen lányukat adják férjhez, 
Rüsztem pasához, ezzel megfosztva Mihrimah szultánát az igaz 
szerelem boldogságától. A lány szíve ugyanis másért dobog, de a 
szeretett férfi rangon aluli lenne a házasságra. Ez a családi esemény 
ad alkalmat arra, hogy Hürrem fölidézze emlékeit, attól a pillanattól 
kezdve, amikor rabszolganőként a hárembe került: meg kellett 
küzdeni a háremben elhatalmasodó intrikákkal, mert amikor 
Szulejmán első számú háremhölgyévé vált, minden és mindenki 
összeesküdött ellene, főként Szulejmán húgával, Hatice szultánával, 
és férjével, Ibrahim pasával gyűlt meg a baja.  

 
 
 
 

Loósz Vera: Hárem és szerelem. Libri Kiadó, 2015.  
1519. Rokszolána egy kis lengyel település szülötte, apjából, a helyi 
paptól szigorú nevelésben részesül. Egy nap a portyázó török 
seregek kegyetlenül lemészárolják a szeretteit, őt pedig magukkal 
hurcolják az ismeretlenbe. A vörös hajú, hófehér bőrű, feltűnően 
szép szűzlányt Isztambulba viszik, egyenesen a szultán szerájába, 
hogy kitanulja mindazt, amit egy háremhölgynek tudnia kell. 
Az Oszmán Birodalom teljes harci készültségben áll, a fiatal és 
karizmatikus Szulejmán új haditervet eszel ki a magyarok ellen, 
miközben az egzotikus szépség saját szabadulása reményében 
elcsavarja az uralkodó fejét. Amire sem a szultán, sem pedig a rabnő 
nem számít, az a kettőjük között fellobbanó olthatatlan szerelem, 
ami felperzseli mindazt, ami az útjában áll, és áthág minden 

törvényt. Udvari intrika, csalás és bosszú, szenvedély és politika – Nasira Güzelik első 
regénye filmvászonra kívánkozik. 
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Maas, Sharon: Eladósorban. I.P.C. Kv., 2015  
Az indiai romantika édeskés fűszerillatú, színkavalkádban úszó 
hullámait lovagolja meg ez a történet, amelynek egyik főhőse a 
klasszikus nevet viselő Szávitri, aki bár brahman család 
leszármazottja, a korbeli politika miatt - a huszadik század első 
felében járunk - egy madrászi brit család szolgálatában áll. A lány 
felmenői spirituális értékrendjét vallja, akkor is, ha ez ellentmond 
"gazdái" elveinek, és akadályozza az alkalmazói fia iránt táplált 
szerelmének kibontakozását. A másik szereplő - szintén egy fiatal 
indiai hölgy - Szárodzs szigorú elvek mentén élő szüleivel él Dél- 
Amerikában. Mivel vele született természete erős akaratú és 
szenvedélyes, ezért komoly szenvedést okoz neki a sok szabadságát 

korlátozó törvény, s amikor az apja házasságot szervez számára a beleegyezése nélkül, akkor 
kitör a neki szabott keretek közül... A harmadik protagonista egy tehetséges és elhivatott 
orvos szeretett fia, Nataradzs, akit a családja juttat el Londonba. Naharadzsot egészen 
magával ragadja a nagyvilági élet - egészen addig, míg az apja haza nem rendeli, hogy eleget 
tegyen fiúi kötelességének... Hármójuk sorsa összefonódik a regény lapjain - amelyet az 
érzelmes olvasmányra vágyó olvasóknak javasolhatunk.  
 
 
 
 
 
 
 

Mahmoody, Mahtob: Nélkülem soha. Kiskapu Kft, 2016.  
Negyedszázaddal ezelőtt világszerte olvasók millióit nyűgözte le A 
lányom  nélkül soha című bestseller, egy amerikai anya és hatéves 
kislánya igaz  története, akik megszöktek az őket a háborús Iránban 
fogva tartó erőszakos  perzsa apától. A könyv alapján film is készült, 
Sally Fielddel a főszerepben. Most pedig a kislányból lett felnőtt nő 
mondja el a teljes történetet, ahogy azt ő gyermekként átélte. 
Hogyan kerültek fogságba, hogyan menekültek el, mi történt, miután 
visszatértek Amerikába. A félelmet, a rémálmokat és 
pánikrohamokat, az álnéven megélt iskolaéveket, és egy súlyos 
betegsége küzdését.  
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Mahmudi, Betty - Hoffer, William: Lányom nélkül soha 1. Sorger 
Kolon, 2007. 

Betty Mahmudi és férje, az Amerikában dolgozó, iráni származású orvos, 
Dr.  Szejjed Bozorg Mahmudi 1984-ben Iránba utazott, hogy meglátogassák 
Mahmudi családját. Velük volt négyéves kislányuk, Mahtab is. Bettyt 
megdöbbentették az ottani életkörülmények, és az, hogy ebben az 
országban a nőket akarattalan tárgyakként kezelik, a nyugati embereket 
pedig gyűlölik. Betty csakhamar visszavágyott Amerikába. De a férj és 
rokonsága másként döntött. Anya és lánya egy idegen világ foglyai lettek, 
túszai az egyre zsarnokibb és erőszakosabb férfinak. Végül Betty találkozott 
egy idegennel, aki megszervezte kockázatos menekülésüket Iránból.  
 

 

Mahmudi, Betty - Hoffer, William: Lányom nélkül soha 2. — Végzetes 
szülők. Ulpius-ház, 2008.  
 „Most már amíg élek, azért fogok küzdeni, hogy egyetlen gyermeket 
se tehessen  rabbá a tulajdon apja. Ne hurcolhassa idegen országba. 
Hogy a gyermeknek is joga legyen a teljes emberi szabadságra.” Betty 
Mahmudi világraszóló sikerkönyve, a Lányom nélkül soha több mint 
negyven országban, több tízmillió olvasót avatott be Betty és lánya, 
Mahtab szívszorító történetébe. A Lányom nélkül soha 2. a történet 
világsikerű folytatása. Egy anya vallomása, két kibékíthetetlen világ 
harca, egy elveszett és megtalált boldogság története.  
 
 
 
 

 

Marsh, Emily Scott: Hamis szerelem Egyiptomban. STB Kiadó, 2013. 
Egyiptom a Nílus ajándéka. Az iszlám vallás nagyon összetett és egyik különlegessége a 

többnejűség. Az egyiptomi dúsgazdag üzletember elveszi feleségül a 
nőt, akit édesanyja szemel ki számára. 
Találkozásuk szerelem első látásra. Hősünket, Omart üzleti 
érdekeltségei az Államokba szólítják, ahol beleszeret egy üzletfele 
lányába, és később őt is feleségül veszi. Ekkor kezdődik el a férfi és a 
két feleség gyötrelmekkel teli időszaka. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b125733
http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b125734
http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b125734
http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b69615.2


Matar, Hisham: Férfiak földjén. Animus Kiadó, 2013.  
Szulejmán kisgyerek még, de az utcabeli gondtalan játék, szülei 
odaadó szeretete s a tisztes jómód közepette egyre inkább felsejlik 
előtte, milyen is valójában a világ, amelyet Kadhafi ezredes ereje 
teljében ural. Egy alkalommal a város főterén észreveszi apját, 
akiről úgy tudja, üzleti úton van, s bár még parfümje illatát is érzi, 
ahogy elmegy mellette, apja egy pillantást sem vet rá. Ettől kezdve 
válik a világ egyre félelmetesebb hellyé Szulejmán számára, ahol 
kérdéseire vagy nem kap választ, vagy csak hazugságot hall. Apja 
egyre többször és egyre hosszabb ideig marad távol, s a kisfiú 
különösen erős, bensőséges kapcsolatba kerül az anyjával, aki 
megosztja vele gyereklányként átélt megrendítő történetét, így azt 
is, hogyan lett szinte gyerekfejjel asszonnyá. A tettetések és 
elhallgatások, a megmagyarázhatatlan történések egyre 

gyakrabban fenyegetik Szulejmán otthonát, s már-már szétfeszítik az egykor biztonságosnak 
vélt falakat  
 
 
 
 
 
 
 

Melek, Fatima: Hürrem boszorkánya Trivium kiadó 2015.  
A népszerű televíziós sorozat folyományaként újabb regény mutatja be I. Szulejmán szultán 

uralkodásának korszakát, ezúttal hangsúlyos magyarországi szállal is 
szolgálva (a szerző egyébként maga is törökmagyar nemzetiségű). A 
főhősnő, Gyöngyi édesanyját 1549-ben a háborút követő járvány 
vitte el, apja pedig 1552-ben Eger várát védve halt hősi halált. A 
nemes származású kislány megpróbáltatásai azonban nem értek 
véget, miután kapzsi rokonai elorozták az örökségét, és 
boszorkánysággal vádolták meg öreg dajkáját. A nemes kisasszony 
legfőbb célja, hogy kivívja az igazságot. A csatatéren aztán 
megismerkedik egy elszánt török fiatalemberrel, akibe beleszeret. 
Közben a Fényességes Portán titokzatos események történnek. 
Hürrem szultána életének utolsó éveiben könyörtelen 
viperafészekké változott a hárem, és halála után a színfalak mögött 

még élesebb harc tört ki a szultán trónjáért és a válide szultána címért. Magyarországon 
Arszlán, a budai pasa képviseli Szulejmán akaratát. Az ő háremében válik Gyöngyi dacos 
nagylányból szemkápráztatóan szép, fiatal nővé. De vajon miként sikerül lavíroznia az 
intrikákkal teli udvarban? A pasa miért nem nyúl hozzá egy ujjal sem? Vajon miért - vagy 
inkább kinek - tartogatja?...  
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Melek, Fatima: Szulejmán szíve. Trivium kiadó Kft., 2016.  
Hürrem akarata a lányában él tovább. Mihrimah szultána megőrzi 
apja örökségét. A fivérek harcának csak a halál vethet véget.  
A fényességes Szulejmán szultán Magyarországon tért meg a 
Mindenhatóhoz.  Hiába aratott diadalt a török sereg Szigetvárnál, 
mert a padisah nem élte túl a háborút. A haldokló különös dolgot 
parancsolt a hűséges nagyvezírnek, Szokoli Mehemednek. Az 
utasítás szerint Szulejmán szívét Magyarország földjén kell örök 
nyugalomra helyezni. De vajon mire gondolt a Törvényhozó? 
Utódja, fia Szelim szultán elrendeli, hogy épüljön síremlék az 
apjának Isztambulban. A hárem két legbefolyásosabb asszonya, a 
két nagy cselszövő, Mihrimah szultána és Nurbanu, az új szultán 
első ágyasa is megdöbbenve értesül arról, hogy Szulejmán nem egy, 
hanem két síremléket is kapott. A magyar földön az elhunyt 

Szulejmán szívének épített türbéhez hamarosan évről évre zarándokok ezrei érkeznek. 
Szulejmán szíve azonban nem csupán a tiszta lelkű, igazságot kereső embereket vonzza 
magához. E közben Nurbanu arra készül, hogy leszámoljon Hürrem leányával és a birodalom 
legerősebb emberével, az idős fővezírrel. Indiából titokzatos utazók érkeznek a birodalomba. 
Mindenáron ki akarják deríteni Szulejmán szívének titkát, de nem számolnak azzal, hogy a 
magyar földön ősi erők várják a betolakodókat.  
A véres játszmába nem csak az isztambuli háremhölgyek keverednek bele, de Gyöngyi, 
Musztafa és Jutka is, akik a saját bőrükön tapasztalják, mivel jár, ha elnyel a perzsa sah, az 
indiai fejedelmek és török szultán hatalmi harcának örvénye. Az összeesküvések sorozata 
próbára teszik Gyöngyi és Musztafa kapcsolatát is, amin azonban nem fog se az átok, se 
járvány, se a véres harcok.  
 
 
 
 
 

Mehta, Gita: Narmadá, a szerelem folyója. Ulpius-Ház, 2007.  
India legszentebb folyója, amit egy, a világ zajától elvonulni vágyó 
magányos zarándok keres fel, hogy lélekben megtisztulva, súlyos 
terheitől megszabadulva lépjen tovább.  Lelkigyakorlatát a bölcs 
mohamedán pap, a milliomosból lett szerzetes, az énektanár, a 
teaültetvény tisztviselője, a banditák elrabolta kurtizán, a 
muzsikuslány, az énekesnő és mindenekelőtt az "égruhájú" szádhu is 
segíti, akik megelevenítik a mindenkit megtisztító, a kígyómarást is 
gyógyító, a megtört szívekben új szerelmet fellobbantó folyó 
legendáit...  
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Min, Anchee: Vörös azálea. Kína leánya. Bp. Ulpius-ház, 2007.  
Az Amerikában élő kínai író önéletrajzi ihletésű regénye a Kulturális 
Forradalom időszakába kalauzolja el az olvasót. Bemutatja, hogy 
miként létezhetett a szerelem abban a világban, ahol a politikai 
hatalom teljesen kisajátította a fiatalok magánéletét. Ha nem 
tudtak vagy nem akartak lemondani erről az érzésről, akkor csupán 
egyetlen — nem veszélytelen — lehetőségük maradt: titokban 
kellett tartaniuk a kapcsolatukat...  
 
 
 
 
 
 

 
 

Misima Yukio: Hullámok sűrűjében. M. Kvklub, 2001. 
Sindzsi tizennyolc éves fiú, édesanyjával és öccsével él Japán egyik 
négyszáz lakosú kis szigetén. Csendes egyhangúságban halászattal 
telnek napjai, mígnem meglátja a tengerparton pihenő, különlegesen 
széplányt, akinek ekkor még a nevét sem tudja.  Azt azonban érzi, 
hogy a lány láttán valami olyasmi történt vele, ami eddig még soha.  
Nemsokára kiderül, a lány a sziget legtehetősebb halászának lánya, 
aki édesapja kérésére csak nemrégiben érkezett vissza a szigetre. A 
két fiatal között titkos, naiv, romlatlan, szinte gyermeki szerelem 
szövődik, mely sok bonyodalmat okoz mindkettejük életében.  
 
 
 

 
 

Mo, Yan: Szeszföld. Noran Libro Kft., 2013.  
Mo Yan regénye a mai Kínába viszi el olvasóját. A közös utazás a 
Szeszföld nevű városba vezet, egy korrupt és szürreális álomvilágba, 
amely tele van babonákkal, hihetetlen étkekkel és furcsa történésekkel. 
Amikor a döbbenetes mennyiségű alkohol előállításáról és 
fogyasztásáról, valamint a bűnügynek számító kulináris élvezetekről 
szóló pletykák és szóbeszédek a tartományi Népi Ügyészséghez egy 
névtelen feljelentés révén eljutnak, a helyszínre küldik Tom Port, a 
neves nyomozót, aki megtapasztalja, hogy vannak, akik a szesz 
mértéktelen fogyasztásától meg se rezdülnek, s ezért hősként tisztelik 
őket, de ő maga részegségében többször is megjárja a poklokat. A 

Szeszföld a mai Kína társadalmának autentikus kritikája, amely a távol-keleti ország 
múltjában keresi a mai történések magyarázatát. 
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Montcassen, Jean Pierre: Szamuráj és gésa. Historycum, 2015.  
A neves íro most a Távol-Kelet egy különleges történelmi eseményét 
dolgozta föl. 1274-ben megtámadja egy hatalmas mongol-kínai 
hadsereg Japánt azzal a szándékkal, hogy hódoljanak Kubilaj kán, 
Dzsingisz unokája előtt. A tengeren, nyugat felől közeledő flotta 
elfoglalja az útjába eső szigeteket, köztük Iki szigetét, ahol senkinek sem 
kegyelmeznek. Hiro, szinte még gyerek, szüleit lemészárolják, maga alig 
bír elmenekülni az „ördögök” elől.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Morais, Richard C.: Madame Mallory és kis indiai konyhafőnöke. 
Athenaeum Kiadó, 2011.  

Hasszan Hadzsi chef, a középkorú párizsi étteremtulajdonos életének 
története családja mumbai-i kifőzdéjében kezdődött, melynek 
udvarában rotyogott a kadai, zsírpapíron sorakoztak a szamoszák, 
tandooriban sült a rák és a marinált padlizsán.  Édesanyja halála után 
a hatalmas és lármás Hadzsi család, élükön az apával, aki tisztában 
lévén saját korlátaival, úgy dönt, hogy elmélyíti a világról való tudását: 
három használt Mercedesszel bejárja és végigeszi Európát. A sors a 
francia Lumiere városka határában szól közbe: autóik egy szolid panzió 
és egy üresen tátongó kastély előtt robbannak le. A család hamarosan 
megnyitja indiai éttermét: a finom panzióval szemben egy hatalmas fa 
elefánt fogadja a vendégeket, s hindusztáni klasszikus zene üvölt 
sercegve a hevenyészett hangfalakból. Madame Mallory, a francia 

konyhaművészet nagyasszonya, a panzió tulajdonosa és éttermének vezetője kis híján 
szívrohamot kap, amikor felfedezi az ösztönös tehetséggel rendelkező tinédzser szakácsot az 
indiai étterem konyhájában. A dörzsölt ám nagyszívű családfő, Abbasz Hadzsi és a dölyfös 
francia szakácsasszony, Mme Mallory háborúja örökre meghatározza Hasszán életét. 
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Moran, Michelle: Nefertiti. I.P.C. Könyvek Kft., 2010.  
Nefertiti és húga Egyiptom egyik leghatalmasabb családjának két 
lánya, amely lánygyermekeit évszázadok óta fáraókhoz adja nőül. 
Az ambiciózus és gyönyörű Nefertiti sorsa az, hogy a vonzó, ám 
lelkileg instabil fáraóhoz, IV. Amenhotephez menjen feleségül. 
Környezetükben mindenki reménykedik, hogy a fiatal lány képes 
lesz megakadályozni, hogy férje hátat fordítson Egyiptom 
isteneinek és egy addig ismeretlen napistent, Atont emelje 
fölébük. 
Ám Amenhotep akármennyire szereti is a feleségét, nem mond le 
tervéről. Nefertiti pedig nem nyugodhat meg, míg meg nem 
ajándékozza férjét és országát egy fiú trónörökössel. Csak erre tud 
gondolni, így nem veszi észre, hogy a nagy hatalommal bíró papság 

és a katonaság lassan férje ellen fordul. Csupán egyvalaki van olyan okos és bátor, hogy 
felismerje a kialakult helyzet komolyságát, és mindezt el is merje mondani a királynénak – a 
húga, Mutnedzsmet. 
 
 

Mourad, Kenizé: Álomkert, Alexandra, 2016.  
Kenizé Mourad, V. Mourad szultán dédunokája, az utolsó török 
hercegnő, Zelma lánya. A neves Kelet-szakértő újságíró bejárta 
Törökországot, Libanont, Indiát, hogy édesanyja szenvedélyes életét 
megismerje. A hosszú utazást egy regény követte - a Szultána - amely 
elnyerte a francia Elle olvasóinak irodalmi nagydíját. Ebben a kötetben 
a Szultána története folytatódik.  
 
 
 
 
 

 

Nair, Anita: Hölgykupé. Magyar Könyvklub Rt., 2004.  
Egy végtelenül hosszú utazás idejére - a hölgykupé utaslistájának 
esetlegessége révén - kényszerűen összezárt hat asszony sorsa tárul 
fel a regény lapjain, akik unalomüzésböl, kitárulkozásí kényszerből 
mesélnek egymásnak. Kibeszélik magukból a fájdalmat, amelyre a 
sors, vagy éppen India még ma is ható társadalmi tradícíói 
kényszerítik-kárhoztatják őket. Ám tudják, hogy az önmagukhoz is 
kegyetlenül őszinte élet-vallomások, a "gyónásaik" továbbra is 
titokban maradnak, hiszen e vallomássorozatnak nincs, mert nem is 
lehet visszaütő folytatása- következménye. Ritkán jut az olvasó a még 
mindig egzotikusan távoli világnak számító Indiából származó értékes, 
modern irodalomhoz. Kiváltképp olyan letehetetlenül izgalmas 

regényhez, mint amilyen Anita Nair - csak látszólag - nőkről szóló könyve, amely rendkívül 
tudatos, mesterien zárt szerkezettel megalkotott, ám annál szélesebb társadalmi rétegeket 
átfogó és bemutató mű. Remekíró szegődik egymással összefonódott férfi-nő sorsok 
krónikásává - szinte a beavatás misztériumával.  
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Nakamura, Kiharu: Kiharu, a gésa. Trivium Kiadó, 2001.  
A kötet tulajdonképpen emlékirat, szerzője gésa volt, méghozzá a 
„szakmán” belül a legmagasabb szintet képviselő, ún. Simbasi-gésa. 
Életrajzával arról kívánja meggyőzni az olvasókat, hogy a gésák 
korántsem — pusztán — prostituáltak, hanem egy sajátos 
„összművészet” mesterei. Kedves egyszerűséggel, mondhatni 
megkapó naivitással szól a szerző gésaéveiről, tanulmányairól és 
fejlődéséről, azokról a hírességekről, akikkel — foglalkozásánál 
fogva — találkozhatott (köztük volt Saljapin, Chaplin és sokan 
mások). A könyv második és harmadik részében amerikai életéről 
számol be, és arról mondja el véleményét, hogy milyen 
különbségeket lát Amerika és Japán, a két kultúra, a két életfelfogás 
között.  
 

 
 
 

Narayan, Shoba: Monszunnapló. Kulinária Kiadó Kft., 2008.  
A Monszunnapló igazi indiai csemege, amelyben ínycsiklandó 
receptek keverednek megkapó családi történetekkel. Shoba a dél-
indiai Madras városában nevelkedik, egy népes hindu famíliában, ahol 
a házasságok asztrológus bevonásával köttetnek. A család 
mindennapjaiból éppúgy kihagyhatatlan Raju, a tejesember, aki a 
feleségeiről nevezi el a teheneit, vagy Chinnapan, aki a madrasi 
úrinők, a mámik színpompás szárijait vasalja reggelente, mint az 
ételekből a kurkuma, a ghí vagy a friss mangó.  Akárcsak az 
ünnepeknek, úgy a hétköznapoknak is megvan a rendje, Shoba pedig 
ezt a rendet szegi meg, amikor Amerikába megy egyetemre. Talán a 
neveltetése, talán a gyökerei okozzák, hogy mégsem boldogul 
idegenben? A Monszunnapló egy modern nő vallomása a 

hagyományok és a család megtartó erejéről. Olyan, akár egy jó curry: pikánsan csípős, és 
mégis kényeztetően otthonos.  

Nasszer, Amir Ahmed: Én és az iszl@m Atlantic Press, 2014. 
Öngyilkos merénylő vagy Al Kaida terrorista lehetett volna a kis 
Amirból, ha szülei nem látják be időben, hogy a vallási iskolákban 
hirdetett radikalizmus egy életre eltorzíthatja gyermekük lelkét. 
Véletleneken múlott, hogy az ő kezében a "bombát" végül egy 
internethez csatolt komputer jelentette. Amir Ahmed Nasszer 25 
évesen lett az arab világ legismertebb bloggere, és 27 évesen írta 
meg saját átváltozásainak izgalmas történetét ebben a könyvben, 
mely aligha véletlenül lett hónapok alatt világsiker. Az Én és az iszlám 
voltaképpen az Arab Tavasz szellemi előtörténete.  Lefegyverzően 
őszinte és izgalmas beszámoló az útjukat kereső muszlim fiatalok 
kétségeiről, lelki gyötrelmeiről és szabadságvágyáról. Egyszersmind 
behízelgően őszinte és felemelő memoár arról, hogyan nyitotta fel 

egy ifjú arab szemét a szélesebb világra a bloggolás és az internet.  
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Nayeri, Dina: Közöttünk a tenger. Tericum Kiadó Kft., 2014.  
A történet az iszlám forradalom utáni Iránban játszódik, ahol egy nő csak fejkendőben léphet 

ki az utcára, és bűnnek számít, ha valaki amerikai zenét hallgat.  Egy 
kis iráni faluban nevelkedik a kis Szába és ikertestvére, Mahtab. 
Szába élete egy csapásra megváltozik, amikor anyja és testvére 
számára felfoghatatlanul eltűnnek az életéből. A kislány meg van 
győződve róla, hogy Amerikába emigráltak nélküle.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nazar, Maria - Nazar, Nasima: Tíz év apám fogságában. Ulpius-ház, 
2007.  

Egy német nő és egy pakisztáni férfi szerelmével kezdődött... 
Kislányuk, Nasima neve azt jelenti: tavaszi virág. Nasima hároméves 
volt, amikor apjával először látogathatta meg Pakisztánban élő 
nagyszüleit. Apa és lánya attól kezdve majdnem minden karácsonyt ott 
töltöttek, a kislányt pakisztáni rokonai kényeztették, mint egy kis 
hercegnőt. De pár évvel később Muhztfahr másodjára is megnősült. 
Maria, a német feleség, mit sem sejtett erről. Ahogy véget ért a 
karácsonyi szünet, folytatódott a tanítás, de Maria nem kapott hírt sem 
a gyermekéről, sem a férjéről.  Az aggódó anya bizonyosra vette, hogy 
valami baj történt. Arra álmában sem gondolt, hogy a férje esetleg 
elrabolta Nasimát. Pedig Muhztfahr úgy döntött, most hogy már 

gazdag embernek számít szülőhazájában, új feleségével és lányával ott telepszik le. Maria 
azonban nem törődött bele a sorsába, nagy összegű kölcsönt vett fel, felfogadott két 
detektívet, és Pakisztánba utazott. Végül mégis a lánya nélkül, az anyagi csőd szélén kellett 
hazatérnie. Nasimát eközben az apja fogva tartotta, és egy távoli unokaöccséhez akarta 
feleségül adni. A szinte még gyermek Nasima és szerelme együtt szöktek meg, s ezzel 
kezdetét vette az idegtépő hajsza keresztül-kasul Pakisztánon...  
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Noor (Núr, Jordánia Királynéja): A nők tartják az égbolt felét. Egy 
rendkívüli asszony rendkívüli élettörténete I-II. Ulpius-ház, 2005.  

Jordánia királynéjának emlékirata drámai erővel meséli el, miként 
fogadott szívébe egy férfi és egy egész nemzet egy amerikai nőt. Lisa 
Halabi előkelő arab-amerikai család sarjaként kiváltságos helyzetben 
nevelkedett, majd felvételt nyert a Princeton Egyetem első olyan 
évfolyamára, amely nőket is a hallgatói közé fogadott. Lisa 1974-ben 
építész-várostervezői diplomát szerzett. Két évvel később, amikor 
Jordániában tartózkodó apját látogatta meg, a repülőtér 
kifutópályáján bemutatták Husszein királynak. Az arab világban 
Mohamed próféta egyenes ágú leszármazottjaként számon tartott, 
köztiszteletnek örvendő és mérsékelt politikus hírében álló Husszein 
hamarosan megözvegyült — s egyszeriben ő lett a világ talán legjobb 
partija.  Amikor Husszein és Lisa újra találkozott, a férfi szerelemre 

gyúlt régi barátja sportos, szókimondó lánya iránt. A szenvedélyes udvarlás időszaka 
következett, majd Lisa Halabiból — akár a tündérmesében — Núr al-Husszein, Jordánia 
királynéja lett. A nők tartják az égbolt felét egy olyan amerikai nő története, aki felesége és 
társa lett egy arab uralkodónak. Hiteles portrét rajzol a néhai Husszein királyról, aki egész 
életében a békén munkálkodott — egy háborúk dúlta régióban.  Erőfeszítései azonban csak 
részben bizonyultak sikeresnek, hiszen a könyv is mutatja, miként vált egyre szélesebbé az 
Egyesült Államok és az arab nemzetek között tátongó szakadék. A könyv egy elhivatott 
államférfi irigyelt asszonyának igaz története, egy királyi udvarban élő négygyermekes anya 
megkapóan őszinte vallomása. Mindenekelőtt azonban egy igaz szerelem és egy asszony 
regénye, aki férjével együtt egy egész népet is megszeretett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oufkir, Malika - Fitoussi, Michelle: A hercegnők útja. Húsz év egy 
sivatagi börtönben. Ulpius-ház,  2006.  

Az igaz történet főszereplője maga a szerző: Malika még kislány, amikor 
Marokkó királya örökbe fogadja. Rabként él a szeráj zárt világában, 
amelyet soha nem hagy el. Kamaszként két boldog és szabad évet tölt el 
szülei társaságában. Ám akkor, mikor tizennyolcadik évét is eléri, 
édesapja merényletet kísérel meg II. Hasszán király ellen. Az 
összeesküvés elbukik, a férfit kivégzik, családját büntetőtelepekre, 
siralomházakba száműzik. A regény húsz év raboskodás története, 
melyet Malika egy ismert újságírónőnek mondott tollba.  
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Pahlavi, Christian: A homokóra szemcséi. Tarandus, 2012.  
Az eredetileg Franciaországban 2011-ben megjelent meg memoár 
szerzője Christian Pahlavi, a volt iráni sah unkaöccse. Életútja nem 
mindennapi eseményeit, "a homokóra szemcséi"-t mutatja be a 
kötet. Christian 1941-ben született Franciaországban: egy gyönyörű 
francia nő, Christiane Cholesky és egy éppen ott állomásozó, majd 
később a sztálingrádi csatában eltűnt német katonaorvos, Joachim 
Martens törvénytelen fiaként, ahogy akkoriban mondták: "a 
Wehrmacht gyermekedként (az igazságot csak jóval később, anyja 
halála után tudta meg).   
Mindössze öt esztendős volt, mikor Párizsban járt Mohamed Reza 

Pahlavi perzsa sah testvére, Ali Reza Pahlavi herceg, aki beleszeretett az anyjába, s azon 
nyomban feleségül is vette. A herceg a fiút saját fiaként ismerte el (később lett egy Patrick 
nevű féltestvére is), így potenciális trónörökös lett, tíz éves korában pedig Teheránba 
költöztek. Élete innentől kezdve az egyszerre keleties és kozmopolita,  az Amerikával és a 
Szovjetunióval egyaránt élő kapcsolatot ápoló perzsa uralkodói udvarban telt,  kivételezett 
helyzetben - azután is, hogy nevelőapja 1954-ben repülőgép-balesetben életét vesztette -,  
egészen a sah hatalmának 1979-es megdöntéséig, az iszlám forradalomig. A szerző igen 
alaposan bemutatja gyermek- és fiatalkorát, a teheráni francia Saint Louis alsó 
gimnáziumban eltöltött időszakot (ahol többek között egy félig magyar osztálytársa is volt, a 
fordító, Kazanlár Szilvia édesapja), a sah udvarában eltöltött éveket, az európai egyetemi 
tanulmányokat, a sah bukását és a család menekülését, s természetesen a nizzai emigrációt 
is, ahol továbbra is az elit köreiben mozogva számos hírességgel ismerkedett meg.  
 
 
 
 
 

Pak Vanszo: Annak az ősznek három napja. Nyitott Könyvműhely 
Kiadó Kft., 2007.  

"Modern nő, ezt a kifejezést én még mindig ésszerűtlennek 
tekintem. Úgy érzem, hogy a felújított városfal már nem a régi, de 
új sem lehet. Nevetséges és értelmetlen. Nem fogom 
megkísérelni a helyreállítását, mert az idő múlását nem szabad 
feltartóztatni. Az egyedül élő nőnél szebb a társsal élő. Még 
sokkal szebb a néhány gyerekes nő, akkor is, ha az "Akár fiú, akár 
lány, csak két gyerek legyen" jelmondatra hivatkozva többször is 
átesett abortuszon; nála is szebb az, akinek az életében több 
tucat férfi van, ennek ellenére egész életében a szerelemre 
vágyik; a leggyönyörűbb pedig az a mindent átélt kerítőnő, aki a 
szeretője után elszökött kurvát csak úgy elengedte. Mintha 
összetörném a rögeszmémet, és megfordítva újra felépíteném, 
úgy elmélkedtem."  
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Pala, İskender: A bánat cseppje. Trivium, 2018. 
 Tudta-e, hogy a tulipán valamikor felbecsülhetetlen értéket 
képviselt és hogy valójában honnan származik, vagy hogy sok-sok 
pénzt és életet követelt, mire elterjedt? 
Két szerelem története a XVIII. században, ami a Tulipánkorszak 
utolsó éveibe repíti az olvasót. A tulipán, mint a kiváltságosság 
szimbóluma népszerűvé vált az oszmán előkelőségek körében, és ez 
az a korszak, amikor Európa határait újra rajzolták. 
Izgalmas, több szálon futó és sodró lendületű történet két 
szerelmes fiatalról, Sólyomról és Juszufról, akik megkísérlik 
megoldani egy brutális gyilkosság rejtélyét és visszaszerezni a 
felbecsülhetetlen értékű tulipánhagymát. 
Az író bemutatja a szultáni palotában zajló életet, a misztikus dervis 

kolostorokat. Magával ragadó képet fest egy hanyatló birodalomról, és annak mégis 
tündöklő fővárosáról Isztambulról egy olyan korszakban, amikor még az egész világ 
lenyűgözve bámulta e nagyváros katonai erejét, valamint művészi alkotásait. 
Feltárulnak előttünk a virágkertészek titkai, megismerjük, milyen eredeti módon kezelték az 
őrülteket, láthatjuk a börtönök kínkamráit és az alkimisták műhelyeit, de tanúi lehetünk 
annak is, ahogy a janicsárok és az összeesküvők a lázadókkal a kávézók és a gőzfürdők 
homályában szövik terveiket. 
 
 
 
 
 
 
 

Prange, Peter: Az utolsó hárem. Gabo, 2008. 
A cserkesz Fatma és az örmény Elisa testi-lelki barátnők. Egy 
kurdrobbantás következtében a kis török falu lakossága elpusztul, s a 
magukra maradt kislányokat a szultán háremébe viszik. Itt, a háremben 
válik felnőtté a két lány, miközben kiismerik a szeráj életének minden 
csínját-bínját. Megtanulják, hogyan kell viselkedni a szolgálatukra és 
őrzésükre kirendelt eunuchokkal, és hogyan kell túljárni társnőik eszén, 
hiszen ebben az aranyketrecben több száz szebbnél szebb ápolt nő csak 
azt várja, hogy a szultán rátekintsen, és éjszakára magához hívja. A 
gyönyörű Fatma hárembeli neve Fatima lesz; ügyes mesterkedésekkel 
sikerül felkeltenie a szultán érdeklődését. Ő lesz az uralkodó első számú 

kegyencnője. Elisának különös tehetsége van a zenéhez. Ő a szultán felolvasója, levélírója, nő 
létére az uralkodó egyik bizalmi embere. Ezzel ő is kivívja társnői irigykedését. 
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Rahimi, Atiq: Türelemkő. Magvető, 2010.  
2008-ban jelent meg az afgán származású francia szerző kötete, 
amely megjelenése után nem sokkal elnyerte a Goncourt-díjat. A 
műből egy tradicionális muszlim házaspár történetét ismerhetjük 
meg. Színhelye pedig a polgárháborúval sújtott Afganisztán, ahol 
egy lerombolt város egyik házában puskagolyóval az agyában 
fekszik egy férfi. Nem halott, de nem is igazán élő, mivelhogy csak 
lélegezni tud, és felesége folyamatos ápolása tartja életben. Az ő 
elbeszélésén keresztül ismerjük meg történetüket, pontosabban azt 
a rengeteg tűréssel és szenvedéssel járó életet, amelyen számos 
muszlim nő megy keresztül. A férj ágya melletti folyamatos 
virrasztás csöndjében megoldódik a feleség nyelve, és apránként 
feltárja férje előtt mindazt a fájdalmat és keserűséget, amelyet 
házasságuk során élt át... A regény stílusa szikár, mondatai tömörek, 

lényegre törőek, egy dokumentumfilm szenvtelenségével írják le a pár tragikus történetét. 
 

Randel, Weina Dai: Hold a palotában. I. P. C. Könyvek Kft, cop 2016. 
A palotában élő ágyas hamar megtanulja, hogy a császár figyelmét 
sokféleképpen fel lehet kelteni. Sokan fehérre festik az arcukat, vörösre 
az ajkukat és vonzó frizurát készítenek maguknak, hogy a szépségükkel 
elkábítsák a birodalom leghatalmasabb emberét. Mások jádefüggőt vagy 
kalligráfiával díszített tekercseket adnak neki ajándékba, hogy 
lenyűgözzék. A legtöbben pedig a csábításról szerzett tudásukra 
hagyatkoznak. Az ifjú Mej azonban semmit sem tud ezekről a női 
praktikákról, mégis felejthetetlen ajándékkal szolgál a császárnak. 
Mej intelligenciája és kíváncsisága kissé különccé teszi őt az ágyasok 
között, azonban a császárt lenyűgözi. Mikor végre abba a helyzetbe 

kerül, hogy elcsábíthatná Kína legbefolyásosabb emberét, az udvarban hatalmi harcok 
alakulnak ki, melynek közepette a lány élete is veszélybe kerül. 
A Hold a palotában című történetben a szerző életteli képet fest az ősi Kínáról, ahol a 
szerelem és az ambíció érdekében gondolkodás nélkül áldoztak fel ártatlan életeket. 
 

Rich, Roberta: A hárem bábája. Tericum, cop. 2014.  
 „A velencei bába" népszerű szerzője új könyvében a 16. századi 
Konstantinápolyba repíti az olvasót. Hanna és Izsák sok-sok akadályt 
küzdenek le, hogy új életet kezdjenek az oszmán birodalomban. Izsák 
selyemkészítésbe kezd, Hanna pedig, aki hamar elnyeri a főváros 
legjobb bábája elismerést, a szultán fényűző háremében kap 
megbízatást. Egy éjszaka Hannát a szultán palotájába hívatják. Ekkor 
találkozik először a gyönyörű Leával, akit elraboltak, hogy a szultán 
ágyasa legyen. Ám a lány súlyos titkot cipel magával. Ha fény derül rá, 
Leára szörnyű sors vár. Hanna mindent elkövet, hogy segítsen a 
lánynak, ám ezzel nem csak a saját, de a családja életét is kockára teszi. 

Mindennek tetejébe házukba egy elbűvölő idegen nő állít be váratlanul, és kis híján romba 
dönti Hanna családi boldogságát. Nem kevesebbet akar, mint a férjét és a szemük fényét, a 
kis Matteót. 
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Rju Ungjong: A Silla királyság ékköve. Vad Virágok Könyvműhely, 
2011. 

A Silla királyság uralkodójának, Csinhpong királynak ikerlányai 
születnek, örömét azonban elhomályosítja a félelem, s a rossz ómentől 
tartva, a fiatalabbik csecsemőt eltávolíttatja a palotából. Évekkel 
később az elveszettnek hitt leány visszatér és ezernyi viszontagság 
után Szondok királynő néven trónra lép, majd bölcs és kegyes 
uralkodó válik belőle, az ötezer éves koreai történelem első királynője. 
Nagy árat kell azonban ezért fizetnie: le kell mondania a szerelemről, 
épp úgy, ahogy ikertestvérének a szerelemért a királyi hatalomról. 
Fájdalmakról, beteljesült és beteljesületlen szerelmekről, megvalósult 
és feladott álmokról, a történelem viharában vívott küzdelmekről szól 
ez a regény. Megkapó és felemelő történet egy kivételes királynőről, 

aki három királyság egyesítésével a lehetetlent vitte véghez. Az Ő hiteles források alapján 
megírt élettörténetén keresztül nyerhetünk most bepillantást a kora-középkori Korea 
titokzatos, ismeretlen világába, hiedelmek és rangok szövevényes rendszerébe, a barátságot, 
a lojalitást mindennél többre tartó hvarangok embert próbáló mindennapjainak kulisszái 
mögé. 
 
 

Roy, Arundhati: Az Apró Dolgok Istene. Európa, 1998.  
Arundhati Roy harminchat évesen maradandó regényt alkotott. A 
siker titka valószínűleg az az egyszerű tény, hogy a könyv remekmű. 
Fülledt érzékiséggel telített, letehetetlen krimi, mely kíméletlen 
pontosságú képet fest India titokzatos világáról — a kasztrendszerről, 
az asszonyi sorsról, a kommunizmusról, a brit uralom örökségéről. A 
regény egy viszonylag előkelő, kéralai szír keresztény család 
összeomlását írja le — egy reménytelen szerelem történetét, amely 
elkerülhetetlen tragédiába torkollik, s mindent és mindenkit magával 
sodor a pusztulásba. A hősnő, a szépséges Ammu elhagyja részeges 
férjét, s hazaköltözik családjához, hogy otthon nevelje két gyermekét, 
a hétéves ikerpárt.   

Ammu csodálatos anya, akiért rajonganak a gyermekei. Ám vannak olyan pillanatok, amikor 
titkon fellázad sorsa, a magányra ítélt, önfeláldozó anyuka sorsa ellen, és megszegi a 
törvényeket, amelyek előírják, hogy kit kell szeretni.  
 

Saniee, Parinoush: A sors könyve. Tericum Kiadó Kft., 2013. 
Maszumé hétköznapi kamaszlány a 60-as évek Iránjában. Iskolába menet meglát egy 

fiatalembert, akivel egymásba szeretnek. Maszumé bátyjai 
megtalálják ártatlan levelezésüket, húgukat megverik, majd máshoz 
kényszerítik feleségül. A lánynak fel kell adnia álmait, és el kell 
indulnia egy göröngyös úton, melyet a sors rendelt neki. Az ötven 
évet felölelő regény a hazáját jól ismerő szerző szemével követi végig 
Irán viharos történelmét: a 60-as évek a sah elnyomó uralma alatt, 
majd az iszlám forradalom, mely visszahozta Iránba a középkort, az 
iraki-iráni háború.  
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Sári László: A nő máshol van. Kelet Kiadó Kft., 2013.  
Kezdetben a földi világ minden művét a férfia alkotta meg. A hitet, a 
filozófiát, a történelmet. Ő hozott létre műalkotásokat, ő gondolta ki 
a tudományt. Sokan állítják, hogy minderre semmi szükség. A férfi 
elkeseredésében, tehetetlen kínjában művelte ezt, mert nem találta 
a nőt.  Lám, a nő hiánya hozta létre az egész emberi civilizációt. A 
vágy és a  eresés fájdalmas játéka ölt testet benne. Minden miatta 
van. A nő miatt.  Igen! Siklani a lét fölött! Ez Az! Ez volna az!... 
Minden nagy zajban a távolba és a csöndbe menekítjük 
boldogságunkat. Ha egy férfi zaja, saját tetteinek és terveinek 
hullámtörése kellős közepén találja magát, ő is varázslatos és 
csöndes lényeket lát elsuhanni maga mellett, és sóvárog az ő 
boldogságuk és tartózkodó lényük után - ők az asszonyok.  
A sajátos asszonyi létezésmód vizsgálata és ábrázolása mindig is lázas 

izgalomban tartotta a gondolkodó férfielmét. Mi jellemzi a női létezést?  Miben különbözik a 
férfi létmódjától? Hol vannak a létezésünk terei, határai? Tényleg máshol vannak a női terek 
és határok? Vajon hol? Valóban a lét fölött?  
 
 
 
 

Sasson, Jean: Élet a Bin Laden-házban. Szó Kiadó, 2011.  
Oszama bin Laden, miután a világ figyelme ráirányult, gondosan 
megtartott magának minden feleségére és gyermekeire vonatkozó 
információt, legyen az bármilyen személytelen. És mivel kevés az 
információ, Oszamának és közvetlen családjának magánélete 2001. 
szeptember 11-e óta az egész világon különféle találgatások tárgya. 
Amíg számos könyv megjelent Oszama bin Ladenről és az al- Kaidáról, 
ez az első könyv, ami Oszama bin Laden családjával foglalkozik, 
felesége, Nadzsva és negyedik szülött fia, Omár elbeszélései alapján. 
Az emberek nem születnek terroristának, és nem is lesznek terroristák 
egy csapásra. De lépésről lépésre, mint amikor a földműves ültetésre 
készíti elő a földet, úgy alakul az életük, hogy egyre inkább hajlamosak 
befogadni a terrorizmus magvait. Oszama bin Ladennel is ez történt. 

Azok az emberek és események, melyek a magvakat elültették, már a múlt ködébe vesztek. 
De a magok növekedésnek indultak, s a terrorista útra kelt. Aki korábban ember volt, 
terroristává lett. A Nyugat csak a terroristát ismeri, e könyvön keresztül azonban 
megismerhetjük magát az embert is.  
 
 
 
 
 
 
 

http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b132517
http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b132244


Sasson, Jean: Ester gyermeke. Gabo, [2008], cop. 2002.  
A regény a negyvenes évek közepétől a nyolcvanas évekig ível, 
Izraelben játszódik, három család egymástól független és közös sorsát 
mutatja be. Megdöbbentő dráma, amelyet nem lehet elfelejteni. Alig 
négy hónappal a zsidó állam kikiáltása után megkezdődött a harc az 
arabok és a zsidók között az ősi földért. 1948. január 7-én olyan 
események történtek, amelyek visszafordíthatatlanul megváltoztatták 
három család életét. A Gale család: Joseph és Ester Gale a háború és a 
holokauszt során elvesztette szinte összes rokonát. Most magányos 
túlélőként élnek Palesztinában, és harcolnak álmukért, az önálló zsidó 
állam létrejöttéért. A fiatal pár éppen izgatottan várja harmadik 
gyermeke megszületését. Az Antoun család: A rendkívül heves 
kimenetelű haifai harcok során, a palesztin George és Mary Antoun 

kénytelen elhagyni a várost, az egyetlen olyan házat, mely számukra az igazi otthont 
jelentheti. A háború befejezése után sem térhetnek vissza. Nincs más választásuk, fiukat, 
Demetriust egy bejrúti menekülttáborban kell felnevelniük. A Kleist család: Miközben az 
arabok és a zsidók harca folyik Palesztináért, Friedrich Kleist, a volt SS-tiszt életét visszatérő 
rémálmok keserítik. Nem tudja feldolgozni mindazt a gyötrelmet, aminek a varsói gettóban, 
ahol őrként szolgált, szemtanúja és részese volt. Jean Sasson regényében e három 
megsebzett család sorsa összetalálkozik és egymásba fonódik. Olyan döbbenetes dráma 
bontakozik ki, amelyet sokáig nem lehet elfelejteni.  
 
 
 
 

Sasson, Jean: Fiamért mindent. Gabo, 2012.  
Marjam kislánykorától kezdve lázadozott a borzalmas, másodrendű 
lét ellen, amely afgán nőként a sorsául adatott. Miután 
gyermekként tanúja volt a nagyanyja és három nagynénje 
nyomorúságos életének, úgy döntött, hogy inkább fiú szeretne 
lenni. Később bátor és energikus kabuli kamaszként felháborodott, 
amikor az oroszok megszállták a hazáját. Nemtetszésének 
nyilvánosan is hangot adott, és végül el kellett menekülnie az 
országból, hogy mentse az életét. Úgy tűnt, Amerikában új, szabad 
élet vár rá, édesapja azonban hagyományos afgán házasságot 
tervezett számára. Férje erőszakos és brutális embernek bizonyult. 
A folyamatos megaláztatások, verések és nemi erőszak  közepette 
Marjam a kisfiában találja meg a boldogságot. Csakhogy - miután az 
asszony nem volt hajlandó tovább tűrni a bántalmazást - kegyetlen 

férje elrabolta tőle a gyermeket, és visszavitte a háború sújtotta Afganisztánba, hogy az anyja 
ne találhasson rá.  
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Sasson, Jean: Hercegnő. Gabo, 2016. 
Miközben a világ a Közel-Kelet vontatottan zajló társadalmi 
átalakulását figyeli, Szultána hercegnő, a barátnői és a családja egyre 
több fiatal nőt ment meg a régióban a férjük, az apjuk és az őket 
elrabló, embertelen ISIS-katonák kegyetlenkedései elől. Ám a 
hercegnő fényűző szaúd-arábiai palotájában a düh szikrái és a félelem 
nyilai cikáznak, mert titokban kell maradnia, hogy nőkőn és 
gyerekeken segítenek. Férje, Karím őrjöng, mert Szultána őrzi Maha 
titkát, aki traumát átélt gyerekek mellett végez önkéntes munkát egy 
törökországi menekülttáborban. A hercegnő szomorúan és megigézve 
hallgatja a szaúdi királyi palotában megjelenő csodaszép jemeni nő 
hét házasságának történetét. Mindeközben Karím apja új feleséget 
vesz – és Szultána hercegnőt hibáztatják érte. 

Jean Sasson tizenhárom sikerlistás művet írt, köztük A fátyol mögött című könyvet és a 
Hercegnő-sorozat további négy kötetét. 
 

Sasson, Jean: Jazmína választása. Gabo, 2015.  
Ez a könyv egy okos és gyönyörű libanoni fiatalasszony, Jazmína 
története, aki az I. Öböl-háború idején került egy kuvaiti börtönbe. 
Jazmína megrendítő életútja a háborús téboly, a káoszban elburjánzó 
szexuális kegyetlenség és a női bátorság meséje, azé a nőé, aki a 
veszéllyel dacolva próbált segíteni a vele szenvedőknek. Szókimondó, 
szemléletes, becsületes írás – csak felnőtteknek. 
A főiskolai végzettségű, angolul beszélő, nem mindennapi 
önbizalommal és műveltséggel megáldott Jazmína légiutas-kísérő 
volt. Miután Szaddám csapatai megszállták Kuvaitot, Jazmína járatát 
visszatartották. Az iraki katonák a női börtönbe vitték, ahol a foglyok 
ki voltak téve az őrök brutális szexuális támadásainak és iszonyú 
kínzásainak.  

 

Sasson, Jean: Sírj tovább, hercegnő. Gabo Könyvkiadó, 2015.  
Több mint húsz éve kutatja a sikerlistás Jean Sasson a Közel-Kelet 
valóságának történeteit. A Szultána hercegnő szavaival tolmácsolt 
Hercegnő sorozat kötetei jóvoltából az olvasók bepillanthattak a 
Szaúd- Arábia hétköznapjait takaró fátyol mögé, és megismerhették a 
nőket sújtó iszonyú — és máig fennálló — nemi elkülönítést és 
megkülönböztetést. A Szultána hercegnőről szóló sorozat legújabb 
kötete hűen ecseteli a világ egyik leggazdagabb és legkonzervatívabb 
királyságának az életét. Ebben a világban férfi gondviselők irányítják a 
nők világának minden mozzanatát — kihez menjen férjhez, hol 
dolgozzon. Bár a hercegnő a kiváltságosok életét éli palotáiban szolgái 
közepette, még neki is titokban kellett dolgoznia, amikor lejegyezte a 
megvert, lenézett, sőt kivégzett asszonyok történeteit. Az írónő 

ugyanakkor rendkívül megnyerően és emberségesen ábrázolja egy szeretetteljes szaúdi 
család és barátai hétköznapjait, melyekből nem hiányoznak a gyengéd pillanatok, de az 
érzelemkitörések, a családi viták és a szüntelen igazságkeresés sem.  
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Sasson, Jean: Királyi sivatag. Gabo, cop. 2005. 
Ez a könyv a szaúd-arábiai hercegnő, Szultána és családja történetéről 
valamint a nők  jogaiért folytatott küzdelmeiről szóló 
dokumentumregény-trilógia harmadik része:  Szultána hercegnő A 
fátyol mögött és A hercegnő lányai című folytatása. A Királyi sivatag 
életüknek egy válságos periódusát mutatja be. A tény, hogy 
unokahúgát hozzákényszerítik egy jóval idősebb, kegyetlen és aljas 
férfihoz és az a felfedezés, hogy egyik unokatestvére szexuális 
rabszolgákból tart háremet magának — még eltökéltebbé teszi 
Szultánát, hogy tovább küzdjön a szaúd-arábiai nők elnyomása ellen. 
Szultána harcát még sürgetőbbé teszi, hogy a háttérben egyre nő az 
ál-Szaúdokkal szemben álló szakadárok mozgalma és az iszlám 
fundamentalizmus fenyegető árnya.  Ám egy nagy családi táborozás a 
sivatagban a fényűzést kedvelő hercegnőt és rokonait közelebb viszi 

nomád gyökereikhez, és ez új erőt ad Szultánának ahhoz, hogy folytassa a muszlim 
országokban élő nők jogaiért való küzdelmét.  
 
 
 
 

Sasson, Jean: Szerelem a terror árnyékában. A kurdisztáni Joanna 
igaz története: hogyan  menekült meg egy kurd szabadságharcos az 
irakiak bosszújától? Gabo, cop. 2008.  
Jean Sassonnak ez, az alcím szerint igaz történeten alapuló új regénye a zavaros iraki 

viszonyokat, azon belül is az elnyomás alatt élő kurdok sorsát mutatja 
be egy kurd szabadságharcos pesmerga asszony életén keresztül. Az 
asszony és férje szép szerelmi történetével összefonódva bontakozik ki 
az elkeseredett élethalálharc, a szabadságért folytatott küzdelem, az 
elnyomás és a háború borzalma. Joanna al Aszkari, a főhős végül 
Iránban lelt nyugalmat férjével.  
 
 
 
 
 
 

 

Schwartz, John Burnham: Haruko hercegnő. I.P.C. Könyvek Kft., 2011.  
A regény narrátora Haruko, a japán császárné. 1959-ben, huszonnégy 
évesen feleségül megy a koronaherceghez, és ezzel ő lesz a világ 
legtitokzatosabb, legrégibb és legzártabb monarchiájának az első 
nem arisztokrata származású tagja. Az ifjú koronahercegnő csak az 
esküvő után döbben rá, hogy az előző századok szokásrendjének 
rabja lett, minden mozdulatát figyelik, és folyamatosan kioktatják.  
Haruko idővel összeroppan, ám saját gyermekkori emlékeiből 
táplálkozva újra talpra áll, és a későbbiekben már maga is aktívan 
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befolyásolja a következő nemzedék életét. Haruko császárnőként, komoly szerepet játszik 
abban, hogy egy másik fiatal nő - Keiko, a külügyminisztérium feltörekvő csillaga - igent 
mond fiának, az akkori koronahercegnek a házassági ajánlatára. A drámai következmény 
nem marad el. A regény alapötletét Michiko japán császárnő élettörténete adta, aki 
Harukóhoz hasonlóan szintén szerelemből ment feleségül az akkori koronaherceghez, 
Hirohito császárhoz. Közemberként került a császári palotába, és fia születése után ő is olyan 
súlyos válságon ment át, hogy átmenetileg megnémult. John Burnham Schwartz érzékenyen 
megrajzolt, fiktív háttértörténetet és végkifejletet ad az újságokból ismert keretnek.  
 
 
 
 
 

See, Lisa: Hóvirág és titkos legyező. Trivium. 
Két élet, két női sors lenyűgöző krónikája a regény s a Kínában életre 
hívott titkos női civilizációé. Két kislány hat éves korától egymásban 
találja meg azt az esélyt, amit máskülönben megtagadott volna tőlük 
az élet. Kapcsolatuk meleg, szívderítő, felkavaró és drámai. Az erős 
kötődés a házasságuk után, az anyaság örömei és tragédiái közepette 
is megmarad, mígnem közéjük áll egy félreértés. Fájdalmasan 
gyönyörű történet szeretetről, bánatról, barátságról, egy letűnt, 
titkos világról. 
 
 
 

 
 
 

Sendker, Jan-Philipp: Hazatérés. Tericum Kiadó Kft., 2012.  
Olyan regény ez, mely örökre beégeti magát az ember szívébe. 
Történet egy olyan szerelemről, amely legyőzi az időt, a távolságot és 
a kételyt. Egy olyan szerelemről, melyet nem köt semmilyen feltétel, s 
melynek lényege a megrendíthetetlen hit és bizalom. A sikeres New 
York-i ügyvéd rejtélyes körülmények között eltűnik. Négy év múlva 
lánya, Julia egy szerelmes levelet talál a padláson, melyet apja egy Mi 
Mi nevű burmai nőnek írt sok-sok évvel ezelőtt. Julia Burmába utazik, 
az isten háta mögötti kis faluba, hogy fényt derítsen apja múltjára. Bár 
az apját reméli megtalálni, egészen másra lel. A regényt átszövi a 
miszticizmus és spiritualitás, a babonák és az asztrológia, melyek 
szervesen épülnek bele a délkelet-ázsiai emberek mindennapi 

életébe, akik szentül hiszik, hogy a lényeges dolgok láthatatlanok.  
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Shukri, Laila: Az arab bordély foglyai. Kossuth, cop. 2021. 
Dubaj a csillogás, a mesés vagyonok városa. Gigantikus épületeit és 
romantikus parkjait szeretné megcsodálni a szürke hétköznapjait 
kéthetes dubaji nyaralással feledtető lengyel Julia, akit a szíve is a keleti 
aranyvárosba húz. 
A naiv, szerelmes lány abba a csapdába esik bele, amelybe oly sok 
sárga, fekete vagy fehér bőrű szépség a világ számos országából. Arab 
szerelme eladja jó pénzért: nyaralás helyett egy elitbordélyba hurcolják 
és prostitúcióra kényszerítik. 
A bordélyba a dubaji arisztokrácia jár, és Julia hamarosan 
megtapasztalja, hogy a leggazdagabbak számára a szexualitás csupán a 
féktelen hatalmi téboly megélésének eszköze. 

 
 
 
 
 

Shukri, Laila: Perzsa féltékenység. Kossuth, cop. 2018. 
A lengyel Johanna húsz éve él harmonikus házasságban egy gazdag 
dubaji üzletemberrel. Élete a megvalósult álom: luxusvásárlások, 
külföldi exkluzív utazások és felhőtlen szórakozás tölti ki 
mindennapjait. Az élvezetek hajszolása közben észre sem veszi, hogy 
három gyereke a kamaszkorral küzd, a férje pedig mind kevesebb időt 
tölt vele. 
Sorsa hirtelen és drámai fordulatot vesz, amikor a férje második 
feleséget hoz az otthonukba. 
Az európai Joanna sem az iszlám többnejűséget nem tudja elfogadni, 
sem a mardosó féltékenységgel nem képes megbirkózni. Vajon sikerül 
megóvnia magát és a családját a katasztrófától? Meg lehet bocsátani 
az árulást? 

Laila Shukri ezúttal is a rá jellemző alapossággal, érzékletesen jeleníti meg a Kelet 
legféltettebb titkait, köztük a régi és a modern háremek rejtelmeit. 
 
 
 

Shukri, Laila: Perzsa gyűlölet. Kossuth, cop. 2020. 
A Perzsa szerelem főhőse, Lidka drámai körülmények között 
menekült el Kuvaitból, de ma már kiegyensúlyozott életet él 
Lengyelországban. Mallorcára megy nyaralni a gyerekeivel, ahol két 
férfi is keresi a kegyeit. Vajon újra hihet a szerelemben? 
Barátnője kérésének eleget téve Lidka néhány napra Kuvaitba 
utazik, és élete régi helyszínén feldúlják a családi békét a múlt 
démonai… 
Az aljas gyűlölködés vajon lerombol mindent, amit évekig épített? 
Mennyi erőt rejt a magány? És mi mindent áldozzon fel a családért? 
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Shukri, Laila: Perzsa szerelem. Kossuth, cop. 2018. 
Váratlan lehetőséget kap a lengyel Lidka: Kuvaitba utazhat 
ösztöndíjjal egy egyéves nyelvtanfolyamra. Ott ismerkedik meg 
Hasszánnal, a vonzó keleti férfival, aki többnapos utazással bűvöli el a 
lányt. Azután megkéri a kezét, és megígéri, hogy olyan élete lesz 
mellette, mint egy arab hercegnőnek. 
Az esküvőt követően a gyengéd becézéseket, a szenvedélyes 
érzékiséget az erőszak váltja fel. A férj kívánságára Lidka félbehagyja a 
tanulmányait, és a családjával is megszakítja a kapcsolatot. Majd még 
szörnyűbb fordulatot vesz az élete, amikor beköltözik hozzájuk 
Hasszán anyja és húga. Honnan gondolhatta volna, hogy a 
legközelebbi hozzátartozói teszik pokollá az életét? 
 

 
 
 
 
 

Shukri, Laila: Sejk felesége vagyok. Kossuth, cop. 2017. 
A lengyel Isabelle egy multinacionális cég képviseletében érkezik 
Dubajba. Megismerkedik egy dúsgazdag sejkkel, és bár családja és 
munkatársai óvják a házasságtól, ő mégis feleségül megy a szeretett 
férfihoz. 
Kapcsolatuk és közös életük mesébe illően indul, ám a fiatalasszony 
hamar megtapasztalja, hogy egy aranykalitka foglya lett. Az arab világ 
idegensége kulturális sokk-ként éri. A férfiak akaratának, kénye-
kedvének kiszolgáltatott európai nő a túlélésért küzd, miközben a 
szerelemről sem hajlandó lemondani. 
 
 
 
 

 

Shukri, Laila: Szökés az arab bordélyból. Kossuth, cop. 2021. 
A lengyel Juliát a csillogó világváros és egy romantikus szerelmi 
kaland csábította Dubajba. A szerencsétlen lány azonban a 
sokezernyi, a világ különböző országaiból származó nő és gyerek 
nyomorúságos sorsára jut: egy arab bordély kegyetlen világában tér 
magához. Az elviselhetetlen testi megaláztatás és szadizmus 
poklából csakis a szökés jelenthet kiutat. Az első szökési kísérlete 
meghiúsul, de szerencsére az emberkereskedő banda fogságából 
lehetséges időlegesen kitörni, bár a mentőakció során rengeteg 
csapda és zsákutca fenyeget. Ám ki lehet-e szabadulni véglegesen a 
nemzetközi bűnözői hálózat csápjai közül? Begyógyulhatnak-e valaha 
az áldozat testi-lelki sebei, elfelejtheti-e a brutális erőszakot? Vagy a 
szenvedés örök nyomot hagy az emberben? 
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Shafak, Elif: Becsület. Európa Könyvkiadó Kft., 2013.  
Elif Shafak legújabb keleti-nyugati története a fenséges Eufrátesz 
folyónál kezdődik és végződik, ahol egy kurd faluban élt két ikerlány. 
Arrafelé a becsület nem csak jelző volt, névként is használták. Az 
ember adhatta a Becsület nevet a gyermekének, feltéve, hogy fia 
született. A becsület és a tisztelet a férfiak tulajdonsága volt. Az idős, 
a középkorú, a fiatal, sőt még a tejszagú csecsemő fiúnak is kijárt a 
tisztelet. A nőknek viszont nem. Nekik egy másik szó jutott 
osztályrészül: a szégyen. Az egyik ikerlányt feleségül vette egy török 
fiú, és Isztambulba, majd Londonba vitte. Ott reméltek új életet 
teremteni maguknak és gyerekeiknek, de akármilyen messzire 
utaztak, nem szabadulhattak a hagyományoktól, hiedelmektől és 
kötelességektől, amelyeket pedig maguk mögött akartak hagyni - a 
vérükben vitték magukkal. Ez az oka annak, hogy a Toprak család 

egyik tagja borzalmas gyilkosságra ragadtatja magát.  
 
 
 
 

Shafak, Elif: A bolhapalota. Európa, 2014.  
A szeretet nem jön mindig erőfeszítés nélkül, néha csak később érik 
meg, fokozatosan nő cseppenként, ahogy az idő múlik. Isztambulban, 
a Cabal utcában áll a valaha jobb időket látott Bonbonpalota. 
Történetünk idején az utcát ellepi a szemét, a környékről ugyanis 
mindenki a Bonbonpalota melletti kert falához hordja a hulladékát. A 
lakásokban elviselhetetlen bűz terjeng, és mindent elárasztanak a 
bogarak, csótányok, tetvek, bolhák. Különös emberek lakják a 
bolhapalotát: az alkoholista egyetemi tanár, aki válása után harsány 
barátnője vállán lel vigaszt; a meleg ikerpár, Celal és Cemal, akiket 
gyermekkorukban elválasztottak egymástól, de felnőttként közös 
fodrászszalont nyitottak. Szintén a ház lakója Keménydió Metin és 
felesége Nágya, akit a szinkronszínész Metin folyamatosan megaláz; 
az Égszínkék Szerető, aki nem tud mit kezdeni az élet nehézségeivel. 

Itt él még az idős gyűjtögető, Madame Néni, Higiénia Tijen, akinek kislánya tetves lesz, a 
kábítószerfüggő Sidar és kutyája, Gaba, az iskolás Muhammet és szülei, a cseppet sem 
mindennapi Lobbanékony természetű család, és persze Hadzsi Hadzsi, aki dzsinnekkel teli 
különös mesékkel traktálja az unokáit, őrületbe kergetve ezzel a menyét. E közösség életét 
bolygatja fel egy különös felirat, amely egyik reggel a kertfalon jelenik meg...  
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$hafak, Elif: Az építészinas. Európa, 2015.  
Elif Shafak nem szülőhazájában, Törökországban nevelkedett, 
tinédzser korában  lépett először ősei földjére, és ekkor úgy érezte, 
hogy hazatalált, vonzalma pedig  azóta is töretlen Törökország 
kultúrája, történelme iránt. Vélhetően ez az elkötelezettség adta 
mostani regényének alapját is, amelyben Szulejmán szultán 
uralkodásának idejére (16. század) vezeti vissza olvasóit. Az áradó 
mesélőkedvvel hömpölygő történet, a szerző kedvelt helyszínén, 
Isztambulban játszódik, főszereplője a tizenéves Dzsihán, aki ifjú kora 
ellenére már két mesterséggel is bír, egyszerre elefánthajcsár és 
építészinas. A történet elején hajón érkezik Isztambulba, hogy a 
rábízott különleges fehér elefántot, Csotát, ajándékképpen átadja a 
Szultánnak. Amikor Szulejmán palotájába kerül rátermettsége és 

gyarapodó építészeti tudása révén egyre magasabbra emelkedik a ranglétrán. Szinán, a 
szultán főépítésze nagyon tehetségesnek tartja ifjú tanítványát, és Dizshán egyre jobban 
megszolgálja ezt a megtiszteltetést. A palota megannyi ármánya ellenére is jól érzi magát itt, 
mert Szulejmán imádott lánya, Mihrimah hercegnő végleg elvarázsolja. Miután már 
megbecsült tagja az oszmán birodalmi udvarnak, megbízásai révén, Csota hátán eljut az 
ország legeldugottabb részeibe, mi több Szigetvár ostromán is részt vesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shah Tahir: A Kalifa háza. Tericum Kiadó, 2010.  
Az önéletrajzi regény, a visszaemlékezés, az útikönyv, a romantikus 
regény és az egzotikus mese izgalmas metszéspontjában 
helyezhető el Tahir Shah műve. A szerző egyes szám első 
személyben meséli a történetet, amely egy új, (a szó szoros 
értelmében) varázslatos otthon megteremtésének elragadó 
históriája. Az író és várandós felesége elhatározzák, hogy maguk 
mögött hagyják Anglia esősködös tájait, és egy napfényesebb, 
melegebb tájon, Marokkóban telepednek le. A férfi lelkesen fog 
neki leendő lakásuk megvásárlásának - választása végül egy, még 
romjaiban is meseszép, ékszerdoboz szerű palotára, a Kalifa házára 
esik, annak ellenére, hogy a helyiek közlik vele: az építményt 
dzsinnek lakják. Az író természetesen nem törődik a bölcs 

casablancaiak figyelmeztetésével, megveszi a házat és nekifog a felújításnak. Már munka 
közben szembesül a ténnyel: bármilyen hihetetlen, a palota minden zugát valóban belakták a 
szellemek, mi több a ház maga is mintha önálló energiával, akarattal bírna... 
 
 
 
 

http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b24427.2
http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b130311


Shors, John: Hullámsír. JLX, 2009.  
A második világháború kellős közepén, 1942 őszén játszódik John Shors 
érzelmes történelmi regénye, amely a Benevolence nevű amerikai 
sebesültszállító hajó fedélzetén veszi kezdetét. A japán és amerikai 
sebesültekkel teli, a Csendesóceánon mentőszolgálatot teljesítő vízi 
járművet végzetes torpedótámadás éri: a hajó kettétörik a nyílt vízen és 
elsüllyed. Csodával határos módon az egyik nővérke, Annie és egy japán 
katona túlélik a szerencsétlenséget - Akira hősies küzdelem árán 
megmenti a lány életét, és kiúszik vele egy ismeretlen szigetre. Az 
ismeretlen környezet felszínre hozza rejtegetett énjüket, Annie múltbeli 
fájdalmait, s Akira addig gondosan titkolt gyengéd, költői énjét, s lassan, 
ahogy testi sebeik gyógyulni kezdenek, lelküket új, szenvedélyes 

érzelmek járják át...  
 
 

Shors, John: Taj Mahal. JLX, 2008.  
A történet egy lélegzetelállítóan izgalmas időutazás a XVII. századi 
Hindusztán színpompás világába, ahol az uralkodó, a hatalmas 
császár, imádott felesége korai és tragikus halála miatt bánkódva 
elhatározza, hogy csodálatos mauzóleumot építtet örök szerelmük 
jeléül és bizonyítékául. Ez a létesítmény már az építkezés elején a 
Taj Mahal nevet kapja, és aztán szerte az egész világon ismertté 
válik, mert esztétikailag egyszerűen gyönyörű, és azt a legmélyebb 
emberi érzést szimbolizálja, melynek a neve SZERELEM.  
 
 
 
 
 

 

Sierstad, Asen: A kabuli könyvárus. Ulpius-ház,2007.  
Valódi események és valódi személy ihlette a norvég újságírónő 
Afganisztánban játszódó regényét. A szerző 2002 elején, az előző 
szeptemberi támadást követő háborús időszakban töltött három 
hónapot Kabulban, ahol megismerkedett Szultán Khannal, a 
karizmatikus személyiségű idős könyvkereskedővel és családjával. A 
mű róluk szól, Szultán harcáról a konkrét és átvitt értelemben vett 
szellemi értékeket pusztítók, könyvégetők ellen. Emellett, 
pontosabban ezen keresztül bemutatja az ország valódi arcát, az ott 
élőket nem a híradókból jól ismert háború sújtotta népként, hanem 
hétköznapi emberekként, akiknek bár más a kultúrájuk, más a vallásuk, 
ennek ellenére az iszlám fundamentalizmus szigorú maszkja alatt 
hozzánk teljesen hasonlóak. Írásának fordulatossága, egzotikuma 

mellett feltétlen erénye a rengeteg információ és a hitelesség, ami elsősorban annak 
köszönhető, hogy Seierstad maga is tetőtől talpig burkát öltött, ekként elegyedve a helyiek 
közé.  
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Souad: Akit elevenen megégettek. Ikar K., 2005.  
A világon ez az első tanúvallomás, mely az úgynevezett „becsületbeli 
bűn” egyik áldozatától származik. Szuad tizenhét éves és szerelmes. 
Falujában — ahogy sok más arab faluban is — a szerelem elítélendő 
dolog, de házasság előtt szerelembe esni: egyenlő a halállal. Összeül a 
„becsületében meggyalázott” család és Szuad sógorát jelöli ki az ítélet 
végrehajtására. A lány a szomszéd szobába zárva maga is hallja a 
halálos ítéletet. Másnap reggel nagymosáshoz készülődik kint az 
udvaron, de alig kezdi el, látja, hogy a sógora közeledik. Nem fut el, 
csak rémülten figyel. A férfi odalép hozzá, leönti benzinnel, sercen a 
gyufa, és Szuad eleven teste lángba borul. Azon a vidéken ezt az 
embert mindenki hősnek tartja. Tettét „becsületbeli bűn”-nek 
nevezik, pedig valójában gyáva gyilkosság. De a gyilkos semmit se 

kockáztat. Szinte soha nem indítanak ellene eljárást, és még ritkábban ítélik el. A világon 
évente több mint ötezer feljegyzett „becsületbeli bűn”-ről lehet tudni, de sokra nem derül 
fény sohasem. Szuad borzalmasan összeégett, azonban csodával határos módon 
megmenekült. Most, két évtized után úgy döntött, elmondja a világnak, hogy mi történt vele, 
és azokhoz is szól, akiknek ma is veszélyben van az életük. Hadd tudja meg mindenki, mi 
történik abban a barbár hagyományokhoz ragaszkodó, kegyetlen világban, ahol született.  
Tisztában van vele, hogy tettével ismét veszélybe kerül az élete, hiszen a büntetés, mely a 
családja „becsületét” ért sérelemért jár, elévülhetetlen. Szuad könyve megrendítő 
tanúvallomás, ám egyúttal felhívás is.  
 
 

Spann, Susan: Macskakarmok. I.P.C. Könyvek Kft., 2014.  
1565. május: Egy kiotói teaházban egy szamuráj brutális gyilkosság 
áldozata lesz. A nindzsamester Hirónak esze ágában sincs 
belekeveredni az ügybe. Ám a gyilkossággal megvádolt, gyönyörű 
szórakoztatópartner Mateo atya segítségét kéri, a portugál jezsuita 
papét, akinek védelmére Hiro felesküdött. A sinobinak mindössze két 
napja van, hogy megtalálja a gyilkost, és megmentse a lányt és a papot 
a kivégzéstől. A nyomozás veszélyes vizekre tereli Hirót és Mateo atyát 
Kiotó szórakoztató negyedében, és rájönnek, hogy a teaház ravasz 
tulajdonosától kezdve az áldozat megszégyenített testvéréig 
valószínűleg mindenki érdekelt abban, hogy a szamuráj halála rejtély 
maradjon. Hirónak túl sok a gyanúsítottja, és túl kevés az ideje, hogy 
válaszokat találjon, miközben egy, a nindzsa orgyilkosok által kedvelt, 

ritka fegyver, egy női szamuráj és egy titkos szerelmi szál között próbálja megtalálni az 
összefüggéseket. Ráadásul a nyomozás temérdek olyan talányt fed fel, amely nemcsak 
Mateo atyát és a teaházat fenyegeti, de Japán jövőjére is kihat.  
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Steinbeck, Thomas: Ezüst Lótusz. Kossuth Kiadó, 2013.  
Hammond hajóskapitány távolkeleti útja során beleszeret egy gazdag 
kínai kereskedő lányába. A lány, Ezüst Lótusz, amellett, hogy 
csodaszép, kitűnő tehetséget mutat mindenhez, akármibe is fog; 
legyen az idegen nyelvek tanulása, matematika, orvostudomány, 
hajózás vagy bármi más. A fiatalok között eltérő kultúrájuk, 
neveltetésük és szokásaik ellenére mindent elsöprő szerelem születik. 
A megindító történet a Kelet egzotikumáról, a rohamosan iparosodó 
Nyugat kapitalista fejlődéséről, valamint e két világ egymásra gyakorolt 
hatásáról mesél.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundaresan, Indu: A huszadik feleség. Tericum Kiadó Kft., cop. 2010.  
Az ezerhatszázas évek legelején, a Mogul Birodalom Kandahár nevű 
tartományában veszi kezdetét Indu Sundaresan romantikus 
történelmi regénye: itt jön világra egy zord téli napon, nyomorúságos 
körülmények között a történet főhőse, Marunissza. A kis hölgyet 
nemsokára már a császári udvarban látjuk viszont: Marunissza 
mindössze nyolc éves volt, amikor halálos szerelemre gyulladt a 
szülőföldjén áthaladó uralkodó, Dzsahángír iránt, és elhatározta, hogy 
minden áron a felesége lesz.  
Vágya - egy félresikerült házasság után - teljesülhet: ő lehet a császár 
kereken huszadik asszonya. Az intelligens Marunisszát azonban nem 

korlátozta a hárem aranykalickája: vonzerejét kihasználva hamarosan óriási befolyásra tett 
szert az udvarban, keze nyomán virágba borult a császári kert, tehetséges művészekkel 
töltötte meg a palotát, távoli országokkal folytatott nyereséges kereskedelmet, sőt, még 
pénzt is veretett. Nem csoda, hogy - immár Núr Dzsahán néven - ő érdemelte ki a világ talán 
leggyönyörűbb síremlékét: a Tadzs Mahalt... 
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Sundaresan, Indu: Rózsaünnep. Tericum Kiadó Kft., 2011.  
A 17. századi Indiában játszódó regényben folytatódik Dzsahángír és 
Marunissza  szerelmi története, amely A huszadik feleség című 
regényben vette kezdetét. A császár életében először szerelmi 
házasságot kötött. Az alacsony sorból származó perzsa szépség, 
Marunissza huszadik és egyben utolsó feleségként érkezik a hárembe. 
Az éles eszű fiatal nő kezdetben nincs könnyű helyzetben, ki kell 
vívnia méltó helyét a feleségek és ágyasok között. Még ennél is 
nehezebb dolga van a császári udvarnál, ahol a nagyhatalommal bíró 
miniszterekkel kell szembeszállnia, olyan férfiakkal, akik régóta a 
császár bizalmasai, s úgy vélik, egy nőnek a fátyol mögött a helye, 
nem lehet semmiféle joga a külvilágban. Marunissza a fátyol mögül 

uralkodik, s mindent kockára tesz, még a lánya sorsát is, hogy megszerezze, amit akar. 
Bármit elveszíthet, csak egyvalami marad örökké az övé: annak a férfinak a szerelme, aki 
szabadságot és hatalmat adott neki. A történelmi tényeken és az Indiába utazók korai 
feljegyzései alapján született regény a mogul birodalom legbefolyásosabb császári felesége 
történetét meséli el. A szerző ebben a regényében is színes leírásokkal szolgál a császári India 
különféle ünnepeiről, kulturális eseményeiről és szertartásairól. Az olvasó előtt egy 
különleges, egzotikus világ elevenedik meg, melyről nem sokat írnak a történelemkönyvek.  
 
 
 
 
 
 

Suszaku, Endo: Némaság. Cartaphilus Kiadói Kft., 2013.  
Endo Suszaku Némaság című regénye - témaválasztásában és 
szemléletében egyaránt - sajátságosan katolikus regény. Japánban 
játszódik, a 17. század elején, mikor a gyorsan terjedő kereszténységet 
hirtelen kitiltják az országból. A misszionáriusokat és az újonnan 
kereszténnyé lett japánokat brutális kínzásokkal kényszerítik hitük 
megtagadására. A regény főhőse egy portugál szerzetes, Rodrigues, 
aki társával elindul a messzi Japánba, hogy meggyőződjék a kósza hírek 
valódiságáról. A két szerzetest, célja elérésében - a misszionálás 
folytatásán túl - egy személyes indíték vezérli: az a hír járja ugyanis, 
hogy rajongva tisztelt hajdani szerzetestanáruk, a japán missziók 
legendás hírű vezéregyénisége is megtagadta hitét. Az ő sorsáról 
szeretnének mindent megtudni, amikor nekivágnak a kalandos tengeri 

útnak, hogy Indián és Kínán keresztül eljussanak Japánba... A szamurájok kegyetlenségben 
harsány világa szinte fülsiketítővé erősíti Rodrigues háborgó lelkében Isten némaságát. 
Hogyan engedheti meg Ő ezt a tengernyi szenvedést? Isten nem marad néma, látszólagos 
hallgatásában sem! - érti meg legvégül Rodrigues, a szenvedő Krisztus arcában látva meg 
mesterének valódi arcát.  
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Swarup, Vikas: Semmit és mindent. Glória, 2007.  
A mai Indiában játszódó regény főhőse Ram Mohamed Thomas, egy 
mumbai-i nyomornegyedben felcseperedett muszlim fiú, aki utolsó 
lehetőségként jelentkezik az indiai "Legyen ön is milliomos" című 
vetélkedőbe. Ország világ döbbenetére  megnyeri a játékot, ám még 
mielőtt megkapja a nyereményt csalással vádolják, és az  indiai 
rendőrség letartóztatja. A vallatáson egyenként mennek át vele a 
kérdéseken, és igyekeznek rábizonyítani, hogy bűntényt követett el. A 
kerettörténetet jelentő kvízműsor, valamint a vallatás fordulói között a 
főhős elbeszéli élettörténetét: miután anyját megölték bátyjával, és 
egy árva lánnyal nőtt fel, akivel lassacskán egymásba szerettek. Ám 
bátyja egy napon gengszterek szolgálatába áll, és erőszakkal hozzáadja 

a lányt az egyik bűnözőhöz.  
Ezen a ponton kerül Mohamed a vetélkedőbe, melynek sikerétől nem csak saját jövője, de a 
lány szabadsága is múlik. Az akció elemekkel kevert romantikus történetből Gettó milliomos 
címmel játékfilm is készült, melynek sikerét jól jelzi a nemrég kapott négy Golden Globe díj, 
valamint a tíz Oscar jelölés.  
 
 
 
 

Tagore, Rabindranath: Hajótöröttek. Lazi, 2012.  
Közel nyolc évtized elteltével kerülhet ismét magyar nyelven (ezúttal Gebula Judit 

fordításában) Rabindranath Tagore regénye. A mű nemcsak ennek 
okán érdekes, hanem azért is, mert Tagore életművéből elsősorban 
lírai írásaira szoktak koncentrálni, holott a szépprózája épp ennyire 
jelentős. Történetének főszereplője a gyönyörű gyereklány, Kamala, 
akit a családja - a kor szokásai szerint - tizennégy évesen férjhez akar 
adni. El is érkezik a menyegző napja, amely örömünnepből megrázó 
tragédiába fordul: a násznépet szállító hajóra borzalmas vihar csap 
le, és elsüllyed. Rengetegen odavesznek - de valahogy Kamala, és a 
vőlegénye, Ramesh életben maradnak.  Noha Ramesht a szülei a 
házassági szerződés miatt elszakítják a lánytól, akit szeretett, a fiú az 
új körülmények között úgy dönt, hogy Kamala mellé áll, hogy 
egymást segítve új életet építsenek fel együtt. Csakhogy nemsokára 
kiderül, hogy a lány időközben - a legteljesebb titokban - más 

asszonya lett...  
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Tan, Amy: A gyógyító lánya. Geopen Könyvkiadó Kft., 2012.  
LuLing rohamosan romló emlékezete egyre nehezebben képes 
megidézni a szülőföldjén, Kínában töltött életét, anyját, az egykor híres 
gyógyító-csontdoktor lányát. A gyorsan elillanó múlt kísértése arra 
készteti, hogy megírja, amit még őriz a családja és faluja, Halhatatlan 
Szív történeteiből, elhallgatott titkokról, szerelmekről, csalódásokról, ősi 
mítoszokról, házi szellemekről, gyógyító sárkánycsontokról, 
csonthegyekről, magányos csúcsokról, ahol csak a szél zúg. Kalligrafikus 
kínai  lánya, Ruth, írásjelekkel papírra vetett naplóját egy fiók mélyén 
találja meg aki hivatásos  árnyékíróként, ahogy ő nevezi magát, mások 
történeteinek megfogalmazásából él, és  saját életéről talán már 
beszélni sem képes. Anyja visszaemlékezései olyan erővel hatnak rá, 

hogy elhatározza, lefordítja a naplót. Ahogy halad a munkával, végre megismeri kislányként 
nehezen értett anyját, magyarázatot kap különös viselkedésére, és megtudja, amit LuLing 
már nem oszthat meg vele, de amit neki nem szabad elfelejtenie. A napjaink San 
Franciscójában és a múlt századi Kína eldugott vidékén játszódó megindító történet az 
emberi lélek mélyére hatol, feltárja a múlt legfájóbb sebeit, legóhajtottabb reményeit és 
összetört álmait. Amy Tan, az Egyesült Államokban élő, kínai származású írónő önéletrajzi 
ihletésű regényében hitet tesz a szeretet ereje mellett, amely képes arra, hogy emlékeiben 
az ember újra megtalálja azt, amitől a fájdalom megfosztotta az életben.  
 
 
 
 
 

Thomas, Rosie: A kasmírkendő. I. P. C., 2015. 
1941 elején a friss házas Nerys Watkins elhagyja Nagy-Britannia vidéki 
életét, hogy elkísérje misszionárius férjét a távoli India egzotikus 
városába, Szrinagárba, missziójuk kijelölt helyszínére. Nerys egy teljesen 
új világot fedez fel Kasmír szívében, ahol ez idő tájt a háború 
árnyékában a brit táncestélyek, a flörtölések és a pletykálkodások a 
fénykorukat élik. Nerys hamarosan azon kapja magát, hogy veszélyes és 
szenvedélyes viszonyba bonyolódik. Mire újra csatlakozik hozzá a férje, 
Nerys már teljesen más asszonnyá válik. 
Évekkel később Nerys unokája, Mair Ellis egy csodálatos színekben 
pompázó, különleges pasminakendőre bukkan a családi házban. A 

kendő valamikor Mair nagymamájáé volt, ezért elhatározza, hogy megfejti, hogyan került a 
rendkívül értékes darab a misszionárius feleségéhez. Nagyszülei nyomdokait követve elutazik 
Indiába, és izgalmas nyomozása során nemcsak Kasmírig jut el, hanem keresése időközben 
olyan küldetéssé is válik, mely a saját életét is örökre megváltoztatja. 
A kasmírkendő elsöprő, lebilincselő történet, mely a házasságról, az elszigeteltségről és 
szerelemkeresésről szól egy varázslatos helyszínbe ágyazva. 
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Trevidic, Morc: Szerelem a Dzsihád idején. Művelt Nép Könyvkiadó, 
2016.  

Amikor Paul, a híres francia festőművész 2000-ben megérkezik a 
tunéziai Kerkennára, a sziget a szépségre és nyugalomra vágyók igazi 
paradicsoma.  Beköltözik egy tengerparti házba, és szoros barátságot 
köt a halász Farhattal és családjával, különösen a két gyerekkel. 
Issam és Ahlam hihetetlenül tehetségesek, egyikük a festészetben, 
másikuk a zenében. Hárman együtt talán valóra válthatják Paul 
álmát: az egységes, totális művet, melyben minden művészeti ág 
egymásba olvad.  
Tíz év elteltével azonban a szigetet is eléri a világ zaja. Ben Alit elűzik. 
Egyre terjed az iszlám radikalizmus. Egymásnak feszül a művészet 
szépsége és a vallási fanatizmus. 
 
 

 
 
 

Twan Eng, Tan: Az esti ködök kertje. Tarandus Kiadó, 2014. 
Malajzia hegyei között, a teaültetvények szomszédságában bújik 
meg Jugiri, az Esti Ködök kertje. Gazdája a megközelíthetetlen 
Aritomo, a japán császár hajdani kertésze, aki a japánkertek 
tervezésének művészi fogásain kívül számos más titok őrzője is. 
Mellé szegődik Jün-ling, a fiatal kínai lány, akinek a lelkét súlyos 
emlékek terhelik. Kettejük lassan és nehezen kibontakozó 
kapcsolatáról szól a könyv, amelyet eleinte csupán megállapodás 
tart össze, később azonban az egyre szorosabbra fűződő barátság 
vagy valami annál is több… 
 
 
 

 
 

Udink, Betsy: Allah és Éva. Nyitott Könyvműhely Kiadó Kft., 2008. 
Betsy Udink 2002 és 2005 között Pakisztánban élt. Az ottani mollák 
szerint az iszlám az egyetlen vallás a világon, mely valódi jogokat biztosít 
a nőknek. Udink vizsgálni kezdte a kérdést, de jogok helyett 
becsületgyilkosságok százaira bukkant.  És megannyi további 
szörnyűségre, melyek korántsem a nők ideális helyzetére utalnak. Az 
Allah és Éva bepillantást nyújt annak az országnak a hétköznapjaiba, 
melyről általában csak „Öt nőt élve elástak Pakisztánban” típusú 
hírekből hallunk.  Udink alaposan körülnéz a világ egyetlen iszlám 
köztársaságában, találkozik büszke, talpig kendőkbe burkolt muzulmán 
nőkkel, börtön női barakkjába, ahol embertelen körülmények közt 
tartják a mondvacsinált letartóztatott nőket, találkozik emberekkel, akik 

az egyik veséjükkel fizetik meg. 

http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b109278.2
http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b83191.2
http://mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b129537


 Wei Hui: Sanghaj baby. Best Line - Édesvíz K., 2001.  
Új személy lépett az irodalom színpadára, a nagyvárosi regény új típusa 
született meg Kínában. A Sanghaj Baby gyönyörűen megírt könyv, és a 
fiatal szerző kiváló érzékkel vegyíti a tudatos írás erényeit a természetes 
érzések minőségével. A szerző saját élményein alapuló regénye Coco, 
egy huszonöt éves kínai nő története, aki beleszeret egy érzékeny, 
karizmatikus, ámde impotens és droghasználó kínai fiúba, majd nem 
sokkal megismerkedésük után fizikai vonzalmon alapuló vad szexuális 
viszonyba kezd egy nős nyugati férfival. A könyv őszintén szól a Kínában 
mindmáig tabunak számító témákról, különösen újszerűnek számít a 
nőkkel kapcsolatos felszabadult hangvétel. Kínában, ahol még csak 
napjainkban zajlik a társadalmi és szexuális forradalom, a —generációk 

közti szakadék soha nem volt még ennyire áthidalhatatlan.  
 
 
 
 
 

Wu, Emily Yimao - Engelmann, Larry: Madártoll a szélben. Egy 
viharban elveszett gyermekkor története. General Press, cop. 2008.  

Az Amerikában élő kínai írónő megrázó önéletrajzi regénye annak a tíz 
esztendőnek a krónikája, amelyet szülőhazájában a kulturális 
forradalom véres eseményei és fékevesztett terrorja árnyékolt be. A 
regény felütése egy gyermekkori emlék pillanatképszerű 
megjelenítése. A három éves kislányt gyalog viszi anyja, hogy 
meglátogassák a lány apját egy koncentrációs táborban, ahol a 
végtelenül szomorú tekintetű embereknek nevük sincs, csak számuk. 
Apja később kiszabadul, mikor enyhülni látszik a rendszer, visszatérhet 
a pekingi katedra élére, ahol angol irodalmat tanít, bár népszerűsége 
továbbra is gyanús a hatóság szemében, és csak lassan emelkedik a 
szélsőjobboldali kategóriából a nép ellensége minősítés felé. Ám egy 

napon, 1966-ban derült égből villámcsapásként éri a családot a kulturális forradalom. Az 
egyetemen a felbőszített diákok veszik át a hatalmat, a tanárokat kihallgatásokra viszik, 
bántalmazzák, az utcákat agitátorok, véresszájú plakátok lepik el, és hamarosan úrrá lesz a 
káosz. A forradalom nem kíméli az ártatlan gyermekeket sem, az egyéni önkény és erőszak 
ugyanúgy lesújt rájuk, mint a hatalom. A történet főhőse is faluról falura sodródik a 
leglehetetlenebb helyzetekben, mígnem Mao elnök halálával ismét megnyílnak az 
egyetemek és főiskolák, hogy a fiatalok egy szebb jövő ígéretében térjenek vissza a 
fővárosba. Külön figyelmet érdemel a mű narratívája, az a kísérlet, ahogyan a felnőtt 
elbeszélő, viszonylagos tárgyilagossággal eleveníti meg, éli újra az eseményeket, ám a 
közvetlen élmény erejével, emberi sorsok felvillantásával érzékelteti azt az emberfeletti 
küzdelmet, amit a kínai emberek sokszor védtelen gyermekként vívtak az életben 
maradásért az emberi méltóság romjai közt.  
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Yanping, Xue: 21 gramm szerelem. Libri, 2014. 
 „Hogy lehetne elegem a szerelemből? Még ha meg is halok, a 
szerelmem akkor is megmarad, ott marad majd azoknak a lelkében, 
akiket szerettem és azokéban, akik szerettek." Az emberi lélek súlya 
21 gramm – mondják. 21 gramm szerelem tehát annyi, mint egy, az 
egész lelket kitöltő érzés, amely képes legyőzni a haláltól való 
rettegést, és felülkerekedik az elmúláson.  
Xue Yanping regényének főhőse elvált, munkanélküli, az életbe 
belefáradt nő, akinek váratlanul halálos kórral kell szembenéznie. A 
halálfélelem árnyékában tapasztalja meg az érzést, amely 
felszabadítja az elmúlás közelsége miatti szorongás és a betegsége 
okozta fájdalom alól. Lelke csordultig telik szerelemmel, a lélek 
képlékeny tüneményével, miközben a hús-vér testet elviselhetetlen 
fájdalom gyötri. Ilyen érzés a „halálos szerelem", amelyet a halált is 

legyőző örökkévalóság emel a magasba.. 
 Xue Yanping 1957 júliusában született Pekingben. A kulturális forradalom felmérhetetlen 
tragédiákat okozó tízéves időszaka után az elsők között jutott egyetemre irodalom szakon. 
Regényeiben a közelmúlt Kínája és napjaink pekingi élete mellett különleges emberi 
sorsokkal, valamint a szerelem és a lélek világával foglalkozik. A pekingi Tiltott Város 
közelében élő ősi közösség zárt világát bemutató Lazúrkő című regényéért 2012-ben a 
rangos Lao Sö-díjjal jutalmazták. A 21 gramm szerelem az első magyarul is megjelenő 
regénye. 
 
 
 
 

Yip, Mingmei: A Barackvirág Pavilon titka. Trivium Kiadó Kft., 2010.  
Egy fiatal lány kálváriája a hajdani Kína titokzatos és misztikus 
világában, amikor a prostituáltak még gyönyörű, elegáns és magasan 
képzett, kulturált nők voltak. Ő lesz Kína leggazdagabb, 
legbefolyásosabb és legünnepeltebb kurtizánja, ám mégsem adja fel 
igazi céljait, még ha súlyos árat is kell fizetnie érte. A történetet maga a 
98 éves, 1992-ben Amerikába emigrált hősnő meséli el.  
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Yip, Mingmei: Szirmok az égből. Trivium Kiadó Kft., 2011.  
 Egy újabb regény a Barackvirág Pavilon szerzőnőjétől, mely lírai és 
érzéki, szól Keletről és Nyugatról, mely napjainkban játszódik. Szól a 
valós életről és a szív dolgairól. Bepillantást enged az egzotikus kínai 
kultúrába, a buddhizmus világába.  Meng Ning élete tizenhárom 
évesen egy csapásra megváltozik, mert véletlenül beleesik egy kútba. 
Egy buddhista apáca segítségére siet. Így kislány szerencsésen 
megmenekül. Ennek az élménynek a hatására a buddhizmus 
bűvöletébe kerül - sok időt tölt az Arany Lótusz templomban, 
összebarátkozik az apácákkal, tanulmányozza a kultúrát, a 
művészeteket és a misztikus tanításokat. Meng Ming el is határozza, 
hogy ő is apáca lesz. Úgy érzi ez ad számára esélyt arra, hogy 

irányíthassa a sorsát, és a zene, a művészet, a költészet oázisában élhessen, távol szülei 
boldogtalan, civakodással teli házasságától. A következő tíz évet Párizsban tölti - a Sorbonne-
on tanul a kínai művészetekről és irodalomról - ahol társa lesz egy titokzatos buddhista 
apáca is. Ekkor elzárkózik a férfiaktól, és végleg úgy dönt, apáca lesz. Visszatér Hong Kongba, 
de tűz üt ki a kolostorban. Egy fiatal, jóképű és a keleti kultúrához erősen vonzódó amerikai 
orvos menti ki a tűzből. A férfi sosem tapasztalt közelsége felkelti a fiatal nő érdeklődését. 
Ahogy kapcsolatuk egyre intimebbé válik, Meng Ning rádöbben arra, hogy választania kell az 
érzéki és a spirituális világ, a lelki szerelem és a testiség között. Vajon sikerül-e neki álmát 
megvalósítania vagy az élet hozta kihívások letérítik az útjáról  
 
 
 
 
 
 

Yousafzai, Malala: Én vagyok Malala. Libri Könyvkiadó Kft., 2013.  
 A lány, aki harcolt, hogy tanulhasson, és lelőtte egy tálib katona. 
Amikor a tálibok elfoglalták a Szvát-völgyet, egy kislány kiállt saját 
jogaiért.  
Malala Juszufzai nem tűrte, hogy el akarják némítani, és harcba szállt 
azért, hogy tanulhasson. 2012. október 9-én mindezért kis híján az 
életével fizetett. Ezen a napon Malala épp az iskolából hazafelé 
tartott, amikor megtámadták és közvetlen közelről fejbe lőtték. Nem 
sokan bíztak felépülésében. Malala mégis talpra állt. Csodával 
határos gyógyulása a távoli Pakisztán egy eldugott részéből az ENSZ 
New York i székházáig repítette. Így vált tizenhat évesen világszerte 
az erőszakmentes tiltakozás példaképévé, és ő lett a valaha élt 
legfiatalabb hős, akit Nobel-békedíjra jelöltek. Az Én vagyok Malala 
nem csupán egy magával ragadó történet a családról, melynek 

életét felforgatta a terrorizmus, hanem megható példázat a szülők rendíthetetlen 
szeretetéről egy olyan kultúrában, ahol csak a fiúkat veszik emberszámba.  
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Yu Hua: Testvérek. Magvető, 2010.  
 Kína radikális fordulatokkal, ellentmondásos eseményekkel, 
tragédiákkal és változásokkal teli huszadik századi történelme 
elevenedik meg Jü Hua regényében, amely Mao kulturális 
forradalmának időszakát megelőző évektől ível a jelenkorig. A történet 
főszereplője két mostohatestvér: a talpraesett, jó eszű Kopasz Li és a 
dolgos, szerény Szung Kang. Miután összeházasodnak, a férj egy 
gyárban helyezkedik el, elkeseredett bátyja pedig minden erejét és 
intelligenciáját az üzleti életbe forgatja, méghozzá nagy sikerrel: 
szemétfeldolgozó vállalkozásának köszönhetően hamarosan Kopasz Li 
lesz Kína egyik leggazdagabb embere, aki gyakorlatilag mindent 
megengedhet magának a féktelen költekezéstől a szélsőséges szexuális 

kicsapongásig. Amikor Szung Kang halálos beteg lesz, Kopasz Li elérkezettnek látja az időt, 
hogy megszerezze Lin Hong kegyeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zintgraff, Denise - Vukovic, Emina Cevro: Az ezeregyéjszaka 
asszonya. Életem egy háremben. Trivium, 2002.  

 Érdekes, nem mindennapi történet egy keresztény nőről, aki a szaúd-
arábiai királyi család egyik hercegnőjének hívására hosszabb időt tölt 
el egy háremben. Bevezetik az iszlám kultúra szokásaiba, 
megismertetik vele törvényeiket. Betekinthetünk abba a zárt világba, 
ahol a Korán előírásai uralkodnak, és az olyan emberi érzelmek, mint 
a szerelem vagy a szex csupán illúziók, és az ezek utáni vágyakozás 
egész életükön át elkíséri a hárem lakóit. 
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