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Hashemzadeh Bonde skildrer uden filter de afgrunde, vi somme tider må stirre ned i. Det er en af de romaner,

der bliver en slags lærebog for livet, læs den, før det er for sent.

21 år gammel må Nahid flygte fra Iran med sin mand Masood og deres nyfødte datter. Tre år før møder hun
Masood til den fest, hendes familie holder for hende, den dag hun får at vide, at hun er kommet ind på

medicinstudiet. Masood fortæller Nahid om sin kamp for frihed og forandring i Iran, og hun går ind i hans
gruppe og deltager aktivt i den livsfarlige modstandskamp mod det iranske præstestyre. Efter en

demonstration, hvor de brutalt nedkæmpes, må de først leve under jorden og senere flygte til Sverige på
falske pas. Nahid forlader alt det, hun kender for at sikre sin egen og sin datters fremtid. I Sverige skaber hun

sig en ny tilværelse, men trygheden har en mørk bagside.

En rå og hjerteskærende roman om den skyld, der følger med dem, der må flygte, om svigtende moderskab og
om drømmene for den næste generation. Det er en roman om en kvindes rasende kamp mod uret, men først og

fremmest om hendes kamp mod sig selv.
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