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Tavshedens pris Elmas Berke Hent PDF Forlaget skriver: Dorrit og Donya vokser op med Jesus og Allahs
skygger hængende tungt og truende over dem. Deres liv er styret af tæsk, social kontrol, voldtægt og seksuel

afpresning, som bruges for at få dem til at rette ind uden protest. Men alt har en pris, også tavshed. Er
kvinderne villige til at betale den, og hvad er konsekvensen af et oprør?

»Skal fremmede virkelig overrække mig de skandaløse nyheder om, at min luder af en datter står i hed
omfavnelse med en køter ude på åben gade?« råber han og tager fat i håret på hende, mens han hiver hende
ud i køkkenet, hvor der er bedre plads. Han slår uhæmmet. Donya åbner øjnene og ser sig om og ind i hvide
vægge. Hun kan ikke åbne det ene øje og har svært ved at trække vejret. Smerten fra siden forhindrer hende i

at løfte armen op for at mærke efter. En sygeplejerske stikker hovedet ind.

»Åh, du er vågnet,« siger hun.
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