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Den Pulitzer Pris-vindende svenske journalist Jenny Nordberg har i sin bog Undergrundspigerne fra Kabul sat
sig for at undersøge og forstå, hvad der definerer en pige og en kvinde i dag ved at rette blikket mod

Afghanistan - et af de mest kvindefjendtlige steder i verden.

Mød en håndfuld dybt fascinerende kvindeskæbner. Kvinder, der alle har levet et liv som mand eller har født
en datter og ladet hende vokse op som en søn. Mød Azita, hvis eneste søn er hendes fjerde datter, eller Zahra,
pigen, der har levet forklædt som dreng, indtil den dag hun bliver teenager og er nødt til at være en kvinde.
Nordberg tegner et gribende portræt af kvindernes hemmelige kamp og de motiver, der driver en familie - og

en mor til at tage så radikal en beslutning for sin datter. At lade hende forvandles til en Bacha Posh.

Lidt omforfatteren:
Jenny Nordberger svensk, prisbelønnet journalist og forfatter. Hun bor til daglig langt fra Stockholm, i New

York, hvor hun arbejder som undersøgende journalist for blandt andre The New York Times. Hun har
rapporteret indgående fra både Europa og Mellemøsten. I 2005 vandt hun m.fl. Pulitzer Prisen for en

journalistisk serie, og i 2010 modtog hun Robert F. Kennedy Prisen for Excellence in Journalism for en tv-
dokumentar om afghanske kvinder.
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