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Salaam Publishing, United Kingdom, 2018. Paperback. Condition: New. Language: Polish . Brand
New Book ***** Print on Demand *****.Poruszaj?ca historia kobiety, ktOra rzuca wyzwanie
ograniczeniom ?ycia, w jakim przyszlo jej egzystowac. W ten sposOb przyczynia si? do zmiany nie
tylko swej wlasnej sytuacji. Powie?c podnosi problemy rzadko pojawiaj?ce si? w hausa?skiej fikcji
literackiej, a ktOre dr?cz? miliony kobiet: status prawny muzulmanek, narzucone im ograniczenia
przez tradycyjne i religijne formy towarzyskie, ograniczenia w ich aktywno?ci gospodarczej, ich
poni?anie wynikaj?ce z niekwestionowanej m?skiej przewagi w stosunkach interpersonalnych.
Powie?c wzbudza sympati? czytelnika poprzez wiarygodny portret nietuzinkowej, wspOlczesnej
kobiety. Napisana z pasj? zrodzon? z wlasnych do?wiadcze? ?yciowych. Ten godny uwagi portret
malowany oczami kobiety przez Nigeryjczyka napelnia czytelnika nadziej? na lepsze jutro. Pierwsze
wydanie w j?zyku angielskim przez Africa World Press, New Jersey. Powie?c Amina zostala
przetlumaczona na ponad trzydzie?ci j?zykOw. Tysi?ce kobiet i m??czyzn uwa?a j? za ksi??k?,
ktOra w pelni odzwierciedla nigeryjsk? rzeczywisto?c.
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Thorough guideline! Its this type of good read. It is really simplistic but shocks from the 50 percent from the publication. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Sa llie Wieg a nd-- Sa llie Wieg a nd

This created ebook is wonderful. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like the way the author compose this pdf.
-- Fr eder ic La ng-- Fr eder ic La ng
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