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"Poczatkowo kandydatka ojca na bacza pusz byla Mehrangis, ale
poniewaz jest starsza i predzej musialaby stac sie kobieta,

postanowiono inaczej. Mehran mogla byc synem dluzej" - tak
zaczyna sie opowiesc o "chlopczycy z Kabulu", corce afganskiej
parlamentarzystki. Zaskakujaca przemiana corki w syna nie jest

odosobnionym zjawiskiem. Dziewczynki czasowo udajace chlopcow
to ukrywane, ale spolecznie akceptowane zjawisko w kraju, gdzie

brak meskich potomkow stanowi hanbe dla rodzicow i jest
wyraznym sygnalem niewystarczajacego zaangazowania kobiety.
Rodziny obdarzone wylacznie corkami pod silna presja spoleczna

decyduja sie na uznanie jednej z nich za syna z nadzieja na magiczna
moc przebrania. Dziewczynka odgrywajaca role syna, ubierana i

wychowywana jak chlopiec, moze w pelni cieszyc sie dziecinstwem i
wolnoscia. Tym wiekszym dramatem staje sie chwila osiagniecia
dojrzalosci plciowej, ktora dla bacza pusz oznacza powrot do roli
kobiety, zamazpojscie i oddanie wszystkich przyslugujacych

chlopcom przywilejow.Jenny Nordberg przedstawia wspolczesne
oblicze starej afganskiej tradycji, a jednak jej opowiesc o tym, jak

przybranie meskiej tozsamosci daje kobiecie wolnosc, jest
uniwersalnym tematem, zrozumialym na calym swiecie.Ksiazka roku



2014 wedlug "Publishers Weekly" oraz portali Business Insider i
TruthdigFinalista nagrody czytelnikow portalu Goodreads w
kategorii literatura faktu"Ten poruszajacy i prowokujacy zbior
intymnych portretow to efekt pieciu lat intensywnej pracy, ktora
pozwolila Nordberg dokladnie uchwycic niuanse i zlozonosc

opisywanego problemu. Za kazdym razem gdy zdaje sie nam, ze
rozumiemy fenomen afganskich chlopczyc, autorka zrecznie
odwraca karty, zmuszajac nas do refleksji nad wlasnymi

uprzedzeniami i normami spolecznymi oraz do zadania sobie pytan,
na ktore byc moze nie ma odpowiedzi." "Elle""Wciagajace reportaze

Jenny Nordberg skladaja sie na zdumiewajaco czytelny portret
pomyslowego, choc niedoskonalego rozwiazania problemu pozycji
kobiet w spoleczenstwie, w ktorym maja one bardzo malo praw i
przytlaczajaco wiele ograniczen." "The Boston Globe""Nordberg

swietnie ukazuje zarowno sile, jak i slabosc swoich bohaterek. Ofiare
ponoszona przez te, ktore decyduja sie na przybranie meskiej
tozsamosci, jak i kobieca zdolnosc przystosowywania sie do

ograniczen nakladanych na nie przez spoleczenstwo."
ForeignPolicy.com"Delikatnosc, ale i przenikliwosc autorki

sprawiaja, ze jej ksiazka jest jednym z najbardziej przekonujacych
literackich portretow kultury Afganistanu." "Publisher's

Weekly""Jenny Nordberg mowi, ze prawa kobiet stanowia podstawe
"cywilizacji pokoju", a poruszajace historie jej bohaterek sprawiaja,

ze wniosek pisarki staje sie najmocniejszym przekazem tej
zniewalajacej ksiazki. Wnikliwe i bardzo aktualne studium
wspolczesnego Afganistanu." "Kirkus Reviews""Autorka z

szacunkiem i zrozumieniem opowiada o kobietach, ktore dopuscily
ja do swojego zycia. Jej ksiazka zainteresuje zarowno tych, ktorzy
pragna dowiedziec sie czegos o Afganistanie, jak i tych, ktorzy chca
zrozumiec, czym jest gender." Sari Kouvo, dyrektorka Afghanistan
Analysts Network""Chlopczyce z Kabulu" to niesamowita ksiazka.
Otwiera oczy nawet Afganczykom." Naheed Bahram, dyrektorka

programowa Women for Afghan Women
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