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Den anonyme kvinde bag denne bog gik undercover i Gellerup og fik adgang til et lukket land af ortodoks
islam. 

 

Forklædt som Fatma arbejdede hun i 80 dage på at undersøge holdningerne blandt en lille kerne af bogstavtro
muslimer, der fra moskeer og kulturforeninger missionerer og dikterer retningslinjerne for menighedens

muligheder i det danske samfund. 

 

Hun spurgte i moskeerne, om religionens forbud forhindrede hende i at arbejde på et kontor sammen med
mænd. 

 

Hun spurgte imamerne, om hun havde lov til at sige nej til de ægteskabelige pligter i soveværelset. 

 

Hun spurgte dem, hvad hun skulle gøre, når hendes mand bankede hende gul og blå. 

 

Hun spurgte shariaretten, om hun måtte blive skilt, hvis han tog endnu en hustru. 

 

Alle svarene blev optaget af det skjulte kamera, hun bar under sin sorte abaya. 

 

Dette er hendes vidnesbyrd.
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