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Obnova knjige: Puščavska roža
Cela zgodba govori o tem, kako Waris beži pred kruto Somalijo in tamkajšnjim razmeram, 

kako je prepričana, da ima Bog zanjo pripravljene drugačne načrte. 

Zgodba se prične odvijati v daljni in nam nepoznani Somaliji, ko se Waris zbudi iz spanca. 

Tam je zaspala, ker je bila tako utrujena od bežanja od doma. En dan pred tem je namreč 

ušla od doma. Najprej je blodila po prostrani puščavi. Naenkrat pa mimo nje pripelje 

tovornjak in ji ustavil. Izrazila je željo, da hoče v Mogadiš. Tam je namreč živela njena sestra, 

ki je že prej ušla od doma in veliko njenih sorodnikov. Usedla se je na tovornjak in malo 

zadremala. Ko se je zavedla, je pred njo star grd, nagnusni moški. Želel ji je razkleniti noge, 

da bi jo posilil vendar ni dovolila. Kmalu je spoznala, da je premočen zanjo in da se ga bo 

mogla otresti na drugačen način. Rekla mu je, da gre lulat. Na poti nazaj je prinesla s sabo 

kamen in ga nato ubila. Na celem njenem potovanju skozi življenje, jo hočejo posiliti še 

večkrat. Zelo dolgo se je trudila priti v Mogadiš. Nazadnje ji je le uspelo in tam je kljub 

grožnjam, da bo morala iti nazaj domov, ostala sedem let. Delala je pri sorodnikih, in sicer je 

pomagala pri hišnih opravilih in pri vzgoji otrok. Nekoč je k njeni teti prišel na obisk njen stric,

ki je iskal pomočnico, ki bi šla z njim v London, da bi tam kuhala in pospravljala. Po dolgem 

prepričevanju, jo je vzel s sabo. Bila je zelo vesela, da se je končno znebila grde Somalije. 

Vedela je, da je to načrt, katerega ji je pripravil Bog. V Londonu je pri stricu stanovala 4 leta, 

ko je bilo konec njegovega mandata, je bila vržena na cesto. Stric je namreč delal na 

Somalijski ambasadi. Vendar je bila s tem, ko je bila na cesti, zdaj končno svobodna. Mislila si

je:»Nikoli več mi ne bo treba molsti koz ali jahati kamel. Nobeden več mi ne bo silil grdega 

starca s katerim naj se poročim.«. Prva stvar ki jo je naredila, ko je bila svobodna je bila ta, da

je šla po nakupih. Imela je malo vsoto denarja, a je bila vesela, da je njen in da ga lahko 

zapravi za kar hoče. Odšla je na Oxford street v prvo trgovino in tam srečala še eno 

Somalčanko, s katero se je hitro spoprijateljila. Postali sta veliki prijateljici in nato še 

sostanovalki. Kmalu po teh dogodkih, jo je odkril znan modni fotograf Terence Donovana, ki 

jo je želel slikati. Po tem prvem slikanju jo je želelo vedno več modnih fotografov. Postala je 

priljubljena, vabili so jo vsepovsod. 



V teh letih je tudi prvič spregovorila o obrezovanju. Sprva je le s težavo govorila o tem, 

vendar zmeraj bolj pogumno. Odločila se je tudi, da se da operirati, ker je tudi sama 

obrezana. V rani mladosti, in sicer pri petih letih jo je neka ciganka obrezala in ji pustila ne 

samo rano na telesu, ampak tudi rano v srcu in duši. 

Odkril jo je tudi BBC, ki je z njo želel posneti dokumentarec z naslovom Dan, ki mi je 

spremenil življenje. S tem pa se ji je odprla pot nazaj v Somalijo, kjer je znova videla svojo 

mamo. Po vrnitvi je spoznala svojega moža, s katerim je ima tudi enega otroka. 

Opis oseb

Waris
Waris je bila punca, ki je v rani mladosti zbežala od doma. Razlog bežanja je bil, ker jo je oče 

želel prodati nekemu starcu za ženo. Knjiga jo opisuje, kot lepo, prijazno in čutno žensko, ki 

je nesrečna in žalostna. V celem življenju se ji je naredilo ogromno grdih in umazanih stvari, 

ki so zaznamovale njeno življenje. Obrezovanje, poskusi posilstva, izkoriščanje … so le ene 

takih stvari. Vendar je bila močna, kot njena mama. Zdržala je vse napore in na koncu postala

uspešna manekenka, mamica in žena ter ambasadorka Organizacije združenih narodov za 

človekove pravice.

Warisina oče in mama
Njej oče je bil strog in brez usmiljenja. Pri dvanajstih letih je želel Waris brez njene privolitve, 

poročiti s šestdeset letnim starcem, le zaradi njegove koristi. Dobil bi nekaj kamel v zameno 

zanjo. V Afriki so ženske zelo nepomembne, njihova življenja merijo s številom kamel. Kljub 

temu pa je bil za družino zelo požrtvovalen. Ljubil je ženo, rad pa je imel tudi otroke.

Mama je bila Warisina najboljša prijateljica. Vedno ji je stala ob strani. Bila je zelo močna 

ženska, ki ji ni bilo težko poprijeti za nobeno delo. Otroke je ljubila z vso dušo in srcem. Waris

je celo pomagala zbežati od doma.



Moja ocena knjige
Tri leta je bila moja najljubša knjiga Zgodba Toma Brennana, vendar jo je zdaj zamenjala 

Puščavska roža. Če te knjiga spravi v jok ali pa da jo moraš zapreti, ker te je nekaj tako 

presunilo ali pa šokiralo, da si moraš oddahniti, potem je knjiga res dobra. In v Puščavski roži,

se ti dogajajo take stvari. Knjigo sem požirala od navdušenja pri branju. To je knjiga, »ki se 

bere«. Pri tej knjigi sem res spoznala da ni važno, koliko ima strani, ampak to, kako je lepa. 

V knjigi so me definitivno najbolj šokirali odlomki o obrezovanju. Zelo malo ljudi sploh ve za 

to odurno in nezaslišano početje. Ženskam namreč odrežejo spolovilo, in sicer cele zunanje 

ustnice, večino notranjih in klitoris. Obrezana ženska nikoli ne občuti užitkov pri ljubljenju, 

večino le zelo boli, ko se ljubijo. Take ženske nimajo težav le s seksom ampak tudi z 

menstruacijo, z uriniranjem … Le peščica jih ima možnost, da jih operirajo, kot so Waris. 

Druge pa bodisi že med obrezovanjem umrejo ali pa trpijo celo življenje. Nekatere umrejo 

celo, pri prvem seksu, saj so zašite. Če moški prodre v vagino pri tem raztrga kožo okrog in 

ženska lahko izkrvavi. Zelo boleče je tudi dejstvo, da moški v notranjost ženske prodirajo celo

z nožem. Ženska se jim ne smejo upirati, saj jih  v nasprotnem pretepejo. Glavni razlog so 

moški, zaradi katerih se to sploh počne. Saj je neobrezana ženska grda in umazana v moških 

očeh. 

Knjiga me je naučila ljubezni do svoje domovine, kulture, do življenja. Ljudje se ne zavedamo,

kako dobro nam je. Ne zadovoljimo se z malim, vedno hočemo največje in najboljše. Sedaj 

tudi drugače gledam na Afriko. Ni več idilična puščava, ampak kruta in neusmiljena dežela 

polna žalosti, lakote, pomanjkanja.  

Knjiga ti da misliti o Afriki na drugačen način. Priporočila bi jo vsem, ki radi berejo ali pa ne, 

saj bodo po tej prebrani knjigi vsi videli, da obstajajo knjige, ki so dobre in se jih da brati.
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