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Adacio - haremsdreng Michael N\u00e6sted Nielsen Hent PDF Adacio på 16 og Giovanni på 13 er blevet

taget til fange og solgt som slaver under en rejse i Mellemøsten i 1885. De bliver begge kastreret, så de ikke
længere har noget køn. De er nu andre menneskers ejendom. Adacio forelsker sig hovedkuls i den pige som
ejer ham og Giovanni. Han ved at der findes to måder at undertvinge en slave - enten med lænker, straf, frygt

og smerte eller med venlighed, ømhed og kærlighed. Kan Adacio leve med også at skulle overgive sig
følelsesmæssigt til slaveriet? Adacio - haremsdreng, som er anden del af historien om Adacio, afslører mange
af de mindre gode træk ved den menneskelige natur. Se mere om bind 1 Adacio – slaven fra Firenze Bøgerne

om Adacio er baseret på antropologiske videnskabelige artikler om brugen af slaver og eunukker i Det
Osmanniske Rige i slutningen af 1800-tallet.
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