Novák Nóra
Ábrahám Rita

Közel Keleti Karma
Dubai másképp

Üdv a Karma Caféból!
Helyszín: Emirátusok, Dubai, Burj Khalifa lábánál a Karma kávézóból.
Menü: nincs menü, azt kapsz, amit érdemelsz :)
Szereplők: Novák Nóra, Ábrahám Rita
Karmikus kávézás. Megszületett közös ötletünk… örökítsük meg, hogyan ismerkedtünk meg, és mit csinálunk itt
a világ legmagasabb épületének lábánál.
Ezt kaptuk. Kértük? Talán igen.
Összesen majd’ két évtizedet éltünk a Közel-Keleten,
azon belül főleg Dubaiban. Ebben a könyvben kalandjainkat, emlékeinket, szép pillanatainkat szeretnénk megosztani.
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Hogyan kezdődött?
Nóra és Rita fiatal, diplomás családanyák, akik férjük
karrierjének erős pillérei, hiszen életük során több alkalommal kellett követniük párjukat gyerekestül, a családi
élet megannyi materialista kellékével együtt – hátrahagyva korábbi munkájukat, barátaikat, idegen országokban, ismeretlen kultúrákban kezdtek új életet.
Mindezt hihetetlenül pozitívan, úgy, hogy saját álmaikat
sem adták fel. Nem váltak csemetéket fuvarozó taxisokká, otthont csinosító háziasszonyokká. Illetve… Részben
mégis! Ám a gyerekek gondozása és az új otthon megteremtése mellett tudásukat és lehetőségeiket kihasználva
simultak az Emirátusok különös világába: munkát vállaltak, céget alapítottak. Egy olyan országban, ahol a nők és
a férfiak jogai, elfogadottsága még ma is idegen egy európai születésű embernek.
Sorsuk hasonlóságával ellentétben ők ketten merőben
más egyéniségek. Az egyikük álmodozó lelkét tökéletesen kiegészítik a másik földhöz közeli megfontolt léptei.
Magyarországon talán sohasem találkoztak volna, de aki
hisz az előre elrendelt történésekben, annak nem szükséges tovább magyarázni…
A sors úgy alakította mindkettejük életét, hogy el kellett
köszönniük az „Aranykalitkától”. És egymástól is. Nóra
visszatért Európába, Rita tovább költözött családjával a
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Távol – Keletre. Ami továbbra is közös az életükben, a
barátságuk, és az, hogy Dubaiban hagyták szívük egy
apró darabkáját, ám magukkal hoztak számtalan könynyes és vidám történetet, amelyeket csokorba szedve
most megosztanak veled.
Függetlenül attól, hogy jártál-e már az Arab Emírségekben vagy sem – és ha eljutsz a Közel-Keletre egyszer,
turista leszel, vagy ott is élsz majd egy ideig –, hasznos és
érdekes olvasmány.
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