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Stella är kär. Han heter Azad och kommer från Irak. Men de måste träffas i smyg för Stellas plastpappa, Klas,
vägrar släppa in Azad i huset. Till slut får Stella nog. För första gången tar hon mod till sig och struntar i vad
Klas säger. Hon bjuder hem Azad på middag. Mot Klas vilja. Annika Leibig har varit lärare i många år. I
denna sin första bok på Nypon förlag har hon skrivit om rasism. Den rasism som kan drabba alla ungdomar,
oavsett kulturell bakgrund. Så här säger Annika om sin bok: "Har någon annan än jag själv rätt att bestämma
över vilka jag vill ha som vänner? Eller vem jag förälskar mig i? Självklart inte! Men är det egentligen så
självklart? I dagens Sverige finns många unga människor som inte har den rätten. Det är de ungdomarna som
jag vill berätta om." Boken har svartvita illustrationer. Nypon förlag ger ut lättläst litteratur för barn, unga och
vuxna.
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