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Ladda ner en lärarhandledning till boken

Jag dras inte till mörkhyade. Eller alltså, jag föredrar snälla, smarta
tjejer.

Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Frankrike.

Nej, du är ju n****. Du måste flytta tillbaka till djungeln.

Kan du dansa lite afrikansk dans för mig?

Hej, var är din pimp?

Gå inte på våra vägar, era n****horor!

Det här är en bok om våra liv. Om andras ord. Om Sverige idag.
Med texter av Amie Bramme Sey, Amira Diallo, Alle Eriksson,
Yodit Girmay, Tatiana Håkanson, Judith Kiros, Valerie Kyeyune



Backström, Tyson McVey, Marilyne Ntumba Mabambu, Bilan
Osman, Adam Tensta och Salem Yohannes.

Fanna Ndow Norrby (f. 1990) är skribent och kommunikatör. Svart
kvinna, som hon är redaktör för, är hennes första bok. För det arbetet

tilldelades hon bland annat Stora kommunikatörspriset i
kategorin Årets unga talang av Sveriges Kommunikatörer 2016.

"Jag jublar av glädje vid tanken på att ett gäng svenska, och inte
amerikanska, afrikanska, brittiska eller västindiska, tjejer ur min
generation skriver fritt just om att vara svart, ung, kvinna i Sverige

idag."
Silvia Kakembo, Jönköpings-Posten

"Om mitt tonåriga jag hade haft tillgång till en bok som Svart
kvinna, så skulle hennes frustration fått utlopp på sätt som nog hade
varit läkande. Att känna sig mindre ensam i sin oro, det skulle hon ha
gynnats av. Att veta att hon har systrar i kampen och att de uttryckt

sig i bokform, det skulle ha gett henne styrka och hopp."
Minna Salami, Obs, Sveriges Radio

"Bokens skribenter lyckas skapa öppna och ärliga beskrivningar av
ett av samtidens viktigaste ämnen."

Henrietta Olsson, Norrköpings Tidningar

En blir arg, bitter, uppgiven, desillusionerad, vansinnig. Sedan
samlar sig vreden i en lugn punkt: Nu räcker det.Anna Hallberg,
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