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En stark och gripande debutroman, som dessutom är brinnande
aktuell.

Dan Brundin, BTJ

Oj, så bra av debutanten Ayobami Adebayo. Med varm humor
målar hon bilden av kvinnoliv i Nigeria under det politiskt oroliga
1980-talet ... Hjärtskärande vackert om den unga, barnlösa Yejide.

Kerstin Särneö, Tara

Yejide träffade sin man på universitetet och de har varit gifta i fyra
år. De har ett fint äktenskap, allt som egentligen saknas i deras liv är

ett barn. Yejide ber om ett mirakel, hon träffar läkare, hon går
motvilligt på en krävande ceremoniell pilgrimsfärd. Men inget

händer.
Släkten är bestämd, kräver ett barn och insisterar på att hennes man
ska ta en till fru. Yejide känner sig förtvivlad. Hennes make försöker

blidka Yejide såväl som släkten.
Men det är en omöjlig situation som kommer att leda till svartsjuka,

svek och förtvivlan.



Stanna hos mig är en kärlekshistoria som utspelar sig mitt i den
politiska turbulensen i Nigeria under åttiotalet. Det är en berättelse
om hur skört ett äktenskap kan vara, om den enorma längtan efter
barn och om hur en familj kan gå sönder. Det är också en roman om
hur gamla traditioner möter en modern värld med nya värderingar.

Ayòbámi Adébáyò föddes i Lagos, Nigeria. Hon är litteraturvetare
och litteraturskribent. Stanna hos mig är hennes debutroman, den
fick ett fantastiskt mottagande när den utkom i Storbritannien, blev
nominerad till Baileys Womens Prize for Fiction och har hyllats av

recensenter och läsare.

Läsaren dras tätt intill huvudpersonerna ... Språket är direkt och
inre reflektioner får aldrig berättelsen att tappa tempo. Känslor och
handlingar vävs samman och konkreta skildringar av brygder,

helbrägdagörare och gamla myter och föreställningar lever sida vid
sida med modernare idéer och allmänmänskliga känslor av skam,
skuld och övergivenhet ... debuten inger hopp om ett författarskap

av fortsatt hög klass.
Marie Blomgren, Nya Wermlands-Tidningen
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