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bjuder varandra på korv. Dom jagar efter fjärilar och flugor. Och om den ena kommer bort så kan den andra
rida genom världsrymden för att hitta honom igen. Ja, det är så det är att ha en vän.Ulf Stark och Stina Wirsén
har var för sig tilldelats flera svenska och internationella priser. "En stjärna vid namn Ajax” är deras första

gemensamma bok, och tillsammans skapar de magi! På typiskt Ulf Stark-vis vävs fantasi och verklighet ihop
till en berättelse om livet och döden och evig vänskap. Ulf är mästerlig på att låta livsglädjen spegla sig i
sorgen, och Stina är i sin tur oöverträfflig på samspelet mellan det dramatiskt storslagna och de små roliga

detaljerna. Bilderna speglar och kompletterar texten på ett fulländat sätt!
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