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Historien om botox-, cougar- og realitystjernen Stephanie Star er så meget mere end dét – afbleget hår og
silikonebryster i størrelse XL. Hun har også en stor personlighed. Store armbevægelser. Et stort hjerte.

Hun har i sit liv mødt megen modgang, som hun har modgået med sit viljefaste motto: ”Det handler ikke om,
hvordan jeg har det, men hvordan jeg ta’r det.”

Hun er født på Sicilien. Hendes mor forlod hende bogstaveligt talt på et stengulv tre dage efter fødslen. Hun
har boet på katolsk nonnebørnehjem. Kom til Danmark som lille pige med sin far. I skolen blev hun kaldt
spaghetti-neger, og hendes travle restauratør-far var ingen støtte. Hun skriver sin bog for at nedbryde tabuer,
fordomme og Jantelov. Samt for at udbrede budskabet om, at det ikke er slut med at føle sig lækker og sexet,
bare fordi man er fyldt 50 år. Hun er uddannet danseinstruktør, har været selvstændig fysiurgisk massør,
krops- og adfærdsterapeut og brugt mange år på bevidst personlig udvikling i den spirituelle verden. 

Bogen er skrevet i samarbejde med Dennis Drejer, forfatter til en stribe bøger om blandt andre kendisstylisten
Dennis Knudsen og den nordjyske impresario Henrik ”Røde” Nielsen.
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