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ryggen. – Bare dig og mig og Zlatan. Ned igennem Europa. Siden Lasses storebror døde, er Lasses liv mere
eller mindre gået i stå. Han går i skole, spiller lidt fodbold og ser youtube-videoer af helten Zlatans scoringer

igen og igen. Men ellers sker der ikke rigtigt noget.
Vennerne har Lasse efterhånden mistet kontakten med, for slet ikke at tale om de uopnåelige piger, hvis
selfier Lasse studerer på instagram. Men pludselig ændrer alt sig, da Tobias begynder i Lasses klasse. Kan

Tobias blive Lasses billet tilbage til livet?
Dig og mig og Zlatan er en stærk ungdomsbog om at miste, om fodbold og om dybe venskaber.
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og mig og Zlatan er hans debut. Om bogen fortæller han: "Det er en coming of age-historie om et venskab
imellem to 9. klasses-drenge, der på mange måder er hinandens modsætninger. Sammen hjælper de hinanden
videre i livet. Temaerne i romanen er sorg, venskab, musik, sex, vold, fodbold, heltedyrkelse – og Zlatan
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