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– Hvis vi skal stikke af, så kan vi lige så godt gøre det med stil. Og jeg skal have den her på. Han holdt en
Manchester-trøje op foran sig. Ibrahimović stod der på 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. Jonas Kleinschmidt, født 1982, er cand.mag. i dansk og arbejder som musikredaktør og
kulturjournalist. Dig 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 Ibrahimovich. Dig og mig og Zlatan er mit forsøg på at skrive en følsom
fodboldroman til en ny generation. Det er også en roman, jeg ville ønske, nogen havde skrevet, dengang jeg
var 15 år."
11 årige Dina bor i Birkene, en lille landlig flække uden for byen Dunark. Følg med her 24. Læs og stem på

frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Jeg har også læst bogen, og er helt enig med
dig. Gratis erotiske historier, noveller og tekster. Rasmus Klump og den rullende seng : Rasmus Klump og
det glemte tog Hver måned udvælger vi en bog, som vi mener, er noget helt særligt, og som vi anbefaler dig at
læse. Vi er først med nyheder, sport og underholdning. 2018 · Smart webtjeneste lader dig lynhurtigt ændre
fil-formater. Velkommen til virkeligheden. Du kan trylle med både tekst og billedfiler - prøv selv her. 11
årige Dina bor i Birkene, en lille landlig flække uden for byen Dunark. Koh Tao guiden ger dig det bästa koh
tao har att erbjuda - läs om dykning stränder tips bilder och hotell på koh tao ko Ursäkta, men jag måste fråga
dig om detta kanske är ditt första besök på teknikensvarld. Godt skrevet Søren. Følg med her 24. 04. Døren
til VM skulle være lukket, men Zlatan kan selv åbne den, hvis han vil.

