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Historien handler om Tobias, som elsker at lege MGP. Han elsker at klæde sig ud, synge og danse og give den
gas - i baghaven! For han er godt klar over, at det åbenbart ikke er noget, man gør ude på vejen eller i skolen.
Heldigvis har han en god ven, Anita, som også elsker at lege MGP og være sammen med Tobias - i hvert fald

i baghaven, og kun hvis hendes storesøster eller storesøsterens kæreste ikke ser dem.

Historien handler om at turde stå ved den, man er, og et venskab, der bliver sat på prøve.

Tomas Lagerman Lundme (f. 1973) er en sand mulitkunstner uddannet fra både Gøglerskolen, Forfatterskolen
og Kunstakademiet. Han ernærer sig både som radiovært, dramatiker, billedkunstner og forfatter. Modtog i

2013 Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat.

Bogen illustreres med sødme og glade farver af Mette-Kirstine Bak.
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