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Formateret Lasse Holm Hent PDF Forlaget skriver: Daniel arbejder på et københavnsk reklamebureau, og i
sin fritid beskæftiger han sig med de mest meningsfulde og dybe sider af tilværelsen: vin, haute cuisine, tøj,
design og James Bond. Han nyder livet som kun en ung og smuk mand formår, mens han maler den triste
virkelighed i pangfarver på reklamebureauet. En dag får han mulighed for at forme noget endnu mere

spændende end de forbrugsgoder, han arbejder med til daglig. Hans pigebekendtskab, Louise, vågner op på
hospitalet med hukommelsestab, og Daniel tager det som en udfordring: Han vil skabe den perfekte kvinde

ud af Louises fragmenterede psyke.

Lasse Holm (f. 1968) er uddannet grafisk designer og har arbejdet inden for tegneserier, musik, pornografi,
video og reklame. Pop er hans debutroman, som sidenhen er blevet efterfulgt af romanen Formateret og den

historiske krimi Grækeren.
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