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Overdrive Jesper Hollensberg Hent PDF Jonathan er kommende rockstjerne i bandet 'Mean Motherfuckers',
og hele hans liv er musik. Ved en ulykke bliver hans hånd skadet og hvad nu? Og hvad med Trine, som han er

ikke-kæreste med?

Uddrag:
I mørket fandt han sin plads. Satte stikket i guitaren og slog en enkelt tone an. Testede hurtigt

effektpedalerne: chorus, overdrive, ekko. Alle virkede som de skulle, og han skævede rundt til de andre (…)
“Godaften,” sagde forsangeren med en forstærket stemme der stod knasende tørt i rummet. Han havde

solbriller på og mikrofonen i hånden. “Vi er Mean Motherfuckers. Og vi spiller rock.”
Med ét faldt røde, blå og hvide kegler af lys mod dem gennem røgen fra oven, og Jonathans krop skælvede
under det voldsomme lydtryk der lænede sig mod hans brystkasse da de begyndte at spille. Suset var enormt

som altid.

Anmelderne siger:
"Historien er godt fortalt i et flydende og naturligt sprog ... En bog der gør indtryk og kommer ind under

huden på læseren. I de sidste år er der kommet flere bøger om unge, der pga. en ulykke eller alvorlig sygdom,
får forandret deres liv totalt. Her en bog der helt sikkert skal ind i samlingen."

(Lektørudtalelse, Lotte Lykke Simonsen)

"Hvor er det rart med en debutant, der har lavet en dejlig, vedkommende ungdomsbog. Handlingen udspilles i
et nutidigt storbymiljø og viser et meget nuanceret og realistisk billede af hovedpersonen Jonathan og miljøet

omkring rockmusikken ... Sproget er pænt og mundret med mange fine beskrivelser."
(Lektørudtalelse, Karsten Boll)

Forsidefotos: Jake Guild / https://www.flickr.com/photos/simpleskye
Bearbejdet af Bo Skjoldborg

 

Jonathan er kommende rockstjerne i bandet 'Mean Motherfuckers',
og hele hans liv er musik. Ved en ulykke bliver hans hånd skadet og

hvad nu? Og hvad med Trine, som han er ikke-kæreste med?

Uddrag:
I mørket fandt han sin plads. Satte stikket i guitaren og slog en enkelt
tone an. Testede hurtigt effektpedalerne: chorus, overdrive, ekko.
Alle virkede som de skulle, og han skævede rundt til de andre (…)
“Godaften,” sagde forsangeren med en forstærket stemme der stod
knasende tørt i rummet. Han havde solbriller på og mikrofonen i

hånden. “Vi er Mean Motherfuckers. Og vi spiller rock.”
Med ét faldt røde, blå og hvide kegler af lys mod dem gennem røgen
fra oven, og Jonathans krop skælvede under det voldsomme lydtryk
der lænede sig mod hans brystkasse da de begyndte at spille. Suset

var enormt som altid.

Anmelderne siger:
"Historien er godt fortalt i et flydende og naturligt sprog ... En bog
der gør indtryk og kommer ind under huden på læseren. I de sidste år
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er der kommet flere bøger om unge, der pga. en ulykke eller alvorlig
sygdom, får forandret deres liv totalt. Her en bog der helt sikkert skal

ind i samlingen."
(Lektørudtalelse, Lotte Lykke Simonsen)

"Hvor er det rart med en debutant, der har lavet en dejlig,
vedkommende ungdomsbog. Handlingen udspilles i et nutidigt
storbymiljø og viser et meget nuanceret og realistisk billede af
hovedpersonen Jonathan og miljøet omkring rockmusikken ...
Sproget er pænt og mundret med mange fine beskrivelser."

(Lektørudtalelse, Karsten Boll)

Forsidefotos: Jake Guild / https://www.flickr.com/photos/simpleskye
Bearbejdet af Bo Skjoldborg
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