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Vild Chrissie Hynde Hent PDF Chrissie Hynde er og var en usædvanlig person – selv iblandt de meget få
kvindelige rockstjerner. Som sanger, sangskriver, komponist og forgrundsfigur i The Pretenders var hun

intens, androgyn, sexet, rebelsk, hidsig og frygtløs.

Her er hendes egen historie. Hun voksede op i Akron, Ohio, hvor hendes forældre opdragede hende til at
blive en pæn forstadspige i 1950’erne. Hun stak af til koncerter, blev kæreste med en rocker, sprang fra
skolen, altsammen i en vild jagt på rockmusikken. Og i 1973 tog hun til London for at starte et band.

Hun begyndte med at skrive for det berømte New Musical Express, og snart blev hun kendt for at sige den
nådesløse sandhed om bandene & pladerne & koncerterne. Så startede hun sit band.

Jeg kunne ikke have fortalt denne historie, mens mine forældre stadig var her.

“Tværs igennem tragedien og ulykkerne er ‘Vild’ først og fremmest en kærlighedserklæring til rock´n´roll, til
det eneste, Chrissie Hynde aldrig tvivlede på, mens hun tumlede fremad. ‘… den følelse kom af at have en
guitar slynget over skulderen, mens jeg stod foran en mikrofon,’ skriver hun. ‘Endelig hjemme.’” Sunday

Book Review
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1950’erne. Hun stak af til koncerter, blev kæreste med en rocker,
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1973 tog hun til London for at starte et band.

Hun begyndte med at skrive for det berømte New Musical Express,
og snart blev hun kendt for at sige den nådesløse sandhed om
bandene & pladerne & koncerterne. Så startede hun sit band.

Jeg kunne ikke have fortalt denne historie, mens mine forældre
stadig var her.

“Tværs igennem tragedien og ulykkerne er ‘Vild’ først og fremmest
en kærlighedserklæring til rock´n´roll, til det eneste, Chrissie Hynde
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