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Nattegn Pia Elers Hent PDF Forlaget skriver: I sine unge år var Johnny Madsen en yderst habil fodboldspiller
og drømte om at blive præst. Men sådan kom det som bekendt ikke til at gå. Inspireret først af folkemusikken
og senere blues og rock blev det musikvejen, han gik. Johnny Madsen har altid har insisteret på at gå sine
egne. Han brød for alvor igennem på den danske musikscene i slutfirserne og har med sin skæve humor og
finurlige, poetiske tekster begejstret sit trofaste publikum i snart 40 år. I de senere år er kunsten begyndt at
fylde mere og mere i Johnny Madsens liv, og han er blevet en anerkendt og efterspurgt kunstner i Danmark.
Journalist Pia Elers tegner et levende portræt af en ægte, vestjysk rock´n´roller.  Læseren kommer med til

koncert, til ferniseringer i London og New York og følger musikeren i hverdagen. Bogen er fyldt med muntre
anekdoter, interviews med musikkolleger, familie og gamle venner og giver et billede af en mand, der ikke

går på kompromis og lever livet - på sin helt egen måde.
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