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Commando Johnny Ramone Hent PDF Forlaget skriver: I 2002 blev det legendariske newyorker-punkband
The Ramones optaget i Rock and Roll Hall of Fame. To år efter døde bandets boss og grundlægger Johnny

Ramone af kræft. Inden sin død nåede han at skrive denne selvbiografi, hvori han på brutalt ærlig vis
fortæller om det kontroversielle bands mange år på toppen af den amerikanske undergrund. På scenen var han
en vild provokatør, men bag scenen holdt han sammen på bandet gennem tykt og tyndt fra starten af 70´erne

til midten af 90´erne.

Som bandets indpisker og frontmand førte han dem til international succes og sikrede dem den uofficielle titel
som punkrockens opfindere. Johnny holdt sig aldrig tilbage i livet, og det gør han heller ikke på bogens sider.

Han afslører sine egne problemer med vold, fx da han banker et af de andre bandmedlemmer, fordi han
kommer for sent til en biografaftale. Han sviner andre topbands til, han håner The Ramones´ egne musiske
evner i de tidlige år, inden de fik styr på sagerne, og han kaster lys over sit venskab med Linda, hans livs

kærlighed. Commando er Johnnys egen historie og historien om The Ramones fortalt på hans egne
betingelser - ledsaget af et hav af fotos, hvoraf mange aldrig tidligere har været offentliggjort. 
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