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Kurt Cobain - en biografi Charles R. Cross Hent PDF Forlaget skriver: ´I hate Myself and Want to Die´. Det
var arbejdstitlen på Nirvanas sidste album. Et halvt år efter udgivelsen begik Kurt Cobain selvmord, 27 år

gammel.

´Kurt Cobain´ følger Kurt Cobain fra hans omtumlede barndom, til han står på berømmelsens tinder. Det var
her, den unge rockstjerne altid havde ønsket sig op - men han hadede berømmelsen og skruede sig langsomt

ned i et heroinhelvede, som end ikke hans nyfødte baby kunne trække ham ud af.

Den garvede New York Times-rockjournalist Charles R. Cross - kendt på dansk grund for den anmelderroste
Hendrix-biografi ´Room Full of Mirrors´ - har til denne bog haft adgang til Kurt Cobains upublicerede
dagbøger, og han giver et hidtil uset indblik i en stor kunstners liv og den smerte, der tilintetgjorde det.

"... det lykkes på beundringsværdig vis Cross at vise, hvad der sker, når berømmelsen hiver og slider i en sart
sjæl, der gerne vil anerkendes bredt og være den troværdige outsider."

Weekendavisen

". spændende og veldokumenteret ... fortæller sobert, forstående og medrivende om grungeprofetens 27 lange
år."
Tjeck

"Cross giver en grundig, nøgtern og usentimental fremstilling af, hvorfor det nærmest måtte gå Cobain, som
det gik. Og det er trods den usympatiske hovedperson ganske enkelt medrivende læsning."

Fyens Stifstidende

"Bogen føjer nye sider til historien om Kurt Cobain ... fascinerende"
Gaffa

"En af de mest bevægende og afslørende bøger, der nogensinde er skrevet om en rockstjerne."
The Los Angeles Times

". vil formentlig blive stående for altid som den definitive Kurt Cobain-biografi"
Aberdeen Daily World
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