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Lennon uden filter David Sheff Hent PDF I sommeren 1980 havde John Lennon holdt sig ude af
offentlighedens søgelys i fem år for at koncentrere sig om at være hjemmegående far og opfostre sin søn

Sean, mens Yoko Ono tog sig af forretningerne. Men nu sagde rygterne, at John Lennon havde samlet et hold
musikere. Han skulle i gang med at indspille en ny plade.

Det lykkedes for den unge journalist David Sheff at få adgang til Dakota-bygningen i New York og at få del i
John Lennons og Yoko Onos personlige tanker og drømme. På kontoret, i køkkenet, på gaden og i studiet
optog Sheff mere end 20 timers bånd, hvor han med John og Yoko diskuterede alt fra barndom, politik,

kærlighed, Beatles og fremtidige projekter.

Et af bogens højdepunkter er John Lennons gennemgang af Beatles’ sangkatalog, hvor han fortæller om
inspirationskilder, og hvem der skrev tekst og musik i de enkelte sange. Interviewet blev trykt 6. december
1980. 7. december ringede Yoko Ono til David Sheff og fortalte, at hun og John Lennon var begejstrede for

resultatet. Dagen efter var John Lennon død.

”Et fascinerende, detaljeret indblik i et musikalsk genis arbejdsproces …. En værdifuld bog.” New York
Times

“Interviewet er et smukt bevis på, at noget af den bedste kunst, Lennon/Ono skabte, var deres liv.” Time

“Det mest afslørende selvportræt af John Lennons karriere …” People
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