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Lou Reed Mick Wall Hent PDF New York 1965. Lou Reed og John Cale dannede The Velvet Underground,
og i 1967 udkom ‘Bananpladen’ som en del af kunstermiljøet omkring Andy Warhols Factory. Allerede i
1970 splittedes gruppen, Lou Reed fortsatte på egen hånd, og i 1972 udkom ’Transformer’, et af rockens

vigtigste albums, produceret af David Bowie. Lou Reeds karriere derfra og til hans død d. 27. oktober 2013
har været voldsom og kontrastfyldt, som det liv, han levede, og hele tiden var Lou Reed trendsættende, altid
eksperimenterende og en af rockhistoriens største sangskrivere. Som Brian Eno sagde: “Det første Velvet
Underground-album solgte kun 10.000 eksemplarer, men alle dem, der købte det, startede et band.” Mick
Wall har været fan af Lou Reed hele sit liv. Han er en af Storbritanniens kendteste rockskribenter og har

skrevet en lang række bøger om rockens store, fx. Led Zeppelin, Metallica, AC/DC og Black Sabbath. "Mick
Wall er en fantastisk fortæller. Hans biografi om Lou Reed er en kenders gribende og ærlige

kærlighedserklæring til en enestående kunstner, der blev misforstået, dårligt behandlet og undervurderet
gennem hele sin levetid. Og så er den oversat af den danske Reed-kender Jakob Levinsen." Lars Rix,

Berlingske ”Mick Wall skriver råt og usentimentalt i en stil, der passer til hans emne, og han forgylder ikke
Reeds mere ubehagelige sider.” Will Hodgkinson (Chief Rock Critic), The Times
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