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Lou Reed Mick Wall Hent PDF Forlaget skriver: Den anmelderroste rockskribent Mick Wall, der tidligere har
skrevet bestsellerbiografier om blandt andre Metallica, Iron Maiden og Led Zeppelin, udgav biografien Lou
Reed - The Life den 9. december 2013, kun få måneder efter Lou Reeds død. Mick Wall har beundret Lou
Reed og The Velvet Underground hele sit liv, og Will Hodgkinson, der er førende rockanamelder på The

Times, siger om biografien:

»Mick Wall skriver lige på og hårdt og helt usentimentalt i en stil, der passer til den mand, han skriver om, og
han går bestemt ikke uden om Lou Reeds mere ubehagelige sider.«

Lou Reed, der døde den 27. oktober 2013, er blevet kaldt mange ting, lige fra the Godfather of Punk til the
High Priest of Glam. Mick Wall mener, at han fortsatte, hvor rocken holdt op - og han skal derfor ikke måles

med Beatles og Stones, men med William S. Burroughs, Hubert Selby Jr. og Andy Warhol.
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