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beretning vil gå ud over alle de kendte rimelige grænser og hensynsløst trampe ind på hovedpersonernes mest

private enemærker, uden hensyntagen til Larsens og Clausens ømfindtlige prinsesse-fornemmelser, sarte
ligtorne og mimoseagtige følsomhed. Med andre ord, bogen er skrevet fuldstændig i Det Dårlige Selskabs

ånd." Bogen er en brutal historie fra virkelighedens verden, men er også meget mere end det. Den er
forfatternes egne udviklingshistorier, der hudløst beskriver den intrige der til sidst bringer dem sammen
mange år senere på øen Pantelleria. Et møde der får store konsekvenser for dem begge. Læs Larsen og

Clausen – Ronkedorer i Rockland og forstå hvorfor Det Dårlige Selskab så absolut ikke vil have bogen ud og
forstå hvorfor den skal ud! Som Clausen siger: "Vamos – vi må videre!" Det er hård kost og ingen tvivl om, at

biografien er berettiget kontroversiel for de mange, der opfatter de 2 hovedpersoner som nationalhelte.
Biografien indeholder dog også anden mere positiv og interessant musikhistorik … Biografien er

tankevækkende og velskrevet. Det kontroversielle antrit tiltrækker nogle og skræmmer andre. Der vil være
læsere på de fleste biblioteker. Carsten Güllich-Nørby, lektør
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