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Sjæl i flammer Lars Muhl Hent PDF Sjæl i flammer. Af Lars Muhl. Det gamle løsen »Vil du tænde, må du
brænde« siger noget om dét at have et formål, skriver den danske rockmusiker Lars Muhl i forordet til denne
hudløse og musikalske erindringsbog.Sjæl i flammer er først og fremmest en bog om at være anderledes og
samtidig betale prisen for det. Det handler om et følsomt menneske, der i 1960´erne havde et klart formål: At

følge musikkens vej. Og som ikke dengang erkendte, hvorhen vejen gik.Erindringsbogen har mange
tonearter. Kompleks og fuld af modsætninger: bekendelser og kritik, piger og musik, stoffer og turnéer, frihed
og tvangsafvænning, drømme og selvopgør: Muhl vs. Muhl. Gennem selvopgøret kommer vi tæt på Muhls
brogede liv og på de op- og nedture, han har gennemgået musikalsk og menneskeligt.Bogen rummer på én
gang sønderlemmende og nænsom kritik af musik- og ungdomskulturen, der kaster lange skygger ind over
den musik og den kultur, Muhl har været en del af. En levende begravet kultur, er han tilbøjelig til at mene i

dag. Ny udgave. Lars Muhl, født 1950 i Århus, er forfatter, komponist, sangskriver og sanger. Hele
produktionen - især de nyere esoteriske titler Gral, Maria Magdalene, Seeren fra Andalusien og senest Det
knuste hjertes visdom - kan ses som en erkendelsesrejse mod nye og højere former for erkendelse og liv.
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