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Dizzy Mizz Lizzy Jan Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: Dizzy Mizz Lizzy var landets populæreste
rockgruppe i 1990´erne, hvor de med hits som Waterline, Silverflame, Glory, Love Is A Loser´s Game og
11:07 PM blev soundtrack for en hel generation. Deres to albums solgte til platin i Danmark og Japan, men
alligevel gik gruppen i opløsning i 1998. Tim Christensen, Martin Nielsen og Søren Friis-Larsen fandt siden
sammen igen og har i 2015 optrådt for mere end en halv million danskere, mens de samtidig har indspillet

deres første nye sange siden 1996. Historien om Dizzy Mizz Lizzy er et fantastisk eventyr. Det er opfyldelsen
af tre teenageres drengedrøm, men det er også en skræmmende beretning om et umenneskeligt arbejds- og
forventningspres, der gjorde drømmen til et mareridt, inden de tre musikere var fyldt 23 år. En årelang pause
fra hinanden skulle vise sig at være redningen for de tre musikere, deres venskab og deres musik. I dag er
Dizzy Mizz Lizzy mere populær end nogen sinde før. Jan Poulsen har fulgt gruppen siden starten, og han
kommer helt ind på livet af de tre medlemmer og fortæller alt om succesen, men går også uhyggeligt tæt på
nedturen. Jan Poulsen har interviewet de tre medlemmer og alle andre, som har haft en væsentlig berøring
med gruppen igennem årene. Bogen er rigt illustreret med hidtil ukendte fotos, dokumenter og memorabilia

fra medlemmernes private arkiver.
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