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BESKRIVNING
"De flesta människor är fans vid något tillfälle i livet - om man med "fan" helt enkelt menar någon som har
ett starkt intresse. Den här boken handlar i första hand om fans till popartister, beundrare som ibland
utvecklar en lika stark relation till sina favoritstjärnor som till människorna i sin omedelbara närhet. De
gör allt för sina idoler, eftersom de vet att idolerna gjort allt för dem, och reser gärna över halva jordklotet
för att visa sin kärlek. Fans utspelar sig i gränslandet mellan besatthet, entusiasm och vördnad. Rent
geografiskt utspelar den sig ofta vid kravallstaket eller sammetsrep - i väntan på en kram, en autograf eller
i alla fall en skymt av stjärnan. Det är en bok om vilken funktion idoler fyller - hur de ger oss styrka, hopp
och inspiration, men också om hur underhållningsindustrin säljer sina kändisar genom att skapa en illusion
av intimitet.Fans är ett försök att visa varifrån jag själv kommer. Att intervjua popstjärnor var först bara
en ursäkt för att få skivor signerade. Fansen i den här boken söker en djupare kontakt. De skriver brev och
poesi till sina kärleksobjekt, vinner idolträffar, rör vid stjärnan och förseglar kläderna de hade på sig i
plastpåsar för att bevara doften, fejkar att de är rullstolsburna för att få träffa dem igen, samlar på allt från
skivor till snabbmatsförpackningar som idolerna ätit ur, klär sig som dem, hänger i deras trappuppgångar,
lobbar för att de ska få Nobelpris, överöser dem med presenter. Och älskar dem sönder och samman."Fredrik StrageFredrik Strage är journalist och arbetade under 90-talet som redaktör på Pop och Bibel. De
senaste åren har han huvudsakligen skrivit om musik och film i Dagens Nyheter. Han gjorde även en
uppmärksammad debut som författare 2001 med Mikrofonkåt, en bok om svensk hiphop.E-boken av Fans
är baserad på den tryckta utgåvan från 2005.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Barça Fans | FC Barcelona Official website
Officiella svenska supporterklubben för Liverpool FC. Bli en av oss!

Motor1.com | Car News, Reviews and Analysis
SvenskaFans är skapat av fans, drivs av fans och riktar sig till fans.

The Spoiling Dead Fans - Home | Facebook
A handheld fan may be any broad, flat surface that is waved back-and-forth to create an airflow. Generally,
purpose-made handheld fans are shaped like a sector of a ...
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