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Stor i Japan Martin Elvstrøm-Vieth Hent PDF Forestil dig, at du skriver en sang, lægger den ud på YouTube,
og pludselig er den et hit i Japan.

Det sker nemlig i denne historie om gymnasieorkesteret The Geeks. Følg deres vej fra lille, ubetydeligt
orkester i Slagelse til Stor i Japan. Gå med dem ind i berømmelsen og se, hvad den koster.

Uddrag af bogen
”Big enough?” fnes Nikolaj. ”Hedder den virkelig det?”

”Det kan du tro, den gør,” svarede Jan Erik, mere selvsikkert end han plejede.
Nikolaj prøvede at afkode noderne ved at nynne dem, men kunne ikke rigtig tyde kragetæerne. ”Giv den en

chance, Nikolaj,” sagde Karin og prikkede til ham med en trommestik.
Det lød mildest talt ikke særlig godt, når Jan Erik sang og spillede.

”Selvfølgelig,” røg det ikke desto mindre ud af Nikolaj halvt igennem sangen. Jan Erik havde ramt en nerve,
han aldrig før havde været i nærheden af. Selvom han sang forfærdeligt, var det tydeligt, at det kunne blive

godt. Ja, måske havde The Geeks ligefrem et hit? Tiden forsvandt i hvert fald, som de tre spillede den
igennem gentagne gange, rettede den til.

”Du har gjort det!” råbte Nikolaj efter at have sunget den igennem de første ti gange, ”du har skrevet et hit,
din lille gnom!”

Om forfatteren
Martin Elvstrøm-Vieth (f. 1973) virker til dagligt som præst i Godthaabskirken på Frederiksberg. Stor i Japan

er hans anden ungdomsroman.
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