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Följ med bakom kulisserna och möt mannen bakom de starka texterna i intensiva bilder som andas liv och
lust, närhet och känsla, skapande och vila. Här möts Peter LeMarc och fotografen och författaren Jan
Nordström i tankar, uttryck och känslor kring det som ligger under ytan i allas våra liv. Och det är just den
förmågan att sjunga rakt in i hjärtat som fått Jan och många, många fler att känna hur Peters ord ger livsmod!
I denna unika bok får du chansen att verkligen känna allt som bilderna och de korta texterna och funderingarna
vill ge dig: det som håller oss vid liv. Fotografen och författaren Jan Nordström har haft fullständigt tillträde
att följa Peter LeMarc i fotspåren. Jans kameror har fått fotografera där ingen annan tidigare fått möjlighet att
vara, och hans upplevelser och texter fördjupar berättelsen om Peter LeMarc som konstnär. Jans och Peters
samarbete började vid fotograferingen av Peters album "Svag doft av skymning", som släpptes i september
2012. Jan och hans kameror följde sedan med Peter bakom kulisserna och upp på scenen under den
direktsända radiokonserten den 1 mars 2013. Därefter under TV-inspelningen av SVT:s program "Tack för
musiken", som sändes i början av 2014. Sedan under den sista konserten på Skeppsholmen i Stockholm den 2
augusti 2014... "...och därpå under en septembereftermiddag hemma i arbetsrummet, när Peter arbetade på en
ny sång. För även om konserten den 2 augusti var den sista kommer Peter LeMarc skapa musik och text så
länge han är vid liv."
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