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Blod, droger och rock’n’roll – en självbiografi om överlevnad
Blod, droger och rock’n’roll av Janique Svedberg är en självbiografisk berättelse om glamour,
missbruk och tillfrisknande. Författaren har själv läst in boken som Tundell Salmson audio ger
ut som mp3-cd och på mp3-fil.
”Min historia börjar när jag är elva år och skriker till min mamma att jag hatar henne. Den kvällen tar hon
livet av sig. Jag är övertygad om att mina elaka ord var droppen, att hon inte orkade leva längre. För att
kunna stå ut, för att kunna överleva, behövde min sorg, ilska och rädsla få ett utlopp. Det började med
ett myggbett och min idé att sätta en gaffel i myggbettet. Det gjorde fruktansvärt ont och började blöda.
Men mina känslor kom ut med blodet som rann ner från min arm och för första gången sedan min
mammas död kände jag mig lugn.”
Så beskriver Janique Svedberg hur allting började. En destruktiv resa som samtidigt kantades av ett
glamouröst liv med musikens superstjärnor.
”Den glamourösa delen av berättelsen beskriver ett liv som många drömmer om, men Janique berättar
på ett gripande sätt om den svarta baksidan, den som sällan syns utåt; om ett liv som kantas av sorg
och rädsla, blod och droger”, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio.
Om författaren
Janique Svedberg är sedan många år bosatt i New York. 2010 var hon en av de svenska New
Yorkfruarna i TV3:s serie, en upplevelse som hon ser tillbaka på med blandade känslor. Hon arbetar
med missbruksfrågor och föreläser om alla slags destruktiva beteenden genom sitt företag Road To
Recovery med kontor i New York, Los Angeles, Stockholm och Dubai. Hon driver också en privat
praktik i New York.
Blod, droger och rock’n’roll har nyligen släppts som mp3-cd och mp3-fil på Tundell Salmson audio.
Uppläsare: Författaruppläsning
ISBN mp3-cd: 978-91-87141-74-4 ISBN mp3-fil: 978-91-7607-020-8
För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/Blod_droger_och_rocknroll.shtml
eller kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38.
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