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Remee Ulrik Sass Hent PDF Teenageidol, prisbelønnet sangskriver, X Factor-dommer og manden bag en utal
af internationale hits. Remee fortæller her hele historien om, hvordan han som barn lod sig opsluge af

musikkens verden, mødte hiphoppen og Malcolm X og nærmest ved et tilfælde fi k sin første pladekontrakt
som 15-årig. Allerede få år efter var han forvandlet til popidol med gruppen Sound of Seduction, inden

karrieren for alvor tog fart, da han som sangskriver lancerede duoen S.O.A.P. og fandt sig selv til møde hos de
store pladeselskaber i New York.

Remee går tæt på i fortællingen om adoptivbarnet, der blev udråbt til gulddreng, og han fortæller i bogen om
et liv, der på mange måder har formet sig som et eventyr. Om musikken og de unge år, om den forliste

soloplade og de riges ferieparadis i Saint-Tropez, om projektet med ferieboligerne i Oasis Club i Tyrkiet, om
samarbejdet med Stein Bagger og i særdeleshed om de tre sæsoner med X Factor. Og om at blive kaldt hjem
til Danmark, fordi han skulle være far, netop som alle døre stod på vid gab og en karriere som international

hitmager lå lige for.
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mødte hiphoppen og Malcolm X og nærmest ved et tilfælde fi k sin
første pladekontrakt som 15-årig. Allerede få år efter var han
forvandlet til popidol med gruppen Sound of Seduction, inden

karrieren for alvor tog fart, da han som sangskriver lancerede duoen
S.O.A.P. og fandt sig selv til møde hos de store pladeselskaber i New

York.

Remee går tæt på i fortællingen om adoptivbarnet, der blev udråbt til
gulddreng, og han fortæller i bogen om et liv, der på mange måder
har formet sig som et eventyr. Om musikken og de unge år, om den

forliste soloplade og de riges ferieparadis i Saint-Tropez, om
projektet med ferieboligerne i Oasis Club i Tyrkiet, om samarbejdet
med Stein Bagger og i særdeleshed om de tre sæsoner med X Factor.
Og om at blive kaldt hjem til Danmark, fordi han skulle være far,
netop som alle døre stod på vid gab og en karriere som international

hitmager lå lige for.
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