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Marcus & Martinus - Vores historie Marcus & Martinus . Hent PDF "Hej! Vi hedder Marcus og Martinus
Gunnarsen. Vi bor i det nordlige Norge sammen med vores to søstre og vores mor og far. Vi er fjorten år
gamle og går i niende klasse, spiller fodbold og kan godt lide at høre musik og være sammen med vores

venner. I hverdagene skal vi gå i seng klokken ti, så vi er bare to helt almindelige drenge.

Men så er der alligevel noget, der ikke er helt almindeligt. Det kan du læse om her. Det her er vores historie
frem til nu."

Marcus & Martinus havde et magisk år i Norge sidste år. Magien er fortsat i år med turné, udsolgte koncerter
og gennembrud i både Sverige og Danmark – og fanskaren vokser hver dag.

I denne bog følger vi drengene på hele deres rejse, fra de var et par helt små sangglade gutter, over deres
deltagelse og sejr i den norske udgave af MGP og frem til den enorme succes, de har i dag. Fremtiden ser lys

ud for Marcus & Martinus. Til foråret spiller de en række udsolgte koncerter, og til januar er der i hele
Norden biografpremiere på en dokumentarfilm om dem.

Dette er drengenes egen fortælling – og bogen er smækfyldt med private billeder og koncertoptagelser. Kom
med back stage og få helt unikke facts fra drengenes liv …

 

"Hej! Vi hedder Marcus og Martinus Gunnarsen. Vi bor i det
nordlige Norge sammen med vores to søstre og vores mor og far. Vi
er fjorten år gamle og går i niende klasse, spiller fodbold og kan godt
lide at høre musik og være sammen med vores venner. I hverdagene
skal vi gå i seng klokken ti, så vi er bare to helt almindelige drenge.

Men så er der alligevel noget, der ikke er helt almindeligt. Det kan
du læse om her. Det her er vores historie frem til nu."

Marcus & Martinus havde et magisk år i Norge sidste år. Magien er
fortsat i år med turné, udsolgte koncerter og gennembrud i både

Sverige og Danmark – og fanskaren vokser hver dag.

I denne bog følger vi drengene på hele deres rejse, fra de var et par
helt små sangglade gutter, over deres deltagelse og sejr i den norske

udgave af MGP og frem til den enorme succes, de har i dag.
Fremtiden ser lys ud for Marcus & Martinus. Til foråret spiller de en

række udsolgte koncerter, og til januar er der i hele Norden
biografpremiere på en dokumentarfilm om dem.

Dette er drengenes egen fortælling – og bogen er smækfyldt med
private billeder og koncertoptagelser. Kom med back stage og få helt

unikke facts fra drengenes liv …
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