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Som ung legede Johnny Madsen med tanken om at blive præst. Men det blev på spillestederne, halballerne
og festivalerne, han fandt sin prædikestol, og der har han i snart 40 år begejstret og betaget sit trofaste

publikum med poetisk nerve og genuin vestjysk rock’n’roll. Musikeren og sangskriveren fra Thyborøn er en
stolt særling i dansk rock, der har slingret ad sine egne veje.

I bogen fortæller Johnny Madsen bramfrit om sin kringlede og lange vej til toppen af dansk rock, hvor
triumfen i slutningen af 1980’erne udviklede sig til en regulær Madsen-mania. Samtidig træder den

engagerede Madsen i karakter i et heftigt opgør med det danske ”eventyrsamfund” og velfærds-diktatur, mens
han hylder den ægte folkelighed, kunsten og næstekærligheden.

Særling fra verdens ende er et muntert portræt af en sand rock’n’roll-levemand med et smittende humør. En
mand med tørst på livet – og tilværelsens mange fristelser, fra sprut og god rødvin til golf.
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