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Jagger Marc Spitz Hent PDF Hvis Chuck Berry opfandt Rock and Roll, så opfandt Mick Jagger Rockstjernen.
Marc Spitzer rejser i begyndelsen af bogen tvivl om, hvorvidt han bryder sig om Jagger. Han synes som
mange andre, at Mick Jagger udstråler arrogance, kulde, overlegenhed. Hvor Kieth Richards er hjertet og

blodet i The Rolling Stones, er Jagger hjernen. Men snart får vi en helt anden historie om en ung mand, som
længe både fulgte sine studier og ledte den gruppe, der blev verdens største rockband, mens de andre stenede
deres hjerne ud. Som gik på barrikaderne i ungdomsoprøret, indtil han blev så berømt, at han ikke kunne
være i fred. Keith og Mick voksede som drenge op sammen i Dartford uden for London, og deres utroligt

tætte samarbejde skaffede os en række af rockens største klassikere.

Bogen er en morsom og næsten hypnotisk pageturner om Mick Jaggers liv, om musikken og kvinderne (nej,
han er ikke bøsse), om det dekadente liv som berømthed, og om den klare omtanke og planlægning, der hele

tiden bringer både ham og bandet ud af vanskeligheder og ud på alverdens scener.
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