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Wspomnienia wokalisty legendarnego Iron Maiden.
Oto prawdziwy Bruce Dickinson - biznesmen, ikona heavy metalu

* UWAGA! Moze zawierac ciezkie metalowe kawalki
***

Up the Irons! Zapnijcie pasy - kapitan Dickinson zabierze was w
rockandrollowa podroz po swoim zyciu.

Frontman Iron Maiden to wokalista obdarzony glosem
wprawiajacym swiat w drzenie, a prywatnie czlowiek, ktory nie boi
sie sprawdzac, do czego sluzy ten czy inny "przycisk" - kiedy nie gra

koncertow, pilotuje i serwisuje samoloty pasazerskie, wyglasza
elektryzujace mowy motywacyjne, pisze ksiazki, warzy piwo i
swieci sukcesy podczas zawodow szermierczych. Istny czlowiek

renesansu!
Bruce Dickinson to takze rasowy gawedziarz z poczuciem humoru

jak hartowana stal. W jego autobiografii przeczytacie o
zwariowanych 30 latach z Iron Maiden, blyskotliwej karierze
solowej, o pierwszych zespolach, ojcostwie i niedawnej walce z
nowotworem. Przyjrzycie sie z bliska jednemu z najbardziej

niezwyklych wspolczesnych artystow, autorowi Run to the Hills,
Powerslave, 2 Minutes to Midnight i innych niesmiertelnych hitow.



Iron Maiden swieca triumfy na scenie rockowej od ponad 40 lat.
Sprzedali przeszlo 90 milionow plyt i zagrali 2 tysiace koncertow,
kazdy z nich czyniac niezapomnianym muzycznym spektaklem. Sa

kwintesencja heavy metalu z jego drapiezna basniowoscia.
***

Heavy metal, coaching, szermierka, pilotowanie samolotow
pasazerskich, a teraz (kolejna) ksiazka! Chapeau bas, panie

Dickinson! Ciekawe, czym pan nas zaskoczy nastepnym razem.
- Adam Nergal Darski, Behemoth

Bruce Dickinson opisal swoje zycie ze swada, lekkoscia i fantazja.
Wspomnienia wokalisty Iron Maiden, ale tez pilota, szermierza,
pisarza i piwowara, czyta sie jak powiesc Stephena Kinga. Jednym

tchem.
- Wieslaw Weiss, "Teraz Rock"

Problemy rodzinne, szok dorastania, heroiczne poczatki
rockandrollowej przygody, blaski i cienie prawdziwej slawy - brzmi
jak niemal kazda muzyczna biografia, prawda? Przewaga wspomnien
Bruce'a Dickinsona nad wiekszoscia dostepnych na rynku polega na

tym, ze ten facet jest znakomitym obserwatorem i urodzonym
gawedziarzem. To ksiazka nie tylko dla wielbicieli heavy metalu i
lotnictwa, ale i dla wszystkich, ktorzy lubia dobre historie. I te do

smiechu, i te do refleksji.
- Jarek Szubrycht, "Gazeta Magnetofonowa"

Do czego sluzy ten przycisk? to jedna z najlepszych rockowych
autobiografii wszech czasow! Ksiazka, od ktorej nie mozna sie
oderwac. Lektura obowiazkowa dla fanow Iron Maiden i muzyki
rockowej, ale rowniez dla tych, ktorzy cenia interesujace, zyciowe

historie.
- Jacek Nizinkiewicz, "Rzeczpospolita"
Fragment ksiazki - Bruce Dickinson.
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