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Freddie Mercury Steen Fiil Christensen Hent PDF Freddie Mercury var sangeren i ‘Queen’, og vi glemmer
ham aldrig. Men selvom han blev superstar, og alle kan synge med på We are the Champions, så fik ikke ret
mange bare et glimt af manden bag glitterfacaden. Han var den første store rockstjerne, der døde af aids, og
Lesley-Ann Jones forsøger ikke at skjule hans vilde eksesser. En meget omfattende biografi, ikke blot om,

hvordan verden så Freddie, men også om, hvordan han så på sig selv. Et indtagende og bevægende portræt af
en af rockmusikkens mest komplekse og elskede personer. Bogen her er baseret på over 100 interviews med
Freddies nærmeste, og Lesley-Ann Jones rejste rundt fra London, over Zanzibar og Indien for at lære hans liv
at kende. * "... fremragende bog om Freddie Mercury ... Med en imponerende grundig faglighed har Lesley-
Ann Jones besøgt de steder, hvor den unge Mercury boede og voksede op ..." Rene Gummer, Weekendavisen
"Fremragende allround biografi, hvor man under læsning får lyst til at genhøre alle de store klassikere med
Queen." Henrik H. Pedersen, Lektørudtalelse “Overbevisende definitiv, helt igennem Freddie, en energisk,
underholdende og væsentlig biografi.” Sir Tim Rice “Ingen har bedre end Ann-Lesley Jones fanget Freddie

Mercurys magiske, fortryllende dualisme.” The Times
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