
 

 

Wojciech Kazimierz Olszewski 
Sztuka improwizacji jazzowej 
M 4223 + CD 
 
KsiąŜka Sztuka improwizacji jazzowej ma uzupełnić 
wiedzę o muzyce jazzowej ucznia, studenta czy pasjonata 
z zakresu najwaŜniejszego aspektu rozwojowego tej 
muzyki - improwizacji. Autor omawia jej poszczególne 
elementy, m.in. umiejętne konstruowanie własnych linii 
melodycznych, pulsację rytmiczną i metrum w solówkach 
jazzowych, harmonię i jej zaleŜności skalowe, 
zastosowanie w kompozycjach jazzowych efektów 
specjalnych, charakterystycznych dla róŜnych grup 
instrumentów, umiejętne wprowadzanie cytatów 
muzycznych itp. Objaśnia rolę poszczególnych 
instrumentów w zespole w ujęciu rytmicznym, 
harmonicznym i melodycznym. Podaje przydatne uwagi, 
dotyczące przygotowania występu od wyboru programu 
i ustalenia kolejności grania solówek do komunikacji 
z publicznością podczas koncertu. Publikacja zawiera 
Aneks, w którym Czytelnik moŜe zapoznać się z procesem 
budowania i rozwijania solówek, rozmaitymi skalami oraz 
autorskim zestawieniem literatury jazzowej (utworów 
i płyt), których znajomość jest - zdaniem autora - 
niezbędnym elementem kształcenia muzyka jazzowego. 
Do ksiąŜki dołączamy płytę CD z zaprezentowanymi 
w tekście skalami oraz z krótkimi fragmentami 
improwizacji fortepianu z towarzyszeniem sekcji 
rytmicznej, opartymi na tychŜe skalach. 

 

Marek Podhajski 
Formy muzyczne 
M 4224 
 
Wznowiona po ponad 20 latach praca Formy muzyczne 
(1991) to wciąŜ nieoceniony i poszukiwany podręcznik 
dla wszystkich zainteresowanych studiami z teorii muzyki. 



 

 
Tomasz Michalewski 
Piotr Świerc - Ŝycie i działalność 
M 4226 
 
Kultura muzyczna Opolszczyzny w latach 1945-1991. 
Szkic biografii Piotra Świerca. Charakterystyka pracy 
nauczycielskiej Piotra Świerca w latach 1928-1991. 
Dorobek piśmienniczy Piotra Świerca. Działalność 
popularyzatorska Piotra Świerca 

 

Bebe Winans, Tim Willard 
Whitney, któr ą znałem 
M 4227 
 
Przez większość scenicznej kariery Whitney Houston 
stanowiła dla wszystkich zagadkę, nieodkrytą tajemnicę. 
W ksiąŜce "Whitney, którą znałem" BeBe Winans daje 
nam szansę na zrozumienie tej niezwykłej wokalistki. 
Ukazuje ją w róŜnych momentach Ŝycia - od głęboko 
poruszających i bardzo osobistych, przez dni 
artystycznego triumfu, aŜ po okres osobistego dramatu, 
który w końcu doprowadził ją do zguby. Między 
pierwszym spotkaniem BeBe Winansa z Whitney Houston 
w 1985 roku a dniem jej pogrzebu, na którym wygłosił 
słynną, poruszającą mowę, rozkwitła głęboka i jedyna 
w swoim rodzaju przyjaźń. UwaŜali się za rodzinę 
w dosłownym znaczeniu tego słowa. Niezwykle osobista 
kolekcja wspomnień, którą jest ta ksiąŜka, pokazuje 
Whitney prawdziwą, taką jaka była na co dzień. 



 

Izolda Kiec 
W szarej sukience? Autorki i wokalistki 
w poszukiwaniu toŜsamości 
M 4228 
 
KsiąŜka ta wyrasta zarówno z osobistych upodobań 
i sympatii autorki, z zasłuchania w głosy i słowa 
śpiewających kobiet, jak i z krytycznej lektury 
przedstawicielek feministycznej myśli, która ulega tu 
konfrontacji z kobiecym doświadczeniem: artystek, 
obserwatorek i komentatorek kultury, a zwłaszcza 
współczesnych mam, córek, Ŝon i sióstr. Izolda Kiec - 
literaturoznawczyni, teatroloŜka i kulturoznawczyni, jest 
profesorem na Wydziale Filologii i Kulturoznawstwa 
Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej w Warszawie, 
a w poznańskiej WyŜszej Szkole Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa kieruje Katedrą Kulturoznawstwa. Pisze 
o poezji (Zuzanna Ginczanka, Halina Poświatowska) 
i piosence (Agnieszka Osiecka), o teatrze (zwłaszcza jako 
idei oraz projekcie egzystencji) i kabarecie 
(z uwzględnieniem jego najdawniejszych źródeł 
i tradycji). 

 

 
Krzysztof Grabowski 
Dezerter - poroniona generacja? 
M 4229 
 
"...Czym ta ksiąŜka nie jest? Nie jest to opowieść 
sensacyjna. Nie jest to dramat obyczajowy. Nie jest to teŜ 
ksiąŜka historyczna, mimo Ŝe staram się choć troszkę 
przybliŜyć najnowszą historię Polski, tak jak ją widzę 
z mojej perspektywy. Ta ksiąŜka nie jest równieŜ biografią 
zespołu, ani tym bardziej moją. Owszem, staram się nie 
lać wody, ale nie mam zadatków na prawdziwego 
biografa. Nie jest to teŜ plotkarski pamiętnik, w którym 
moŜna trafić na opisy seksualnych wyczynów rodzimych 
rockandrollowców. To nie moja działka. Niech zajmują 
się tym pismacy z brukowców..." (Autor) 



 

Piotr Derlatka 
Poeci piosenki 1956-1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi 
Przybora, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta 
M 4230 
 
Zjawisko piosenki, obecność poetów piosenki 
w literackiej hierarchii wartości plasuje się pomiędzy 
kulturą wysoką a kulturą niską. Autor traktuje epokę 
poetów piosenki jako zamkniętą całość, zjawisko juŜ 
nieistniejące. Zaproponowane daty (1956-1989) są 
umowne i stanowią znaki określonych przemian - 
społecznych i politycznych oraz kulturowych. Wszyscy 
bohaterowie ksiąŜki zaczynali swą działalność 
w kabaretach (w trzech przypadkach w teatrzykach 
studenckich), które we wskazanym okresie przynaleŜały 
jeszcze zgodnie z tradycją do sztuki "dla 
wtajemniczonych": miały własne kody porozumienia się 
z odbiorcą, przeznaczone były dla dość wąskiej 
publiczności, z całą pewnością nie masowej. Piosenki 
moŜna uznać za zapis indywidualnego sposobu widzenia 
świata. Piotr Derlatka, dokonując ich wyboru, ukazuje 
świat codzienności, ulicy, zwykłych ludzi, "świat wokół 
budki z piwem" (Wojciech Młynarski), obecnego w 
świecie Boga, naturę oraz przemijanie i śmierć (Agnieszka 
Osiecka), świat sztuki i kultury (Jonasz Kofta), nadzieję 
i wierność sobie (w twórczości Młynarskiego) oraz świat 
alternatywny wobec rzeczywistego (Jeremi Przybora). 

 

Michael Nyman 
Muzyka eksperymentalna. Cage i po Cage'u 
M 4231 
 
Muzyka eksperymentalna jest naocznym świadectwem 
powstania powojennej anglo-amerykańskiej muzycznej 
tradycji związanej z muzyką i koncepcjami Johna Cage'a. 
Opublikowana w roku 1974, stała się klasycznym tekstem 
poświęconym radykalnej alternatywie wobec 
mainstreamowej muzycznej awangardy. Po przeszło 
trzydziestu latach moŜemy dostrzec, jak bardzo 
rewolucyjne koncepcje tego marginalizowanego niegdyś 
nurtu wpłynęły na nasze myślenie i zmieniły muzyczny 
repertuar. Wielu kompozytorów, którzy obecnie 
zdobywają masową publiczność - takich jak Steve Reich 
czy Philip Glass - ma korzenie w tradycji 
eksperymentalnej opisanej przez Michaela Nymana. 



 

Mark Blake 
Prędzej świnie zaczną latać. Pink Floyd 
M 4233 
 
W lipcu 2005 roku Pink Floyd wystąpili na scenie w Hyde 
Parku. Pierwszy raz od 24 lat zagrali w pełnym składzie. 
Niecały rok później umarł jeden z załoŜycieli grupy, Syd 
Barrett, a śmierć klawiszowca Richarda Wrighta (2008) 
definitywnie połoŜyła kres występom jednego 
z największych zespołów w historii muzyki. Mark Blake 
w pierwszej pełnej biografii grupy opowiada, jak szkolni 
kumple z Cambridge zawojowali świat albumami Dark 
Side of the Moon i The Wall oraz w jaki sposób stworzyli 
jedne z najbardziej widowiskowych spektakli wszech 
czasów. Oparta m.in. na ponad stu najnowszych 
wywiadach Prędzej świnie zaczną latać podąŜa za 
Floydami całą drogę - od psychodelicznych nocy w klubie 
UFO w połowie lat 60. aŜ do ery gorzkich konfliktów, 
które połoŜyły kres istnieniu zespołu w połowie lat 80. 
Mark Blake drobiazgowo opisuje takŜe solowe kariery 
kaŜdego z członków grupy. Skrupulatna, pracochłonna 
i ambitna, jak kaŜdy album Pink Floyd, ksiąŜka Prędzej 
świnie zaczną latać jest ostatecznym sprawozdaniem 
z działalności najbardziej angielskiego zespołu 
rockowego. 

 

Jonathan Cott 
Yoko i John. Dni, których nigdy nie zapomnę 
M 4234 
 
Wielu zarzucało Yoko, Ŝe to z powodu szalonej miłości do 
niej Lennon porzucił Beatlesów. Ci, którzy znali Yoko 
i Johna naprawdę dobrze, wiedzieli, Ŝe była dla niego 
największą inspiracją i to dzięki niej rozwinął się jako 
artysta. On: niekwestionowana ikona kultury XX wieku. 
Ona: awangardowa artystka, wnuczka bankierów 
i spadkobierczyni arystokratycznego rodu. Studiowała 
razem z dziećmi cesarza Hirohito. W jej Ŝyłach płynie 
krew cesarza z IX stulecia. Jako jedna z niewielu moŜe się 
pochwalić współpracą z tak róŜnymi muzykami, jak John 
Cage, Ornette Coleman i Lady Gaga. Mało kto poznał tę 
parę tak dobrze jak Jonathan Cott, który przyjaźnił się 
z nimi od 1968 roku. Przez cały ten czas był jedną 
z najbliŜszych im osób ľ widział ich w najbardziej 
intymnych chwilach, odwiedzał ich w apartamentach, 
bywał z nimi w studiach nagraniowych i na imprezach 
towarzyskich. Przegadał z nimi niejedną noc. To on jako 
pierwszy rozmawiał z Lennonem, gdy ten poznał Yoko 
i to on przeprowadził z nim ostatni wywiad prasowy na 3 
dni przed śmiercią muzyka. 



 

Neil Daniels 
Metallica. Wczesne lata i rozkwit metalu 
M 4235 
 
Jedyna taka ksiąŜka, opisująca olbrzymi wpływ 
pierwszych czterech albumów zespołu Metallica na 
międzynarodową scenę thrash metalu. Przedstawia 
narodziny i wzrost znaczenia dzisiejszego muzycznego 
monstrum o nazwie Metallica. Łączy ten zespół 
i amerykańską scenę metalową ze słynnym ruchem "New 
wave of british heavy metal" i jego inicjatorami, jak Black 
Sabbath i Judas Priest. Wczesny sukces Metalliki 
zbudowany został na bazie Ŝywiołowych występów 
scenicznych i fantastycznych gitarowych riffach thrash 
metalowych. Grupa stała się szybko największym 
amerykańskim zespołem metalowym na świecie, a jej 
dziedzictwo w postaci albumów "Kill 'Em Ali", "Ride The 
Lightning", "Master of Puppets" i "....And Justice For All" 
Ŝyje wśród fanów do dziś. Amerykański thrash metal 
wyprodukował cztery główne zespoły - Metallica, Slayer, 
Megadeth i Anthrax, które są obecnie nazywane Wielką 
Czwórką, ale oczywiście król moŜe być tylko jeden 
i z pewnością tytuł ten naleŜy się właśnie Metallice. Ta 
ksiąŜka to historia początków niezwykłego globalnego 
sukcesu zespołu wraz z wieloma pamiątkami 
i wspomnieniami z wczesnych lat zespołu. Zawiera 
wywiady z ludźmi, którzy na własne oczy widzieli 
pierwsze koncerty i byli świadkami narodzin mega 
gwiazdy. 



 

Niall Stokes 
U2. Historie największych utworów 
M 4236 
 
Ceniony dziennikarz i publicysta muzyczny Niall Stokes 
zebrał w tej ksiąŜce intrygujące wywiady z członkami 
grupy U2 oraz ich najbliŜszymi współpracownikami. 
Poznajemy w ten sposób trwająca juŜ trzydzieści lat 
fonograficzną działalność zespołu. O trwałej popularności 
grupy moŜe świadczyć fakt, Ŝe - dwadzieścia cztery lata 
po podbiciu list bestsellerów przez debiutancki album U2, 
"Boy" - płyta "How To Dismantle An Atomic Bomb" 
w ciągu zaledwie trzech tygodni sprzedała się 
w milionowym nakładzie, a promujący ją singel "Vertigo" 
zdobył trzy statuetki Grammy. KsiąŜka z serii "Historie 
największych utworów" opisuje kulisy powstania kaŜdego 
utworu sygnowanego nazwą U2. Zawiera teŜ dogłębną 
analizę wydanego w roku 2009 albumu "No Line On The 
Horizon". U2 to od lat jeden z największych zespołów 
rockowych na świecie. Dzięki tej ksiąŜce poznacie grupę 
od podszewki i dowiecie się, czym inspirowali się 
muzycy, tworząc utwory, które zapewniły im tak wielką 
popularność. 

 

Lesław Haliński 
Mark Knopfler 
M 4238 
 
Pierwsza na polskim rynku biografia Marka Knopflera. 
Jego dzieciństwo, lata szkolne, studia dziennikarskie 
i anglistyczne, praca w gazecie, pierwsze sukcesy 
z zespołem Dire Straits, wielka światowa kariera, a potem 
udana działalność solowa. Od pierwszych występów 
klubowych przez bestsellerowe płyty w rodzaju "Brothers 
In Arms" aŜ po album "Privateering". Opisy współpracy 
z innymi muzykami i płyt z muzyką filmową. Do tego 
obszerne fragmenty wywiadów, szczegółowa dyskografia, 
prezentacja gitar artysty i jego współpracowników, relacje 
fanów z koncertów w naszym kraju i wypowiedzi znanych 
polskich muzyków o Knopflerze, a takŜe trzy wkładki ze 
zdjęciami. 



 

Simon Spence 
Depeche Mode. Narodziny ikony 
M 4239 
 
W 1980 roku czterech niewinnie wyglqdajqcych chłopców 
ustawiło swoje tanie syntezatory i jeszcze tańszą perkusję 
elektroniczną na stołach i skrzynkach po piwie przed 
modnie ubraną paczką przyjaciół z miasteczka Basildon. 
W najśmielszych snach nie wyobraŜali sobie, co wkrótce 
nastąpi. Nikt, absolutnie nikt nie mógł wtedy 
przypuszczać, Ŝe w ciągu kilku lat tych czterech 
chłopaków stanie się światową megagwiazdą. śe będą 
w gronie dziesięciu najlepiej sprzedających się brytyjskich 
zespołów wszech czasów, stawiani na równi obok takich 
sław, jak Beatlesi, Stonesi, Led Zeppelin i David Bowie. 
Jak do tego doszło? Odpowiedź znajdziemy w tej ksiąŜce. 
Od Ośrodka Sztuki w Basildon do brytyjskiego Top Of 
The Pops. Od basildońskich pubów i szkolnych sal do 
kultowych klubów Londynu i legendarnych berlińskich 
studiów nagrań. Od pierwszych, nieśmiałych piosenek do 
Black Celebration i światowych list przebojów. 

 

James Robert Parish 
Po prostu Whitney. Historia supergwiazdy 
M 4241 
 
NiezaleŜnie od tego, jak bardzo w minionych latach 
rozmaite demony rujnowały jej Ŝycie zawodowe 
i osobiste, zawsze potrafiła się podnieść. Jak wówczas, 
gdy zakończyła burzliwe małŜeństwo z wokalistą Bobbym 
Brownem, gdy zmagała się z nawracającymi epizodami 
narkotykowego nałogu, gdy borykała się z częstymi 
przerwami w sesjach nagraniowych lub z problemami 
finansowymi. W końcu jednak nastąpiło to, co wydawało 
się niemoŜliwe. W sobotę 11 lutego 2012 roku o godzinie 
15.55 ogłoszono, Ŝe w wieku czterdziestu ośmiu lat zmarła 
Whitney Houston. Po tragicznej i nagłej śmierci Whitney 
Houston James Robert Parish stara się opowiedzieć 
o niezwykłej karierze i burzliwym Ŝyciu tej zjawiskowej 
supergwiazdy, która w 1985 roku szturmem zdobyła 
międzynarodową scenę muzyczną. Przedstawia niezwykłą 
podróŜ znakomitej wokalistki od niełatwego dzieciństwa 
w New Jersey przez okres, w którym jako utalentowana 
młoda piękność była protegowaną Cliveĺa Davisa, po czas 
szczytowej sławy, zakłócany dziwacznym zachowaniem 
i naduŜywaniem narkotyków. Parish wyjaśnia, jak ta 
nieśmiała dziewczyna z religijnej rodziny trafiła na 
pierwsze strony plotkarskich brukowców, oraz składa hołd 
jej niezwykłemu talentowi i pozostawionej przez nią 
spuściźnie. 



 

Paul Stenning 
Slash. Rockowy dom wariatów 
M 4242 
 
Fryzura bohatera kreskówki, supermocny papieros 
i cylinder słynny na cały świat - Slash to jedna ze 
współczesnych ikon rock and rolla. Ten urodzony 
w Anglii, niepowtarzalny gitarzysta osiągnął swoją 
pozycje, będąc członkiem skandalizującej i niezwykle 
popularnej amerykańskiej grupy Guns N' Roses. Ale 
równieŜ po odejściu z zespołu nadal po mistrzowsku robił 
swoje i w solowych projektach, i podczas licznych 
występów gościnnych. W końcu powrócił na szczyt 
z formacją Velvet Revolver, supergrupą gwiazd, które 
Ŝyły tak ostro, jak potrafią Ŝyć tylko członkowie kapel 
rockowych. Jego historia to rockandrollowe wybryki, 
zapierający dech w piersiach Ŝyciowy show, płomienne 
konfrontacje z innymi muzykami, ale teŜ niewiarygodna 
dyscyplina, unikatowy talent i - rzecz jasna - kilka 
legendarnych rockowych kawałków. 

 

Joel McIver 
Motörhead  
M 4243 
 
Brytyjski zespół, który rozdaje karty w świecie rocka od 
1975 roku - pod wodzą wyjątkowego lidera, Lemmy'ego - 
nadal nie przejawia oznak zmęczenia. Motörhead ma na 
swoim koncie juŜ 25 albumów, w tym tak kultowe pozycje 
jak "Ace of Spades", "Overkill" czy "No Sleep `Til 
Hammersmith". To prawdziwa historia o rock'n'rollowej 
jeździe niczym na rollercoasterze - opowiedziana przez 
członków zespołu i osoby z jego otoczenia, które były 
świadkami najwaŜniejszych wydarzeń w ich karierze. 



 

André Bosse, Dennis Plauk 
Martin Gore. Depeche Mode 
M 4244 
 
"Moja rola w Depeche Mode przypomina trochę męŜa 
stanu. Jestem za ten zespół tak samo odpowiedzialny, jak 
polityk za swój kraj" - mówił Martin Gore w wywiadzie 
udzielonym Dennisowi Plaukowi w 2009 roku. Te słowa 
chyba najlepiej oddają pozycję muzyka w zespole i jego 
rolę odegraną w olbrzymim sukcesie Depeche Mode na 
całym świecie. W ksiąŜce tej przejdziemy przez historię 
Martina od jego narodzin w 1961 roku w angielskim 
Basildon, poprzez dzieciństwo, pierwsze próby zaistnienia 
na rynku muzycznym, powstanie Depeche Mode, solowe 
projekty, ekstrawagancki styl wzbudzający wiele 
zamieszania, małŜeństwo i traumatyczny rozwód 
z Suzanne Boisvert, aŜ po dzień dzisiejszy. Ta biografia to 
fascynujący portret jednej z największych osobowości 
w historii muzyki pop. Jej autorami są Dennis Plauk, 
redaktor naczelny magazynu muzycznego, będący wiele 
razy świadkiem wydarzeń z prywatnego Ŝycia Martina 
Gore'a, oraz Andre Bosse, przez wiele lat redaktor 
legendarnego magazynu Galore Interwiew Magazine. 

 

Jon Savage 
England's dreaming. Sex Pistols i punk rock 
M 4245 
 
"KsiąŜka England's Dreaming Jona Savage'a, choć 
wydana po raz pierwszy w 1991 r.(drugie, uzupełnione 
wydanie ukazało się w 2001 r.) do dziś uchodzi za 
najbardziej kompletną i kompetentną analizę zjawiska 
brytyjskiego punku, zarówno jako subkultury, jak i stylu 
muzycznego. Autor precyzyjnie rekonstruuje wszelkie 
artystyczne i pozaartystyczne działania zespołu Sex Pistols 
i ich zmarłego trzy lata temu menedŜera Malcolma 
McLarena, lokując je w rozległym kontekście brytyjskich 
i amerykańskich trendów muzycznych, przemian 
obyczajowych, losów awangardy artystycznej oraz 
szeroko pojętej kultury młodzieŜowej drugiej połowy 
ubiegłego stulecia. Spojrzenie Savage'a na punk w duŜym 
stopniu odbiega od polskiej percepcji tego fenomenu, co 
tym bardziej zachęca do lektury. 



 

Edith Piaf. Na balu szczęścia. Autobiografia ze 
wstępem Jeana Cocteau  
M 4246 
 
"Na balu szczęścia to autobiograficzna opowieść Edith 
Piaf o blaskach i cieniach jej Ŝycia. Jej historia to 
prawdziwy scenariusz filmowy: trudne dzieciństwo, 
oszałamiająca kariera, miłość, samotność, rozpacz... 
Wydawnictwo uzupełniają unikatowe fotografie artystki. 
Wstęp do publikacji napisał sam Jean Cocteau, wieloletni 
przyjaciel śpiewaczki. "Czy słyszeliście popis siowika? 
Trudzi się. Waha. Pokasłuje. Diawi się. Wzlatuje i opada, 
l nagle znajduje. Wokalizuje. Bulwersuje." (Jean Cocteau) 
"Od małego chłopaka wychowywałem się muzycznie 
m.in. na piosenkach Edith Piaf. Ta fascynacja trwa do 
dzisiaj i na koncertach przekazuję ją dalej." (Michał Bajor) 
"Głos, który płonął nienasyceniem, pasją i poŜądaniem, 
który narodził się, by Ŝyć do nieprzytomności. Piaf jest dla 
mnie symbolem artyzmu w najczystszej formie - bez 
kompromisu, kamuflaŜu, udawania." (Abel Korzeniowski) 
"Im dłuŜej Jej nie ma, tym bardziej Jej brakuje. Niezwykły 
Głos, zniewalająca osobowość. Prawda. 
Bezpretensjonalność. Uwielbiam Jej piosenki..." (Marek 
Niedźwiecki) 

 

Al Bano . Wierząc, nie poddałem się nigdy 
M 4247 
 
"Nie jestem teologiem, nie jestem mistykiem, jestem tylko 
grzesznikiem, człowiekiem o wielu wadach i słabościach, 
który chce być choć trochę chrześcijaninem... Nie mam 
prawa nikogo pouczać i nigdy nie miałem takiego zamiaru 
- jestem ostatnią osobą, która miałaby po temu podstawy. 
MoŜe zapytacie, dlaczego podjąłem się napisania tej 
ksiąŜki. Postanowiłem to zrobić, poniewaŜ uznałem, Ŝe 
mogę komuś pomóc, opowiadając o moim stosunku do 
wiary i o wsparciu, jakim była ona dla mnie we 
wszystkich chwilach mojego Ŝycia, nawet tych 
najczarniejszych, gdy straszliwie cierpiałem. Nie chcę 
nikogo napominać czy nawracać, staram się jedynie opisać 
samego siebie oraz to, na wspomnienie czego odczuwam 
ból. Ufam, Ŝe moje ubogie słowa, które nie są teorią, lecz 
samym Ŝyciem, pozwolą komuś wznieść oczy ku niebu." 
(Al Bano) 



 

Tony Iommi, opowiedziana TJ Lammersowi 
Iron Man: moja podró Ŝ przez Niebo i Piekło z Black 
Sabbath 
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"Bez Tony'ego, heavy metal by nie istniał. To on jest 
stworzycielem heavy! Tony jest legendą. Wziął rock and 
roll i zmienił go w heavy metal." (Eddie Van Halen) "Pan 
Iommi, czyli Mistrz Riffów. To tylko jego wina, Ŝe stałem 
się tym, kim jestem." (James Hetfield) "Tony Iommi jest 
prawdziwym ojcem Heavy Metalu, wiecznie kreatywnym, 
genialnym Mistrzem Riffów i jednym z najwspanialszych 
ludzi na świecie." (Brian May) "Black Sabbath jest 
podstawą - kamieniem węgielnym, na którym wznosi się 
cały heavy metal." (Ian Christie) 



 

Rod Stewart. Autobiografia 
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Po raz pierwszy Rod Stewart o swoim niezwykłym Ŝyciu 
i karierze muzycznej! Pasjonująca autobiografia legendy 
rock & rolla. Raz przed świętami Rod Stewart wpadł na 
pomysł, by dać w prezencie Eltonowi Johnowi 
najnowocześniejszy model przenośnej lodówki. 
Urządzenie było hitem, a cena 300 funtów imponująca. 
Jednak Elton John zepsuł niespodziankę... Podarował 
Rodowi rysunek Rembrandta Adoracja pasterzy ze sceną 
ze stajenki w Betlejem. "Pieprzony Rembrandt! Poczułem 
się taki małostkowy ľ no, moŜe nie tak bardzo, jak 
chciałby Elton, gdy później ironicznie określił mój prezent 
jako "wiaderko z lodem". To nie było Ŝadne wiaderko, 
tylko supernowoczesna przenośna lodówka!" ľ pisze 
w autobiografii. 40 lat temu Rod Stewart osiągnął coś, co 
nie udało się nawet Presleyowi czy Beatlesom - był numer 
1 na listach singli i albumów po obu stronach Atlantyku. 
Jego soulowy głos, jedna z najsłynniejszych chrypek 
w muzyce rozrywkowej i pełne ekspresji występy na Ŝywo 
uczyniły go jednym z najlepszych wokalistów wszech 
czasów. Zasłynął jako autor takich piosenek, jak: 'Maggie 
May", "Sailing", "Tonightĺs the Night", "Hot Legs", "Da 
Ya Think Iĺm Sexy?", "Young Turks", "Forever Young", 
i "You Wear It Well". Rod Stewart szczerze opisuje 
skromne brytyjskie korzenie i dorastanie podczas tras 
koncertowych. Nie pomija swoich wielkich miłości - 
trzech małŜeństw i ośmiorga dzieci -oraz setek koncertów 
po całym świecie. Opowiada teŜ o słabości do Celticu 
Glasgow, pięknych blondynek i narkotyków. W licznych 
anegdotach wspomina nieustającą rywalizację z Eltonem 
Johnem i przyjaźnie z największymi muzykami swoich 
czasów. Wybierz się w fascynującą podróŜ poprzez Ŝycie 
jednej z najwybitniejszych ikon muzyki! 



 

Richard Carman 
Robert Smith. The Cure 
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Pierwsza dogłębna biografia Roberta Smitha, lidera 
kultowej grupy The Cure. Bada i opisuje ponad 30 lat 
działalności tego charyzmatycznego artysty na scenie 
muzycznej. Zespół The Cure utworzony w 1976 roku 
przez szkolnych przyjaciół - Roberta Smitha, Michaela 
Dempseya i Lola Tolhursta - był jednym z pierwszych 
przedstawicieli punk rocka. Grupa, występująca 
początkowo jako Malice i Easy Cure, szybko jednak 
wypracowała sobie swój charakterystyczny, indywidualny 
styl i obecnie postrzegana jest jako jeden z najlepszych 
przedstawicieli rocka alternatywnego. Przez ponad trzy 
dekady, wypełnione wieloma sukcesami i bolesnymi 
klęskami, rozpadami zespołu i jego reaktywacjami, 
nieustannymi zmianami w składzie zespołu, jedno nigdy 
się nie zmieniło - Robert Smith jest ikoną mrocznego 
rocka, a jego przejmujący wokal, sceniczna charyzma 
i oryginalny wizerunek porywają fanów do dziś. KsiąŜka 
ta opowiada równieŜ o historii subkultury gotyckiej 
opartej m.in. na osobie Smitha. Wspomina teŜ inne 
muzyczne projekty artysty, jak choćby występy z Siouxsie 
And The Banshees czy The Glove. Lektura obowiązkowa 
dla wszystkich wielbicieli Roberta Smitha! 

 


