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BESKRIVNING
De har sålt över 200 miljoner album, spelat mer än 10 000 konserter och skiter fullständigt i vad någon
tycker om dem.De är AC/DC och nu berättar Mick Wall för första gången hela historien om dem, från
deras hårda rötter i den australiensiska pubrockmiljön på det tidiga 1970-talet till deras anfall först på den
brittiska och sedan den amerikanska musikscenen på 1980-talet. Efter sig lämnade de ett spår av uttjänta
bandmedlemmar, managers, producenter och skivbolagshöjdare.Detta är berättelsen om de tre hänsynslösa
och målinriktade bröderna Young: kompgitarristen Malcolm, den skoluniformerade leadgitarristen Angus
och bandets grå eminens George. Tillsammans har de klarat sig undan droger, död, skilsmässor och det
eviga fördömandet av världens musikkritiker och lyckats skapa ett av världens största och mest välkända
rockband.Med hjälp av unika intervjuer med alla nyckelspelarna i bandets historia målar Mick Wall ett
fantastiskt porträtt av bandet. Han avslöjar sanningen bakom sångaren Bon Scotts mystiska död 1980 och
bjuder på en svindlande inblick i hög- och lågpunkterna i bandets skandalomsusade historia.Översättare:
Hjalmar Manfred Svensson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
AC/DC - Nätaggregat | Kjell.com
Discover releases, reviews, credits, songs, and more about AC/DC - Live at Discogs. Shop Vinyl and CDs
and complete your AC/DC collection.

Malcolm Young - AC/DC-gitarrist - död | Aftonbladet
AC/DC AC/DC, from left to right: Brian Johnson, Malcolm Young, Phil Rudd, Angus Young, Cliff
Williams, performing at the Tacoma Dome in Tacoma on 31 August 2009 ...

Ställbar nätadapter 3-12 V (DC) 3,6 W - kjell.com
Likström, DC (eng. direct current), är elektrisk ström som alltid har samma riktning till skillnad från
växelström där strömmen byter riktning.
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