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Bruce Peter Ames Carlin Hent PDF Den første store biografi i 25 år lavet i samarbejde med Bruce Springsteen
selv.
Bruce Springsteen er ”the Boss”. Det har han været siden begyndelsen af 70’erne, hvor han fik navnet, fordi
han var god til at spille Matador. Det var inden, han blev rockstjernen ”Bruce Springsteen”. Siden er navnet
blevet hængende af alle mulige andre grunde. Bruce Springsteen er i dag ikke bare en af verdens største
rockmusikere; han er et fænomen, et begreb, et ikon, en levende legende. Men også en mand ved navn
BRUCE – med et liv og en historie.
På baggrund af års research og samtaler med Bruce Springsteen, hans familie, kolleger og folk tæt på manden
selv – blandt andre saxofonisten Clarence Clemons, der gav sit sidste store interview til denne bog inden sin
død – tegner Peter Ames Carlin i BRUCE det hidtil mest nærgående og afslørende portræt af Bruce Frederick
Springsteen; en mand med familietragedier i bagagen, et dybt passioneret forhold til sin kunst og en evig
higen efter berømmelse og indflydelse.
I bogen fortæller The E Street Band for første gang nogensinde om bruddet i 1989 og om, hvordan Bruces
ambivalente følelser ti år senere nær havde fået genforeningen til at kuldsejle. Vi kommer tæt på Bruces ofte
omtumlede privatliv: hans opvækst i et fattigt arbejderklassehjem i New Jersey, hans kaotiske kærligheds-liv
og favntag med de indre dæmoner, der var tæt på at ødelægge hans far.
I Bruce kortlægger Peter Ames Carlin på imponerende vis spændvidden i Springsteens enestående karriere og
udforsker de indre sammenhænge, der gennem årtier har gjort ham i stand til gentagne gange at forny og
revitalisere sig selv. Bruce er en minutiøst gennemresearchet og fejende flot fortalt biografi. Et must-read for
musikelskere og fans af en af rockmusikkens mest fascinerende og komplekse kunstnere.
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