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OFERTA WYDAWNICZA
Wydawnictwo In Rock to jedno z najstarszych i największych wydawnictw specjalizujących się w książkach muzycznych w Polsce. Pierwsze książki sygnowane logo
firmy pojawiły się w kwietniu 1991 roku. Od tego czasu nakładem wydawnictwa ukazało się ponad 150 tytułów związanych z muzyką rockową. Większość z nich stanowią biografie zespołów, ale prawdziwą chlubę domowych biblioteczek rodzimych melomanów stanowią przepiękne albumy jak choćby zjawiskowy „Pink Floyd. The Wall”
Geralda Scarfe z przedmową samego Rogera Watersa, „Led Zeppelin. Ilustrowana historia zespołu” czy „U2 o U2”. In Rock to także ciekawe autobiografie, w tym takich
tuzów jak Nick Mason, John „Johnny Rotten” Lydon czy Ozzy Osbourne. W dorobku
wydawnictwa znajdują się też antologie tekstów i przekładów (m.in. Stinga czy Rogera Watersa) oraz śpiewniki, w tym „Wielki Śpiewnik Polski” który rozszedł się już w
kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.
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IN ROCK

Biografie i autobiografie – artyści i zespoły zagraniczne
T.LOVE.
POTRZEBUJĘ
WCZORAJ.
Oficjalna Biografia
1982-2017

LEONARD COHEN.
Wiesz kim jestem.
(edycja dwujęzyczna)
Leonard Cohen

Magda Patryas

Przekład:
Daniel Wyszogrodzki

Format: 165x235 mm
Stron: 245 + wkładki ze zdjęciami + płyta DVD film gratis
ISBN 978-83-64373-53-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 45,90 zł

Format: 165x235 mm
Stron: 600
ISBN 978-83-64373-52-7
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 59,90 zł

Czwartego lutego 1982 roku o godzinie 20.15 cała Polska
kończyła właśnie oglądanie dziennika telewizyjnego
(lub, co bardziej prawdopodobne, kończyła jego demonstracyjne „nieoglądanie”) i szykowała się na czarno-biały
kryminał Tylko umarły odpowie Sylwestra Chęcińskiego.
Wielkiego wyboru nie było – nadawano tylko jeden
program TVP. W tym samym czasie na scenę sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie
wkraczał zespół składający się z trzech uczniów IV B –
Zygmunta Staszczyka, Jacka Wudeckiego i Darka Zająca,
oraz jednego z III C – Janka Knorowskiego. Zaczynał się
właśnie pierwszy koncert zespołu znanego od tej chwili
jako T.Love Alternative.
A później już jako T.Love.

Antologia „Wiesz, kim jestem” to pierwsza w świecie
edycja książkowa wszystkich piosenek Leonarda
Cohena. Oryginalnym tekstom angielskim towarzyszą przekłady na język polski, omówienia kolejnych
albumów i komentarze do każdej piosenki. Zawiera
między innymi piosenki: Suzanne, Bird on the Wire,
Famous Blue Raincoat, Dance Me to the End of Love,
Hallelujah, First We Take Manhattan, I’m Your Man,
Tower of Song, The Future, Waiting for the Miracle,
In My Secret Life, Boogie Street, You Want It Darker.
PIOSENKA MUSI
POSIADAĆ TEKST.
I MUZYKĘ.
200 Najważniejszych
utworów polskiego rocka

JIMMY PAGE: DOBRE
CZASY, ZŁE CZASY.

Jan Skaradziński,
Konrad Wojciechowski

George Case
Przekład: Tomasz Szmajter

Format: 145x205 mm
Stron: 440 + 2x 8 stron wkładek
ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-44-2
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

„Blade dłonie dotykają napiętych strun, wydobywając
z nich pełne żalu dźwięki, układające się w akord
a-moll. Po chwili wybrzmiewa delikatne arpeggio,
eteryczne i złowrogie zarazem. Tłum zrywa się na
równe nogi, doznając ekstazy i olśnienia. Zapalają się
maleńkie ogniki. Nad wyciągniętymi ku górze dłońmi
płynie dym. Muzyk – oczarowany podobnie jak jego
słuchacze – gra dalej. Pieśni i sakramenty. Elektryczna
muzyka grana przez elektrycznego maga.” {fragment
książki}
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Format: 165x235 mm
Stron:700
ISBN 978-83-64373-54-1
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 99,90 zł

Wnikliwy opis i dokładna analiza 200 najważniej
najważniejszych i najpopularniejszych piosenek polskiego
rocka – i nie tylko rocka. Autorzy piszą o inspiracjach
kompozytorów i autorów tekstów, analizują muzykę
i słowa, zwracają uwagę na niuanse brzmieniowe,
przedstawiają dzieje poszczególnych utworów, a całość dopełniają zarówno danymi statystycznymi, jak
i ciekawostkami. Do tego wypowiedzi samych twórców, wykonawców, producentów, czasem autorów
nowych wersji, a niekiedy nawet słuchaczy. Opis
ilustrują zdjęcia przedmiotów i miejsc związanych
z omawianymi utworami, takich jak rękopisy, portrety
bohaterów (częściej bohaterek) tekstów, miejsc powstania względnie nagrania, wykorzystanych instrumentów, a także reprodukcje okładek rzadkich płyt.
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NOWOŚCI
SYSTEM OF A DOWN.

GUNS N’ ROSES.
Ostatni giganci
z rockowej dżungli

Hipnotyczny krzyk
Bartek Koziczyński

Mick Wall

Przekład:
Lesław Haliński,
Tomasz Szmajter

Przekład:
Robert Filipowski

Format: 145x205 mm
Stron: 232 + wkładki ze
zdjęciami
ISBN 978-83-64373-50-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

System Of A Down to więcej niż zwykły rockowy
zespół. Ormianie z Hollywood wplatają do ostrej
muzyki ludowe inspiracje i walczą o sprawę swojego
narodu. Z racji tej kulturowej i historycznej bliskości są
tak kochani w Polsce, chociaż... nie była to miłość od
pierwszego wejrzenia. „Hipnotyczny krzyk” dokumentuje ciosy zaliczane przez grupę w początkach kariery,
jej dramatyczny rozpad i triumfalny powrót po latach.

Format: 145x205 mm
Stron: 480 + 16 stron ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-47-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna:49,90 zł

Guns N’ Roses zawsze żyli w bezczasie, byli Ostatnimi z
Gigantów. Nawet w latach osiemdziesiątych, kiedy dopiero
zaczynali i byli wytatuowanymi, spiętymi gołodupcami z LA,
nie chcieli grać według zasad. W czasach gdy rządził pogodny,
promujący bezpieczny seks i sprzeciwiający się narkotykom
rock, pojawił się zespół, który wyglądał, jakby wyskoczył
prosto z zakrwawionych, posypanych kokainą stron oryginalnej sceny złotej ery rocka późnych lat sześćdziesiątych.
Oto prawdziwa, nieocenzurowana historia zespołu, który
zjednoczył się po 20 latach zawirowań. Poznajcie wszystkie
tajemnice Guns N’ Fuckin’ Roses.

KAYNE WEST.
Bóg i potwór

OBYWATEL JACK.
O tym, jak Jack
imperium z bluesa
zbudował

Mark Beaumont

Nick Hasted

Przekład

Przekład:

Robert Filipowski

Format: 145x205 mm
Stron:520
ISBN 978-83-64373-45-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna:49,90 zł

Format: 145x205 mm
Stron: 512 + wkładki ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-46-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90zł

Paweł Bulski

Pierwsza poważna biografia Jacka White’a zgłębia bunbun
townicze życie wyrzutka dorastającego w zrujnowanym
Detroit, któremu pisane było stać się ekscentryczną
gwiazdą rocka i założycielem wyjątkowo ważnej,
niezależnej wytwórni płytowej.
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Najbardziej dogłębne spojrzenie na życie i karierę Kanye
Westa, jakie do tej pory powstało. Autor zrywa artyście
maskę, odsłaniając prawdziwe oblicze niezwykłego
człowieka, wokół którego narosły setki mitów. Beaumont
dotarł do wszystkich najważniejszych osób związanych
z Kanyem Westem, śledząc jego żywot od przedmieść
Chicago, przez pobyt w szkole artystycznej, aż do żmudnej pracy w studiach nagraniowych w Nowym Jorku
i Hawajach, które pozwoliły mu zrewolucjonizować
oblicze hip hopu.

IN ROCK
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Biografie i autobiografie – artyści i zespoły zagraniczne
JA, OZZY.
AUTOBIOGRAFIA

ZAUFAJ MI, JESTEM
DR OZZY. Porady rockmana, który przeżył

Ozzy Osbourne,
Chris Ayres

Ozzy Osbourne,
Chris Ayres

Przekład:
Dariusz Kopociński

Przekład:
Dariusz Kopociński

Format: 165x235 mm
Stron: 404 + 4x 8 stron wkładek
ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-20-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

Ludzie bez przerwy mnie pytają, jak to się dzieje, że
jeszcze żyję. Gdybym w dzieciństwie stanął pod ścianą
obok innych dzieciaków z ulicy i gdybym miał wskazać
tego, który dociągnie do 2009 roku, będzie miał piątkę
dzieci, czwórkę wnuków, domy w Buckinghamshire
i Kalifornii, na pewno nie wytypowałbym siebie, ni
ch**a. A tu proszę: jestem gotów po raz pierwszy
własnymi słowami opowiedzieć swoją historię. Ojciec
zawsze twierdził, że coś w życiu osiągnę. Nie miałem
osiemnastu lat, a już siedziałem w więzieniu.

Format: 140x205 mm
Stron: 304
ISBN 978-83-64373-30-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

Zrozumcie jedno: wasz aptekarz nie połknął szerszenia, gnając z prędkością 70 mil na godzinę. Nie
przeżył (dwukrotnie) śmierci klinicznej. Nie był
głową najbardziej wykolejonej rodziny w całej zachodniej cywilizacji. Nie brał tygodniami zastrzyków
przeciwko wściekliźnie (po nieporozumieniu z nietoperzem). Nie został omyłkowo uznany za chorego na
parkinsona. Nie złamał karku po wywrotce na quadzie.
Nie przeżył bezpośredniego (no, prawie) zderzenia
z samolotem. Nie przetestował na sobie wszystkich
leków znanych współczesnej medycynie. A Ozzy tak!
DEEP PURPLE

BLACK SABBATH.
U PIEKIELNYCH
BRAM

Tomasz Szmajter,
Roland Bury

Mick Wall
Przekład: Lesław Haliński

Format: 165x235 mm
Stron: 600 + 24 strony zdjęć
we wkładkach
ISBN 978-83-60157-83-1
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 59,90 zł

Format: 145x205 mm
Stron: 420 + 3x8 stron wkładek
ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-24-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 45,90 zł

„Black Sabbath. U piekielnych bram” to obszerna
i szczegółowa historia jednego z najważniejszych zespołów w historii rocka. W książce znajdziemy liczne
wypowiedzi muzyków i osób związanych z zespołem,
udzielone autorowi tej biografii. Przewaga książki Micka Walla nad innymi biografiami Black Sabbath polega
na tym, że był on PR-owcem zespołu i znał osobiście
wszystkich członków grupy. W rezultacie potrafi nakreślić wiarygodne portrety każdego z nich, a jednocześnie
tworzy epicką opowieść. Książka wzbogacona jest
unikatowymi, wcześniej niepublikowanymi zdjęciami
zespołu, a także obszerną dyskografią.
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45 lat minęło jak jeden dzień... a Deep Purple wciąż
grają, wciąż nagrywają, wciąż zaskakują. Na rynku
właśnie ukazała się nowa płyta, „Now What?!”, a muzycy już zapowiadają kolejną. Tymczasem oddajemy
w wasze ręce IV wydanie polskiej biografii zespołu,
wnikliwie i rzetelnie opisującej niezwykłe – a nierzadko burzliwe – dzieje legendarnej formacji. Tym
razem książka ukazuje się w zupełnie nowej szacie
graficznej, z niezliczoną liczbą nowych, często unikatowych zdjęć. Z uaktualnioną, z roku na rok coraz
bardziej imponującą dyskografią i listą koncertów.

IN ROCK
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Biografie i autobiografie – artyści i zespoły zagraniczne
NARODZINY.
SZKOŁA.
METALLICA. ŚMIERĆ.
Tom 1

METALLICA:
PROSTO W CZERŃ
1991-2015. Tom 2
Paul Brannigan,
Ian Winwood

Paul Brannigan,
Ian Winwood

Przekład:
Robert Filipowski

Przekład:
Robert Filipowski

Format: 140x205 mm
Stron: 284 + wkładka 8 stron
ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-16-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Format: 145x205 mm
Stron: 340 + wkładka
ze zdjęciami 8 stron
ISBN 978-83-64373-15-2
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

„Narodziny. Szkoła. Metallica. Śmierć” to pełny obraz
„Led Zeppelin swojego pokolenia”. To historia o rodzinie, przyjaźni, wierze w siebie i w spełnienie marzeń, opowiedziana za pomocą wywiadów z zespołem
i jego najbliższym otoczeniem. Paul Brannigan i Ian
Winwood opisują, jak METALLICE udało się wyprzedzić swoją konkurencję. Tom pierwszy (obejmujący
mniej więcej połowę tej epickiej historii) koncentruje
się na drodze zespołu do międzynarodowej sławy,
aż do wydania przełomowego „Czarnego Albumu”.

METALLICA.
Bez przebaczenia

SLAYER.
KRWAWE RZĄDY

Joel McIver

Joel McIver

Przekład:
Robert Filipowski

Przekład:
Filip Łobodziński

Format: 145x205 mm
Stron: 552 + wkładki
ISBN 978-83-64373-10-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 448
ISBN 978-83-60157-74-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

To pierwsza książka, która odważyła się pokazać
nieupiększoną prawdę na temat początków zespołu,
o okresie, gdy zyskał sławę najbardziej bezkompromisowej grupy metalowej na świecie oraz o ciągłych
kontrowersjach, które nękały go w następnych latach.
Napster, „Playboy”, odwyk, „St. Anger” i powrót do
formy za sprawą „Death Magnetic” – to kolejne wydarzenia, które porusza niniejsze, zawierające nowe
wywiady, uaktualnione wydanie książki.

6

METALLICA. Tom 2: „Prosto w czerń 1991-2015” to
kontynuacja „Narodziny. Szkoła. Metallica. Śmierć”.
Autorzy opisują historię zespołu od wydania „Czarnego
Albumu”, aż po czasy współczesne. Z książki dowiemy
się m.in. o kulisach powstawania „współczesnych”
albumów Metalliki: „Load”, „ReLoad”, „S&M”, „Garage Inc”, „St. Anger” czy „Death Magnetic”. Poznamy
kulisy współpracy zespołu z Lou Reedem przy kontrowersyjnym albumie „Lulu”. Autorzy opisują także, jak
doszło do „wymiany” Jasona Newsteda na obecnego
basistę, Roberta Trujillo, i o co chodziło w konflikcie
Metalliki z internetowym serwisem Napster.

w w w. i n r o c k . p l

Po dwudziestu pięciu latach – wypełnionych bezkompromisowymi albumami i koncertami, które znacznie poszerzyły granice scenicznej agresji – Slayer wciąż obdarzany
jest szacunkiem zarówno przez krytyków, jak i kolegów
muzyków. Tom Araya, Jeff Hanneman, Kerry King i Dave
Lombardo, współtworzący jedną z największych kapel
metalowych w dziejach, stanowią razem po prostu wyjątkowy fenomen. Thrashowy zespół z Los Angeles od lat
wyznaczał ekstrema gatunku. Zdołał przy tym przetrwać
fale krytyki pod adresem tematyki swych utworów, obejmującej tak kontrowersyjne wątki jak satanizm czy terroryzm religijny. Slayer wciąż jest międzynarodową gwiazdą
koncertową, nie odstępując ani na jotę od swoich zasad.

IN ROCK
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Biografie i autobiografie - artyści i zespoły zagraniczne
LEMMY. Ace Of
Spades.

MOTÖRHEAD
W STUDIO

Mick Wall

Jake Brown,
Lemmy Kilmister

Przekład:
Lesław Haliński

Przekład:
Emilia Skowrońska,
Andrzej Skowroński

Stron: 281
Format: 140x205 mm
ISBN 978-83-64373-42-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Mick Wall przyjaźnił się z LEMMYM przez 35 lat,
a przez pewien czas był jego PR-owcem. Trudno się
zatem dziwić, że jego opowieść o nieżyjącym muzyku
jest szczegółowa, pełna nieznanych dotąd informacji,
chwilami bardzo zabawna, chwilami rozdzierająco
smutna. Wall śledzi losy swojego bohatera od samego
początku aż do tragicznego końca. Poznajemy Lemmy’ego jako ucznia walijskich szkół, jako członka
grupy Rockin’ Vicars, jako pracownika technicznego
na trasach Jimiego Hendriksa, jako jedną z gwiazd
Hawkwind i wreszcie jako frontmana Motörhead..

Format: 145x205 mm
Stron: 224 + wkładka
ze zdjęciami 8 stron
ISBN 978-83-64373-28-2
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

Motörhead to ojcowie speed metalu, zespół, którego w latach 80. słuchali zarówno punkowcy, jak i heavymetalowcy
(bez Motörhead nie istniałaby na przykład Metallica). –
magazyn „Rolling Stone”. Grupa Motörhead jest znana
przede wszystkim z rocknrollowego stylu życia, lecz
dorobiła się też imponującego katalogu nagraniowego,
w którym można znaleźć wiele klasycznych już utworów.
Historię rodzenia się tych kompozycji przedstawiamy po
raz pierwszy w autoryzowanych wywiadach. W książce
znalazły się też wypowiedzi innych muzyków, producentów oraz osób pracujących w studio przy rejestracji
takich legendarnych już płyt, jak choćby „Ace Of Spades”
i „Overkill”.

IRON MAIDEN
Historia Żelaznej
Dziewicy

IRON MAIDEN
Run To The Hills
Mick Wall

Paul Stenning

Przekład:
Hanna Mielczarek
(rozdziały 1-16),
Magdalena Mejs
(rozdziały 17-22)

Przekład:
Marek S. Fog

Format: 145x205 mm
Stron: 420 + wkładka 16 stron
ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-61-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 45,90 zł

Format: 125x195 mm
ISBN: 978-83-64373-37-4
Oprawa: miękka
Cena detaliczna: 59,90 zł

Książka Micka Walla jest dogłębną analizą fenomenu
Ironów, widzianą oczami obecnych i byłych członków
grupy, menedżerów, przedstawicieli film fonograficznych, krytyków muzycznych, producentów, promotorów i innych osobistości ze świata muzyki. Biografia
ta prezentuje zarówno wzloty, jak i upadki artystów
w świecie muzycznym, związane z drogą na szczyt
w branży znanej z nieopisanego bogactwa czekającego
na tych, którym się powiodło, jak i bezmiaru rozpaczy
czyhającej na muzyków, którzy ponieśli porażkę.

w w w. i n r o c k . p l

„Historia Żelaznej Dziewicy” to książka, na którą czekał
każdy fan Iron Maiden. Poznajemy w niej początki zespołu
w londyńskim East Endzie, by potem towarzyszyć mu przy
nagrywaniu kolejnych płyt – od albumu debiutanckiego aż
po „The Final Frontier” – a także na licznych trasach koncertowych i festiwalach. Znajdziemy tu wiele wypowiedzi
członków Iron Maiden oraz osób z grupą związanych.
Przypomną nam się fakty już znane, poznamy też wiele
historii dotychczas nieodnotowanych. Książkę uzupełniają
zdjęcia oraz szczegółowa dyskografia.

IN ROCK
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Biografie i autobiografie - artyści i zespoły zagraniczne
KEITH RICHARDS
Niezniszczalny

SATYSFAKCJA
50 lat The Rolling Stones

Victor Bockris

Daniel Wyszogrodzki

Przekład:
Maciej Machała

Format: 165x235 mm
Stron: 504 + wkładki 3x 8 stron
ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-25-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Jeśli uznać Micka Jaggera za oblicze The Rolling
Stones, to Keith Richards zawsze był duszą i sercem
zespołu oraz jego muzycznym napędem. W 1992
roku renomowana biografia pióra Victora Bockrisa
jako pierwsza oddała hołd kluczowej roli Richardsa
w legendarnej karierze Stonesów. A teraz – ponad
50 lat od założenia zespołu oraz z okazji zbliżających
się 72. urodzin Richardsa – niniejsza książka została po
raz drugi gruntownie przejrzana i uaktualniona przez
autora, oferując świeże spojrzenie z perspektywy ponad
już dwóch kolejnych dekad na tę imponującą opowieść
o najbardziej niewiarygodnym człowieku rocka.

Format: 165x235 mm
Stron: 448
ISBN 978-83-60157-80-0
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 49,90 zł

Barwna, żywa i pełna humoru opowieść o najpopularniejszym zespole w historii. Autor śledzi losy Stonesów od czasów szkolnych aż po wydarzenia 2013
roku (w tym światowe tournée z okazji półwiecza
istnienia). Serwuje „sex, drugs & rockandroll”, ale
zawsze w odpowiednich proporcjach, bo to muzyka
była i jest najważniejsza. Z książki można się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy, na przykład:
co oznacza nazwa The Rolling Stones? Kto ma największy pęcherz na świecie? „Satysfakcja” to także
dyskografia i filmografia zespołu oraz wszystko to, o
co wstydziliście się zapytać…

PERŁA. Obsesje
i namiętności Janis Joplin

BRUCE
Peter Ames Carlin

Ellis Amburn

Przekład: Tomasz Szmajter

Przekład: Lidia Drapińska

Format: 165x235 mm
Stron: 544 + 16 stron wkładki
ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-99-2
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 59,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 440 + 16 stron ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-96-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Janis Joplin – amerykańska piosenkarka i instrumentalistka, autorka tekstów oraz malarka uznana za jedną
z największych rockowych, soulowych i bluesowych
śpiewaczek – magazyn „Rolling Stone” w rankingu
100 Najważniejszych Artystów Wszech Czasów
umieścił ją na miejscu 46. „Perła” powstała głównie
na podstawie oryginalnych wywiadów z przyjaciółmi,
kochankami, szkolnymi kolegami, współlokatorami
i sąsiadami Janis Joplin oraz jej kolegami z pracy:
członkami zespołów, menedżerami, projektantami
kostiumów, autorami piosenek, członkami ekip technicznych, organizatorami festiwali rockowych, szefami
przemysłu fonograficznego i kierownikami hoteli,
w których zatrzymywała się podczas tras koncertowych.
8
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Ta porywająca biografia jednego z największych amerykańskich muzyków jest pierwszą od ponad 25 lat
napisaną przy czynnej współpracy ze strony Bruce’a
Springsteena! Korzystając z nieograniczonego dostępu do artysty, jego rodziny i współpracujących z nim
muzyków – dziennikarz muzyczny Peter Ames Carlin
stworzył zadziwiająco wnikliwy i jednocześnie barwny
portret rockowej ikony. Carlin z wielką zręcznością śledzi zawiłe i dramatyczne losy Springsteena: począwszy
od dzieciństwa, spędzonego w środowisku zubożałej
klasy robotniczej Freehold, poprzez uparte dążenie ku
upragnionej sławie i skomplikowane życie uczuciowe aż
po walkę z demonami, które o mały włos przedwcześnie
zniszczyły jego ojca.

IN ROCK
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JOHN LYDON
Gniew to energia.
Moje życie
bez cenzury

SEPULTURA

Brazylijska furia
Jason Korolenko
Przekład: Lesław Haliński

John Lydon
Przekład: Wiesław Weiss

Format: 145x205 mm
Stron: 272 + 44 stron ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-17-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 512
ISBN 978-83-64373-26-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 59,90 zł

Legendarny frontman Sex Pistols i Public Image Ltd
opowiada historię swojego życia i kariery. Bez ściemy, bez pomijania najbardziej szokujących faktów,
bez oszczędzania siebie i swoich współpracowników.
Książka potwierdza, że John Lydon, który wraz z Sex
Pistols i PiL jest nie tylko charyzmatyczną postacią kultury popularnej, ale też jej szczerym do bólu, zjadliwym
i dowcipnym komentatorem. Na kilkuset stronach – na
których znalazło się wiele niepublikowanych dotąd
zdjęć – opowiada o swoim barwnym życiu, od samych
początków aż do lat ostatnich, kiedy znalazł azyl
w słonecznej Kalifornii u boku ukochanej żony Nory.

„Sepultura. Brazylijska furia” to historia zespołu, który
zaczynał w Belo Horizonte, trzecim co do wielkości
mieście w Brazylii, by potem zyskać sławę i uznanie na
całym świecie. Autor opisuje młodość założycieli grupy,
którzy zaczynali przygodę z muzyką w okresie, gdy ich
kraj przechodził poważne zmiany społeczno-polityczne
i z państwa rządzonego przez dyktaturę wojskową przekształcał się w nowoczesną demokrację. Następnie możemy śledzić zmiany stylu i składu zespołu, przypatrując
się zarazem jego niezwykłej międzynarodowej karierze.
Całość uzupełniają liczne unikatowe zdjęcia oraz szczegółowa dyskografia.
W. AXL ROSE

I’M THE MAN
Autobiografia tego gościa
z Anthrax

Mick Wall
Przekład:
Filip Łobodziński

Scott Ian, Jon Wiederhorn
Przekład: Robert Filipowicz

Format 145x205 mm
Stron 412 + 3x po 16 stron wkładek
ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-31-2
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

„I’m the Man” nie jest kolejną typową autobiografią
gwiazdy rocka. Mimo że Scott Ian w zawrotnym tempie i z dużą dozą poczucia humoru opowiada o swoim udziale w wielu zabawnych sytuacjach, jak choćby
o swoich doświadczeniach z narkotykami czy o szalonym imprezowaniu, książka skupia się jednak i w odświeżający, drobiazgowy sposób opowiada o muzyce,
a zwłaszcza o muzyce Anthraxu. To opowieść o tym,
jak udało im się zmienić bieg historii ciężkiej muzyki,
kierując go z dala od hair metalu lat 80., a to głównie
za sprawą wytężonej pracy, woli i wytrwałości. Pełen
energii i pasji, miłośnik komiksów i żywiołowości na
scenie, ale i oddany mąż i ojciec ma co opowiadać.

w w w. i n r o c k . p l

Format: 140x205 mm
Stron: 440
ISBN 978-83-60157-87-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 44,90 zł

Niezwykle utalentowany, zawsze prowokujący, gdzie
się nie pojawi, wzbudza kontrowersje… Życie W. Axla
Rose’a to rockandrollowy dramat o epickich proporcjach,
który po raz pierwszy doczekał się godnej publikacji. Mick
Wall – czerpiąc z własnych niepublikowanych wcześniej
materiałów – napisał książkę o burzliwym życiu oraz
karierze wokalisty i lidera legendarnej grupy Guns N’
Roses. Mick Wall pisze dla magazynów „Mojo” i „Classic
Rock”, a także regularnie pojawia się w telewizji i radiu.
Jest autorem kilkunastu książek, w tym bestsellerowych
biografii Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden czy Led
Zeppelin.

IN ROCK
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KALIFORNIZACJA.
RED HOT CHILI
PEPPERS

SABATON.
Lwy północy
Jordan Babula

Bartek Koziczyński

Format: 140x205 mm
Stron: 420 + wkładka
16 stron ze zdjęciami
ISBN 978-83-6437-351-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

„Kalifornizacja” to kompletna biografia zespołu Red
Hot Chili Peppers. Obejmuje 30 lat burzliwej kariery
zespołu – od „skarpetkowych” początków po najnowszy album „The Getaway” z 2016 roku. Fakty,
ciekawostki, analiza zawartości płyt... Książka powstała
w rezultacie bezpośrednich rozmów z muzykami,
obserwowania ich koncertów i przekopania ton archiwów. Autorem „Kalifornizacji” jest znany dziennikarz
muzyczny, Bartek Koziczyński - prowadzący autorską
audycję w radiowej Czwórce, a jednocześnie sekretarz
redakcji magazynu Teraz Rock.

Format: 145x205 mm
Stron: 296 + 3 wkładki po 8 stron
ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-38-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Nie jest zaskoczeniem, że heavymetalowi piewcy militarnej historii zdobyli tak wielką popularność w Polsce
– kraju od zawsze rozkochanego w bohaterskich czynach
weteranówwojennych. Popularność Sabatonu nie dziwi
tym bardziej, że nieraz muzycy pochylali się nad historią
naszego kraju. Jednak sława Sabatonu nie ogranicza się
jedynie do kraju nad Wisłą. Cała niemal Europa podziwia
doskonałe kompozycje prezentowane przez Szwedów, ich
niezwykłą energię oraz pozytywne przesłanie. Książka
Jordana Babuli pozwala dokładniej zrozumieć fenomen
pięciu skromnych chłopaków z miasta Falun, którzy swoją
muzyką podbili całą Europę.
OBNAŻENI
Prawdziwa historia
Depeche Mode

FREDDIE MERCURY
Biografia
Laura Jackson

Jonathan Miller

Przekład: Lesław Haliński

Przekład: Nina Kozłowska

Format: 145x205 mm
Stron: 352 + wkładka 8 stron
ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-70-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 516
ISBN 978-83-60157-79-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

„Freddie Mercury. Biografia” to książka chwalona przez
fanów na całym świecie. Znajdziemy tu wielostronny
portet wokalisty Queen, prześledzimy jego karierę
i poznamy burzliwe życie prywatne. Przeczytamy
o jego słabości do narkotyków i o dwóch bliskich mu
kobietach. Jedna z nich, Barbara Valentin, po raz pierwszy wypowiedziała się publicznie o Freddiem właśnie
na potrzeby tej książki. Znajdziemy tu również wiele
innych niepublikowanych wcześniej wypowiedzi, m.in.
Cliffa Richarda, Bruce’a Dickinsona i Fisha. Laura
Jackson w doskonały sposób ukazała wizerunek jednego z najbardziej charyzmatycznych i ekstrawaganckich
wokalistów w historii.
10
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Pisząc monografię Depeche Mode, autor przeprowadził
ekskluzywne wywiady z członkiem założycielem zespołu, Vince’em Clarkiem, i producentem Garethem Jonesem, oraz umieścił w książce niepublikowane wcześniej
wywiady z aktualnymi Depeszowcami. „Wszystko, co
chcieliście wiedzieć o..., ale wstydziliście się zapytać”
– oto wyświechtana formułka, w środek której wypada
nam tym razem wstawić nazwę jednego z najbardziej
inspirujących i najpopularniejszych zespołów w historii
muzyki popularnej. Na prawie pięciuset stronach autor
nakreślił tak precyzyjny portret, że nie trzeba nawet
wysilać wzroku, by dostrzec linie papilarne każdego
z muzyków.

IN ROCK
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AC/DC
Diabelski młyn

AC/DC
Elektryczne kangury

Mick Wall

Adrian Orest

Przekład:
Jarosław Rybski

Format: 145x205 mm
Stron: 296 + 4 wkładki ze zdjęciami
po 8 stron
ISBN 978-83-60157-53-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 624
ISBN 9788364373237
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

AC/DC i ich nigdy wcześniej nieopowiedziana historia. Od bijatyk i przedzierania się przez cieszącą się
złą sławą niezwykle brutalną scenę muzyczną pubów
i klubów Australii na początku lat 70. do ich ataku na
opanowaną przez punk scenę brytyjską, a potem amerykańską na przełomie lat 70. i 80., kiedy to wykruszyło
się wielu członków zespołu, menedżerów, producentów
i dyrektorów firm płytowych, którzy pomogli im w tym
zadaniu – oto jest waląca między oczy, wchodząca za
zamknięte drzwi dogłębna biografia, na jaką czekali od
dawna fani AC/DC.

Oto historia najbardziej paradoksalnego zespołu świata. Zespołu, który uchodzi za australijski, choć jego
założyciele urodzili się w Szkocji. Zespołu, który jest
uosobieniem bezpretensjonalnej prostoty, a występuje na
stadionach, dając efektownie wyreżyserowane koncerty
dla dziesiątków, a czasem setek tysięcy ludzi. Zespołu,
który opiewając rozrywkowe podejście do życia, przetrwał
tragedię po śmierci swojego charyzmatycznego wokalisty
i jest uznawany za jedną z najbardziej pracowitych formacji na świecie. Zespołu, który jest wielki, choć jego
liderzy mają mniej niż metr sześćdziesiąt wzrostu. Oto
historia AC/DC.
MARK KNOPFLER

MŁOT BOGÓW
Saga Led Zeppelin

Lesław Haliński

Stephen Davies
Przekład:
Marta Szelichowska

Format: 140x205 mm
Stron: 432 + 3x wkładki
ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-75-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 44,90 zł

Format: 120x170 mm
Stron: 392
ISBN 978-83-60157-19-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 34,90 zł

John Paul Jones i Richard Cole, road menedżer Led
Zeppelin, wzięli jedną z limuzyn, a kiedy przybyli na
miejsce, powiedziano im, by nie rozmawiali z Elvisem
Presleyem o muzyce i by rozmowa nie trwała dłużej niż
dwadzieścia minut. Cole wkroczył do salonu „Króla”,
trzymając w obu rękach po butelce zimnego Dom Perignon. Elvis leżał na kanapie w szlafroku i kapciach,
oglądając wraz ze swą świtą telewizję. Cole był co nieco
wstawiony… Kontrowersyjna i obrośnięta mitami biografia legendarnego zespołu, której autor – Stephen Davies, bez cenzury opisuje wszystkie ekscesy członków
Led Zeppelin. Obowiązkowa lektura dla każdego fana.
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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” aż po album „Privateering”. Opisy współpracy
z innymi muzykami i płyt z muzyką filmową. Do tego
obszerne fragmenty wywiadów, szczegółowa dyskografia,
prezentacja gitar artysty oraz jego współpracowników,
relacje fanów z koncertów w naszym kraju i wypowiedzi
znanych polskich muzyków o Knopflerze, a także trzy
wkładki ze zdjęciami.

IN ROCK
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NIRVANA
Prawdziwa Historia

NIRVANA
Dziennik z trasy

Everett True

Andy Bollen

Przekład:
Piotr Matela

Przekład: Lesław Haliński

Format 165x235 mm
Stron 584 + 32 stron
wkładek ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-00-8
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 59,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 288 + 8 stron
wkładki ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-93-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

Książka „Nirvana. Prawdziwa historia” jest intrygującą
oceną dokonań zespołu, którego krótka i burzliwa działalność jest nieustannie błędnie interpretowana. Autor
był jedynym dziennikarzem, którego wpuszczono do
domu Cobaina tuż po jego samobójczej śmierci. Był
także bliskim przyjacielem wielu gwiazd grunge’u, co
pozwoliło mu spojrzeć obiektywnie na mity otaczające
ten ostatni, w pełni oryginalny gatunek muzyki rockowej. Everett True opowiada, jak naprawdę wyglądało
życie legendarnego zespołu, co działo się z Kurtem
Cobainem w Olympii i Seattle, oraz w jaki sposób
wpłynął na niego związek z Courtney Love.

Gdy w 1991 roku świat zachwycił się albumem „Nevermind”, Nirvana promowała tę płytę w Wielkiej
Brytanii. Jej koncerty otwierała szkocka formacja
Captain America, której perkusista, Andy Bollen,
prowadził notatki, składające się na niniejszy „dziennik z trasy”. Poznajemy tutaj Kurta Cobaina od innej
strony niż dotychczas. Widzimy go w garderobie.
Słyszymy, że boi się utraty dawnych fanów. A przede
wszystkim obserwujemy zespół w okresie, gdy stawał
się jedną z najważniejszych grup rockowych na świecie. Obowiązkowa lektura dla każdego fana Nirvany.
POD CIĘŻAREM
NIEBA. Biografia Kurta
Cobaina

KTO ZABIŁ
KURTA COBAINA?
Ian Halperin,
Max Wallace

Charles R.Cross
Przekład: Maciej Machała

Przekład:
Bogusław Lubański

Format: 124x195 mm
Stron: 432
ISBN: 978-83-86365-48-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 34 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 304
ISBN 978-83-60157-76-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 34,90 zł

Wieść o śmierci Kurta Cobaina w kwietniu 1994 roku
obiegła cały świat. Policja zadziwiająco szybko uznała,
że było to samobójstwo – przyczyniając się tym samym
do kilkudziesięciu podobnych, bezmyślnych aktów
targnięcia się na własne życie w wykonaniu zrozpaczonych nastoletnich fanów. Choć wersja o samobójstwie
przyjęta została jako oficjalna, a świat pogodził się
z tragiczną śmiercią Kurta, szybko stało się jasne, że
samobójstwo nie było tak oczywistą sprawą, jak wydawało się wcześniej. Na kartach tej książki para słynnych
reporterów zadała kilka ważkich pytań. Odpowiedzi na
nie wskazują, że możliwością, którą należy poważnie
brać pod uwagę, było morderstwo.

12
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W ciągu jednego dnia Kurt narodził się dla świata,
zmarł w sekrecie własnego mroku, wreszcie zaś
wskrzeszony został dzięki potędze miłości. Był to
wyjątkowy wyczyn – nieprawdopodobny i niemalże
niemożliwy – to samo można by wszakże powiedzieć
o znacznej części jego przejaskrawionego życia, począwszy od miejsca, z którego pochodził. Wyjątkowa
biografia legendarnego frontmana Nirvany – prekursora muzyki grunge. Autor przedstawia w niej życie
wrażliwego chłopaka bez perspektyw, który w ciągu
zaledwie kilku tygodni wspina się na szczyt rockandrollowej drabiny i zyskuje międzynarodową sławę.
Sławę, z którą nie każdy potrafi sobie poradzić...

IN ROCK
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BĄDŹ JAKI BĄDŹ.
Historia Nirvany

THE DOORS
Gdy ucichnie muzyka…

Michael Azerrad

Mick Wall

Przekład:
Jędrzej Polak

Przekład: Lesław Haliński

Format: 145x205 mm
Stron: 460 + wkładka 12 stron ze
zdjęciami
ISBN 978-83-64373-35-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

Format: 165x235 mm
Stron: 304
ISBN: 978-83-86365-20-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

Nirvana pojawiła się znikąd w roku 1991 i sprzedała
blisko dziewięć milionów egzemplarzy epokowego
albumu Nevermind, którego potężne i jedyne w swoim
rodzaju melodie odzwierciedlały frustrację, dezorientację i namiętności Generacji X. Książka przedstawia
Nirvanę z najbliższej, niemal intymnej perspektywy.
Zawiera długie, wyczerpujące rozmowy ze wszystkimi
członkami zespołu oraz z ich krewnymi, przyjaciółmi i
współpracownikami. Po śmierci Kurta Cobaina książkę
uzupełniono o nowy, ostatni rozdział poświęcony ostatnim miesiącom życia założyciela Nirvany.

W najnowszej biografii Jima Morrisona i The Doors poznajemy wiele nieznanych dotąd faktów. Śledzimy życie
muzyków i ich zespołu od początku do końca, a opowiadają nam o nim oni sami oraz bliscy współpracownicy grupy.
Poznajemy prawdę na temat autorstwa piosenek, którymi
zachwycił się cały świat. Dowiadujemy się, jak naprawdę
zmarł Jim Morrison i dlaczego w ogóle uciekł do Paryża.
Przede wszystkim jednak śledzimy historię wzlotu i upadku jednego z największych wokalistów w historii rocka,
a jest to historia opisana porywająco – z dramatyzmem
godnym pasjonującej powieści lub reportażu śledczego.

NIKT NIE WYJDZIE
STĄD ŻYWY
Historia Jima Morrisona

FAITH NO MORE:
KRÓLOWIE ŻYCIA
(I INNE NADUŻYCIA)

Hopkins Jerry,
Sugerman Danny

Maciej Krzywiński

Przekład:
Grzegorz Grątkowski
Format: 145x205 mm
Stron: 380 + 24 strony ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-36-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Format: 125x195 mm
Stron: 484
ISBN: 978-83-60157-20-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 34,90 zł

Jim Morrison jest najbarwniejszą, najtragiczniejszą
i najbardziej niezrozumianą postacią w historii rocka.
Był osobowością niezwykłą: gdyby urodził się wcześniej, mógłby poświęcić się badaniom nad leczeniem
raka; gdyby urodził się później, byłby bez wątpienia
rekinem giełdowym. Całe szczęście, że pozostał
dzieckiem swoich czasów: epoki buntu, niezgody na
zastaną rzeczywistość oraz wszechobecnej poezji.
Mimo sukcesów i sławy, jakie zapewniły mu występy
z The Doors, był nieszczęśliwy, gdyż czuł się przede
wszystkim poetą, zmagającym się z ograniczeniami
rockowego kanonu. Wybór, jakiego dokonał pod koniec
życia, oraz pochodzące z tego okresu wiersze świadczą,
że byłby poetą wielkim na miarę Walta Whitmana.

w w w. i n r o c k . p l

Pierwsza w Polsce i druga na świecie biografia szalonych Kalifornijczyków. Obszerna, obejmująca cały
okres działalności, od muzycznych performance’ów
w początkach lat 80. po najnowszą historię zespołu,
związaną z wydaniem płyty „Sol Invictus” i promującej
ją trasy koncertowej. Książka napisana przez redaktora polskiej edycji „Metal Hammera” – Macieja Krzywińskiego, w niebanalnym, charakterystycznym i nieco
rubasznym stylu, który doskonale wpisuje się w niekonwencjonalną postawę członków zespołu.

IN ROCK
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PINK FLOYD
O krowach, świniach,
małpach, robakach
oraz wszystkich
utworach Pink Floyd
i Rogera Watersa

PINK FLOYD.
MOJE WSPOMNIENIA
Nick Mason
Przekład:
Tomasz Szmajter

Wiesław Weiss
Format: 140x205 mm
Stron: 648 + 32 strony
ze zdjęciami we wkładkach
ISBN 978-83-60157-88-6
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 59,90 zł

„O krowach, świniach, małpach, robakach oraz wszystkich utworach Pink Floyd i Rogera Watersa” to nie
tylko zajmująca prezentacja całego dorobku legendarnej grupy i jej dawnego lidera, ale przede wszystkim
zbiór nieznanych faktów, anegdot i relacji. Historia
Pink Floyd i Rogera Watersa oparta w dużej części na
rozmowach autora, znanego dziennikarza muzycznego
Wiesława Weissa, z Rogerem Watersem, Davidem
Gilmourem, Nickiem Masonem oraz ich licznymi
współpracownikami, takimi jak Storm Thorgerson,
zmarły niedawno autor okładek płyt Pink Floyd, Alan
Parker i Gerald Scarfe, twórcy filmu „The Wall”, czy
realizatorzy nagrań Alan Parsons i James Guthrie.

Format: 140x205 mm
Stron: 464 + 4x 8 stron wkładki
ISBN 978-83-60157-85-5
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 59,90 zł

Książka „Pink Floyd. Moje wspomnienia” jest pierwszym, napisanym przez członka zespołu spojrzeniem na
dzieje Pink Floyd od wewnątrz. Nick Mason jest jedynym
członkiem Floydów grającym w grupie przez cały jej
okres istnienia. Z miejsca, jakie zajmuje za bębnami,
obserwował każdy etap działalności zespołu. Pisząc
„Moje wspomnienia”, korzystał ze zgromadzonej przez
lata dokumentacji, nie zaniedbując przy tym reminiscencji
i przemyśleń czołowych postaci, związanych z zespołem.
Obszerne archiwum Masona, zawierające nigdy wcześniej
niepublikowane zdjęcia i materiały graficzne, znalazło
właściwe miejsce na kartach tej publikacji.

PETER GABRIEL

LEONARD COHEN.
Życie sekretne

Daryl Easlea

Anthony Reynolds

Przekład:
Donata i Sergiusz Olejnik

Tłumaczenie:
Lesław Haliński

Posłowie:
Daniel Wyszogrodzki
Format: 145x205 mm
Stron: 368 + 4x po 8 stron wkładek ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-49-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna 39,90 zł

Format: 165x235 mm
Stron: 416 + 3x 8 stron
wkładek ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-03-9
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 29,90 zł

Peter Gabriel stał się sławny dzięki Genesis, jednak nazwanie go gwiazdą muzyki pop byłoby sporym nieporozumieniem. Ten Anglik z krwi i kości po zakończeniu
współpracy z grupą wyruszył nowymi, przeplatającymi
się ścieżkami kariery zawodowej, naznaczając każdą
z nich zaangażowaniem, perfekcyjnością oraz nieustającą ciekawością świata. Niniejsza biografia wyjaśnia
motywy przewijające się przez jakże różnorodne
przedsięwzięcia podejmowane przez artystę. Wyłania
się z niej obraz człowieka, który mimo sławy i blasku
fleszy, zdołał jakimś cudem wieść całkiem normalne,
godne pozazdroszczenia życie.

14
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Dogłębna i szczegółowa biografia, napisana przez
Anthony’ego Reynoldsa, opiera się na dziesiątkach wywiadów, które autor przeprowadził specjalnie z myślą o
tej książce. Wśród jego rozmówców znaleźli się muzycy
grający z Cohenem, jego menadżerowie, wydawcy, fani,
producenci, znajomi, przyjaciele i wrogowie. „Życie
sekretne” to sugestywny portret legendarnego artysty,
który zyskał sobie wielu lojalnych wielbicieli na całym
świecie. Śledzimy tu jego życie od poetyckich początków
w Montrealu, gdzie ledwo wiązał koniec z końcem, przez
liczne podróże, romanse i kryzysy religijne aż po ostatnią
trasę koncertową i płytę oraz śmierć artysty.

IN ROCK
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ZMYSŁOWY ŚWIAT
KATE BUSH

TORI AMOS
Dagny Kurdwanowska

Graeme Thomson
Przekład:
Maciej Płaza

Format: 140x205 mm
Stron: 304 + 16 stron
we wkładce ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-11-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

Format: 165x235 mm
Stron: 356 + 3x 8 stron
wkładek ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-86-2
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 29,90 zł

„Zmysłowy świat Kate Bush” to pierwsza tak dogłębna
biografia jednej z najbardziej tajemniczych artystek na
świecie; bogata, aktualna i rygorystyczna pod względem krytycznym. Autor oparł się na siedemdziesięciu
rozmowach z ludźmi, którzy pozostawali w bliskich
relacjach z Kate Bush – zarówno jako artystką i postacią
publiczną, jak osobą prywatną. W efekcie powstała
książka intrygująca świeżością i rozmaitością punktów
widzenia, jedyna w swoim rodzaju analiza wyjątkowego, a zarazem wymykającego się klasyfikacjom talentu
brytyjskiej wokalistki.

Tori Amos od dziecka była muzycznym włóczykijem.
Wędrowała własnymi szlakami, wybierając często
trasy, na które nikt ani przed nią, ani po niej się nie
zapuszczał. Tori ma duszę odkrywcy i poszukiwacza
przygód, który kocha muzykę, krwiste opowieści i dobre wino. Ta książka jest opowieścią o jej podróżach,
poszukiwaniach i fascynacjach. Tori gra dla nas od
ponad 25 lat. Wciąż sprawia wrażenie jakby wszystko
co najlepsze było dopiero przed nią. Oto moja niezbyt
obiektywna biografia Tori Amos – artystki, która zawsze wiedziała, co zaśpiewać, żeby mnie pocieszyć.

THE POLICE
Spacerując po Księżycu

FLORENCE +
THE MACHINE
Głos wszechmogący

Wiesław Weiss

Zoë Howy
Przekład:
Joanna Karwecka

Format :140x205 mm
Stron: 256 + 16 stron
wkładek ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-34-3
Oprawa: miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 292 + 3x 8 stron
wkładek ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-78-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

Historia Florence + The Machine stanowi radosny
kontrast dla licznych pięknie opakowanych, wytresowanych gwiazdek pop, których jedynym marzeniem jest
sława. Poznajcie Florence Welch – oczytane dziecko
z południa Londynu, które zaczynało, śpiewając na
pogrzebach, by później występować na scenach całego
świata, po okresie szalonych imprez w szkole artystycznej i serii zmieniających życie spotkań z ludźmi,
takimi jak współautorka Isabella Summers, menedżerka
Mairead Nash i producent Paul Epworth. Oto pełna historia ognistowłosej dziewczyny z niezwykłym głosem
– niesamowitego fenomenu muzyki pop – która odnosi
olbrzymie sukcesy!

w w w. i n r o c k . p l

Wpływy z trasy światowej zespołu The Police w latach
2007-2008 przekroczyły 100 milionów funtów, a jej
sukces potwierdził wyjątkową pozycję tria, znanego
z takich przebojów, jak „Roxanne”, „Message In
A Bottle”, „Walking On The Moon”, „Don’t Stand
So Close To Me”, „De Do Do Do, De Da Da Da”,
czy „Every Breath You Take” w historii muzyki rockowej. „Spacerując po Księżycu” to pierwsza książka
o The Police w języku polskim, porządkująca fakty,
ale też odkrywająca wiele nieznanych szczegółów
i – w części fotograficznej – intrygujących momentów ze wspólnej kariery Stinga, Stewarta Copelanda
i Andy’ego Summersa.

IN ROCK
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ZGNIŁA ZIELEŃ:
Historia Carnivore
i Type o Negative

FOO FIGHTERS
Mick Wall
Przekład: Lesław Haliński

Maciej Krzywiński

Format: 145x205 mm
Stron: 496 + 24 strony zdjęć
we wkładkach
ISBN 978-83-64373-48-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 45,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 312 + 2 wkładki
po 8 stron ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-40-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Jeszcze zanim Kurt Cobain odebrał sobie życie, Dave
Grohl planował swoją przyszłość poza Nirvaną. Za
sprawą talentu, pracowitości i determinacji udało
mu się podbić świat rocka z zespołem Foo Fighters.
Jego historię opowiada znany brytyjski dziennikarz
Mick Wall, który na potrzeby tej książki rozmawiał z
wieloma współpracownikami Grohla i osobami znającymi go prywatnie. Powstała pasjonująca opowieść
o jednym z najsłynniejszych muzyków rockowych na
świecie – lektura obowiązkowa nie tylko dla fanów
Foo Fighters, ale również dla wszystkich, którzy chcą
wiedzieć więcej o Nirvanie i o historii rocka od lat 90.
XX wieku aż do czasów współczesnych.
HEJ HO LETS GO!
Historia zespołu
Ramones

Type O Negative to wśród fanów cięższym brzmień niewątpliwie kultowa kapela. Bez wątpienia to najważniejszy
zespół, którego twórczość określić można mianem mieszanki doom i gothic metalu. Na jej czele stał legendarny
już Peter Steele - dosłownie gigantyczny basista i wokalista urzekający fanów głębokim, iście mrocznym głosem.
Grupa zakończyła działalność w 2010 roku po śmierci
Steela, który zmarł na zawał serca w wieku zaledwie 48
lat. Historię Type O Negative i wcześniejszego zespołu
Steele’a opisał Maciej Krzywiński, autor doskonałej biografii „Faith No More. Królowie życia (i inne nadużycia)”.
Krzywiński pełni także funkcję redaktora polskiego Metal
Hammera i Musick Magazine, prowadzi także własną
audycję w Radiu Merkury.
U2. Zdemaskowani

Everett True

John Jobling

Przekład: Maciej Machała

Przekład: Lesław Haliński

Stron: 548 + 3 wkładki po 8 stron
ze zdjęciami
Format: 145x205 mm
ISBN 978-83-64373-32-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 59,90 zł

Kompletna, nieokrojona historia zawrotnej 22-letniej
kariery Ramones. Od czasu swojego debiutu w czołowym punkowym klubie nowojorskim w 1974 roku,
dzięki klasycznym albumom i powalającym występom
na żywo Ramones odcisnęli niezatarte piętno na dwóch
dekadach punka.Przygotowali grunt pod punka i hardcore za sprawą opracowanych do perfekcji piosenek i
agresywnych 20-minutowych koncertów… i zawsze
traktowali muzykę jako swój priorytet. Smutną kulminacją tej najświeższej wersji uznanej biografii autorstwa
Everetta True jest śmierć trzeciego z kolei Ramonesa z
pierwotnego składu – gitarzysty Johnny’ego. „Hej Ho
Lets Go! Historia zespołu Ramones” ukazuje swoisty
heroizm muzyków, którzy pozostali wierni własnej,
niepowtarzalnej artystycznej wizji aż do samego gorzkiego końca.
16
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Format: 140x205 mm
Stron: 480 + 8 stron
ze zdjęciami we wkładce
ISBN 978-83-64373-27-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Niniejsza książka to pierwsza nieautoryzowana biografia U2, w której znajdziemy obiektywny i wnikliwy
opis ponadczterdziestoletniej historii grupy. Wyjdziemy
tu poza otaczające zespół mity, by ukazać fascynujący
i nieupiększony wizerunek irlandzkich rockmanów.
W książce zamieszczono niepublikowane wcześniej
zdjęcia oraz przeprowadzone specjalnie na użytek tej
publikacji wywiady z przyjaciółmi muzyków i ich
współpracownikami. John Jobling nie mydli czytelnikowi oczu, nie upiększa i nie tworzy laurek dla muzyków.
Stara się dojść do faktów oraz demaskuje narosłe przez
lata mity ciążące szczególnie nad Bono i ukazuje, jak
porusza się on w mętnym świecie polityki.
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THIRTY SECONDS
TO MARS

THE KILLERS.
Dni & lata

Adam Kisch

Mark Beaumont
Przekład: Agata Trzcińska-Hildebrandt
Posłowie: Paweł Brzykcy
Format: 145x205 mm
Stron: 566 + 2 wkładki po 8 stron
ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-33-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Format: 140x194 mm
Stron: 144
ISBN 978-83-60157-92-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Jared Leto – charyzmatyczny aktor i utalentowany muzyk. Thirty Seconds To Mars – jego zespół, który cieszy
się kultowym statusem... Oto pierwsza poświęcona im
biografia. Wnikliwy, bogato ilustrowany portret: na
scenie, planie filmowym i w życiu prywatnym. Thirty
Seconds to Mars – amerykański zespół grający rocka alternatywnego, powstał w 1998 roku z inicjatywy dwóch
braci: gitarzysty i wokalisty Jareda Leto oraz perkusisty
Shannona Leto. W 2003 roku dołączył Tomo Miličević,
który uzupełnił brzmienie zespołu grą na gitarze i keyboardzie. Mają na koncie cztery płyty: „30 Seconds to
Mars” (2002), „A Beautiful Lie” (2005), „This Is War”
(2009) i „Love Lust Faith + Dreams” (2013).

Niewiele zespołów zrobiło tak dużo dla swojego rodzinnego miasta, jak The Killers dla Las Vegas. Oto zniewalająca mikstura neonowego blichtru oraz hipnotyzujących
opowieści o niebezpiecznych podwalinach powstawania
„Miasto grzechu” przekształcona została przez ambitnych
muzyków w wibrującą muzykę i uczyniła The Killers
jeden z największych zespołów na świecie. Książka „Dni
i lata” śledzi ich drogę do sławy, wypełniona nowymi i
dotychczas niepublikowanymi wywiadami z zespołem, ich
bliskimi współpracownikami, przyjaciółmi oraz słynnymi
artystami odbywającymi z The Killers wspólne trasy –
opowiada niezwykłą, pełną szczegółów historię grupy,
który powaliła świat na kolana.
LINKIN PARK
Wszystko jest hybrydą

ARCTIC MONKEYS
Ben Osborne

Brad Whitaker

Przekład: Lesław Haliński,
Maciej Machała

Format: 145x205 mm
Stron: 352 + 24 strony
ze zdjęciami
ISBN 978-83-64373-14-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Pierwsza na polskim rynku książka o brytyjskiej grupie Arctic Monkeys. Szczegółowa historia zespołu,
charakterystyka tworzących go muzyków, opisy płyt
i koncertów. Od albumu „Whatever People Say I Am,
That’s What I’m Not”, uznanego za najszybciej sprzedający się debiut w historii brytyjskiej fonografii, aż po
płytę „AM”, która również – podobnie jak pozostałe
albumy zespołu – od razu weszła na pierwsze miejsce
list bestsellerów. Liczne wypowiedzi artystów, anegdoty z życia prywatnego muzyków, wkładki ze zdjęciami,
szczegółowa dyskografia. Pozycja obowiązkowa dla
każdego fana Arctic Monkeys.
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Przekład:
Andrzej Frykowski

Format: 140x194 mm
Stron: 240
ISBN 978-83-64373-09-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 34,90 zł

Metal z hip hopem, pop z elektroniką... Taką mieszankę gatunków próbowało grać wielu. Nikt jednak nie
osiągnął sukcesu na miarę Linkin Park. I nikt z tamtej
fali zespołów nie utrzymał gwiazdorskiej pozycji
przez ponad dekadę: od eksplozji popularności debiutu
„Hybrid Theory” przez ambitne poszukiwania z płyty
„A Thousand Suns” po powrót do ostrego grania na
albumie „The Hunting Party”. „Wszystko jest hybrydą” to jedyna na świecie biografia grupy w nowym,
poszerzonym wydaniu. Precyzyjnie prowadzi przez
twórczość muzyków (również w innych projektach),
odsłania kulisy ich dramatycznych decyzji, zagląda za
kotarę prywatności. Obowiązkowa lektura prawdziwego fana LP.
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5 SECONDS OF
SUMMER
Hej, załóżmy zespół!

JAY-Z. Król Ameryki

5 Seconds Of Summer

Przekład: Maciej Machała

Mark Beaumont

Przekład:
Marek S. Fog

Format: 140x205 mm
Stron: 560 + 2x 8 stron kolorowych
wkładek ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-84-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

Stron: 288
Format: 192x256 mm
Oprawa miękka
ISBN 978-83-64373-21-3
Cena detaliczna: 49,90 zł

Ta książka jest czymś w rodzaju podziękowania.
Chcemy, by świat poznał historię czterech nastolatków
z zachodniego Sydney, którzy chwycili za instrumenty
i postanowili zostać jednym z najpopularniejszych
zespołów na świecie. Znajdziecie tu również trochę
kłopotliwych dla nas zdjęć i informacje nam samym
dotychczas nieznane. Mamy nadzieję, że wszystko to
da wam dużo radości!
Pozdrawiamy was serdecznie,
cal, luke, ash i mike x
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Kiedy Mark Beaumont przeprowadził z Jayem-Z wywiad,
spotkanie to zaowocowało szeregiem intrygujących rewelacji, które wzbogaciły tę bezkompromisową biografię
opowiadającą o realizacji amerykańskiego marzenia
w wielkim stylu. Na jej kartach można znaleźć nie tylko
genezę muzycznego talentu i obrazki z życia młodocianego przestępcy, ale i manifest imponująco wszechstronnej zaradności. Ta książka mówi o tym wszystkim bez
ogródek, a ujawniając zarówno dobre, jak i złe cechy
jej bohatera, rzuca wiele światła na legendę fenomenu
zwanego Jayem-Z.
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DŻEM. BALLADA
O DZIWNYM ZESPOLE

RYSIEK
Jan Skaradziński

Jan Skaradziński

Format 165x235 mm
Stron 372 + 3x 8 stron
wkładek ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-40-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Format: 165x235 mm
Stron: 512
ISBN 978-83-64373-13-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 45,90 zł

Drugie wydanie „Ryśka” – nadal jedynej biografii
Ryszarda Riedla! – jest w praktyce zupełnie nową,
dwukrotnie obszerniejszą książką. I nie chodzi tylko
o to, że nawet po śmierci bohater był – jak na wielkiego
artystę przystało – sprawcą całego szeregu zdarzeń.
Oto przez piętnaście lat, które minęły od pierwszego
wydania, autorowi udało się zdobyć mnóstwo nowych
informacji, dotrzeć do wielu kolejnych świadków
tamtych wydarzeń, pozyskać szereg zdjęć z epoki. Tak
naprawdę bez zmiany pozostały tylko magia i tragizm
ostatniego hipisa naszych czasów.

To już trzy dekady (choć jakby dobrze policzyć, to więcej)
zespołu Dżem, który zafascynował sobą trzy pokolenia
rockfanów. I to już trzecie wydanie ciągle jedynej monografii Dżemu – oczywiście uaktualnionej i oczywiście
ponownie mocno rozszerzonej w starej części. Do tego
spis wszystkich koncertów (z recenzjami prasowymi),
superszczegółowa dyskografia i mnóstwo zdjęć – w tym
seria z dzieciństwa muzyków.

GOŚCIU
Auto-bio-Grabaż

PERFECT
Wszystkie pilne sprawy

Krzysztof Grabaż
Grabowski,
Krzysztof Gajda

Konrad Wojciechowski

Format 165x235 mm
Stron 568 + 3x 8 stron wkładek
ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-55-8
Oprawa: miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

Format 165x235 mm
Stron 488 + 3x 8 stron wkładek
ze zdjęciami
ISBN 978-83-60157-54-1
Oprawa: miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Trzydzieści lat temu, kiedy rock w Polsce przeżywał
apogeum i chwile triumfu, Perfect nie miał sobie równych. Z łatwością wtargnął do rockowej ekstraklasy
i uplasował się w czołówce, uczciwie zapracowując
na miano kapeli kultowej. O Ewce, Pepe oraz Wujku
Józku śpiewała wtedy cała Polska – gotowa do walki
z ZOMO i by przestać się bać Jaruzelskiego. Ale nagle,
w czerwcu 1983 roku, zespół zamilkł, zamarł, zaniemówił, wyłączając fonię. To nieme kino trwało dziesięć
lat. Tyle czasu upłynęło zanim lokomotywa o nazwie
Perfect wróciła na właściwe tory, wjeżdżając na peron
dla niepokonanych. Tam gra, nagrywa i koncertuje,
dopisując kolejne rozdziały swojej biografii. Biografii,
która zdaje się nie mieć końca…
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O tajemnicach (nie tylko sukcesu!) zespołów PIDŻAMA
PORNO i STRACHY NA LACHY opowiada Krzysztof
Grabaż Grabowski – lider, wokalista, autor tekstów i kompozycji, menedżer (Kieras), czasem gitarzysta, a kiedy
trzeba było również kierowca, dźwiękowiec, techniczny…
A od początku lat dziewięćdziesiątych także prezenter
radiowy (od legendarnej audycji „Radio Lavina” w poznańskim Radiu S, aż po całkiem współczesną „Grabaż
wieczorową porą” w Radiu Roxy).
Grabaża przesłuchał Krzysztof Gajda – literaturoznawca UAM (choć pewnie właściwsze byłoby określenie
„piosenkolog”, gdyby takowe istniało i miało sens), autor
książek o Janie Krzysztofie Kelusie i Jacku Kaczmarskim,
w tym biografii tego ostatniego „To moja droga”, wyróżnionej przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” tytułem
Książka Roku 2009.

IN ROCK
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KOMBI. Słodkiego
miłego życia.
Prawdziwa historia

RIVERSIDE.
Sen w wysokiej
rozdzielczości

Sławomir Łosowski,
Wojciech Korzeniewski

Maurycy Nowakowski

Format: 165x235 mm
Stron: 192 + 4x8 stron wkładek
ISBN 978-83-64373-39-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Sławomir Łosowski, lider KOMBI, twórca hitów ze
„Słodkiego miłego życia” na czele, przedstawia w
książce prawdziwą historię zespołu w rozmowie z
Wojciechem Korzeniewskim, wieloletnim menedżerem
KOMBI. Historię ciekawą i zaskakującą, zwłaszcza
wobec działalności zespołu o łudząco podobnej nazwie.
Łosowski opowiada o założeniu KOMBI i o kolejnych
jego składach. Mówi o swoich kultowych klawiszach,
wielkich przebojach, rzeczywistości tras koncertowych
na Wschodzie i Zachodzie, a także o... niebezpiecznych
przygodach w Casablance i ogoleniu głowy na zero,
nocach na lotnisku w Taszkiencie i karaluchach w zupie.

Stron: 416
ISBN 978-83-64373-43-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Pierwsza oficjalna, szczegółowa biografia dokumentująca
drogę przebytą przez Riverside. Krok po kroku pokazująca
metody działań twórczych i organizacyjnych zespołu,
szczegółowo analizująca wszystkie albumy grupy oraz
relacjonująca trasy koncertowe. Autor książki, nie tylko
wnikliwie na bieżąco śledził działalność zespołu, ale
przede wszystkim w ostatnich latach odbył kilkadziesiąt długich, szczerych rozmów z muzykami Riverside.
Biografię oparł właśnie o wiedzę pochodzącą z tych wywiadów, dzięki czemu powstała książka obalająca wiele
mitów i rzucająca nowe światło na kolejne etapy historii
Riverside, wypełniona szczerymi i nigdy wcześniej.

KSU
Rejestracja buntu

SOUL SIDE STORY
Tomasz Budzyński

Krzysztof Potaczała

Format: 185x245 m
Stron: 436
ISBN 978-83-60157-64-0
Oprawa: twarda
Cena detaliczna: 69,90 zł

Format: 165x235 mm
Stron: 320
ISBN 978-83-64373-29-9
Oprawa: miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Historia KSU to opowieść o sprzeciwie wobec zastanej rzeczywistości, o poszukiwaniu własnego ja,
o dojrzewaniu świadomości przynależenia do małej
ojczyzny – tej ustrzyckiej, bieszczadzkiej, pogranicznej, wielokulturowej. Wszystko to, w powiązaniu
z niezgodą na „jedynie słuszny” program oferowany
przez władze, niczym w lustrze odbija się w twórczości KSU – dotykającej najważniejszych sfer życia
jednostki, podejmującej ważkie kwestie społeczne,
zmuszającej do myślenia. Ten punkrockowy bunt
ma w sobie szaleństwo, chwilami przekracza granice
zdrowego rozsądku, ale udowadnia, jak wielka może
być siła młodości i muzycznego przekazu.
20
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Powiem od razu, że do napisania tej książki zapuściłem
sobie specjalną brodę, bo wydaje mi się, że każdy pisarz
musi mieć brodę. Pisarz bez brody jest niepoważny,
a jego książka nieistotna. Broda dodaje majestatu jego
słowom i podkreśla ich ważność. Nie jestem pisarzem,
ale postanowiłem chociaż wyglądać jak pisarz. Zresztą
proszę spojrzeć na zdjęcia wybitnych pisarzy, a sami się
Państwo przekonają, że mam rację. Dostojewski, Tołstoj,
Conrad, Eco. „Soul Side Story” to autobiografia Tomasza
Budzyńskiego. Artysty wszechstronnie utalentowanego
– wokalisty, multiinstrumentalisty, malarza, poety – jednym słowem artysty wyjątkowego.
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Grzegorz K. Witkowski

1 GRUNT
TO
BUNT
tom

rozmowy
o Jarocinie

GRUNT TO BUNT. Tom 1
Grzegorz K. Witkowski
Format: 140x205 mm
Stron: 520
ISBN 978-83-60157-62-6
Oprawa: miękka
Cena detaliczna: 44,90 zł

GRUNT TO BUNT. Tom 2
Grzegorz K. Witkowski
Format: 140x205 mm
Stron: 688
ISBN 978-83-60157-66-4
Oprawa :miękka
Cena detal. 49,90 zł

GRUNT TO BUNT. Tom 3
Grzegorz K. Witkowski
Format: 140x205 mm
Stron: 776
ISBN 978-83-60157-82-4
Oprawa :miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

GRUNT TO BUNT. Tom 4
Grzegorz K. Witkowski
Format: 140x205 mm
Stron: 440
ISBN 978-83-64373-34-3
Oprawa :miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Jaki był kiedyś Festiwal w Jarocinie? Wszystko na ten temat
znajdziecie w tej serii. Jest to pierwsze tak obszerne wydawnictwo dotyczące tego najbardziej legendarnego polskiego
festiwalu rockowego. Pierwotnie materiał zbierany był przy
okazji wywiadów dla miesięcznika „Tylko Rock” i „Teraz
Rock”. Z czasem pomysł przerodził się w serię książek, której
ostatni – czwarty tom – pojawił się w sprzedaży w 2015 roku.
W sumie kilkaset osób opowiedziało autorowi o swoich przeżyciach. Wybór najciekawszych fragmentów rozmów gwarantuje
ciekawą lekturę. Pierwsze tak obszerne wydawnictwo dotyczące
Festiwalu w Jarocinie. Wybór najciekawszych fragmentów
rozmów z ludźmi związanymi z Festiwalem w latach 80.: muzykami, organizatorami, widzami.
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ŚPIEWNIKI/TEKSTY/PRZEKŁADY
METALLICA. Antologia
tekstów i przekładów

ROGER WATERS
[PINK FLOYD]
Antologia tekstów
i przekładów

Metallica
Przekład:
Tomasz Szmajter,
Lesław Haliński

Roger Waters
Przekład:
Lesław Haliński,
Tomasz Szmajter
Format: 125x195 mm
Stron: 412
ISBN: 978-83-86365-58-6
Oprawa: miękka
Cena detaliczna: 34,00 zł

Mam nadzieję, że nabywcy moich płyt wsłuchują się
w teksty piosenek, a czasem nawet o nich myślą. – Roger
Waters. Jedyna na polskim rynku antologia tekstów
Rogera Watersa – znanych zarówno z albumów Pink
Floyd, jak i z solowych płyt artysty. Uzupełniona
o utwory mniej znane lub wręcz zapomniane. Antologia tekstów Watersa to ponad 120 utworów. A także
komplet solowych albumów Rogera Watersa m.in. „The
Pros And Cons Of Hitch Hiking”, „Radio KAOS”,
„Amused To Death”. Autorami przekładów są Lesław
Haliński i Tomasz Szmajter.

Format: 125x195 mm
Stron 360
ISBN: 978-83-8636-587-6
Oprawa: miękka
Cena detaliczna: 23,90 zł

Książka zawiera wszystkie utwory napisane przez członków zespołu. To ponad 80 tekstów w doskonałych tłumaczeniach Tomasza Szmajtera (autora jedynej na świecie
pełnej biografii Deep Purple). Znajdziesz tu przekłady takich klasycznych numerów Metalliki jak „Hit the Lights”,
„Seek and Destroy”, „Fade to Black”, „Creeping Death”,
„Master of Puppets”, „Battery”, „One”, „The Unforgiven”,
„Nothing Else Matters”, „Until It Sleeps”, „St. Anger”.
Rzecz nie tylko dla najwierniejszych fanów Metalliki...

ŚPIEWNIK POLSKI

WIELKI ŚPIEWNIK
POLSKI

Opracowanie zbiorowe

Opracowanie zbiorowe

Format: 140x205 mm
Stron: 608
ISBN: 978-83-86365-67-8
Okładka: miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Ponad 450 polskich piosenek – w tym 407 z chwytami
gitarowymi. Pierwsza tego typu publikacja na naszym
rynku wydawniczym! Piosenki na różne okazje zebrane w jednym tomie. Piosenki nie tylko ludowe,
patriotyczne i religijne, ale również rockowe i popowe
hity! Każdy powinien mieć tę książkę na swojej półce
i korzystać z niej codziennie!
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Format: 140x205 mm
Stron: 320
ISBN: 978-83-60157-17-6
Okładka: miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

Najbogatsza i najpełniejsza kolekcja polskich pieśni, piosenek i przyśpiewek na każdą okazję. Zawiera pieśni historyczne i patriotyczne, piosenki popularne oraz harcerskie,
ludowe oraz biesiadne przyśpiewki, przydatne podczas
spotkań towarzyskich czy na wyprawach turystycznych.
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