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Moonwalk Michael Jackson boken PDF Det finns bara en riktig biografi om Michael Jackson och det är den
han har skrivit själv. Efterlängtad av fansen ges nu Moonwalk ut på nytt över hela världen med nyskrivet för-
och efterord. Bara i Frankrike har den nytryckta boken redan sålt i 70 000 exemplar!Michael Jackson var ett
underbarn, ett musikgeni och en av de mest karismatiska och komplexa superstjärnor som världen skådat.
Den 25 juni 2009 avled megastjärnan på sjukhus i Los Angeles efter att ha drabbats av hjärtstillestånd, bara
några veckor innan han skulle påbörja den storslagna comebackturné som fansen väntat så länge på. En hel
värld sörjde The King of Pop.Moonwalk är Michael Jacksons egna, ovanligt hjärtliga och djärva självbiografi
från 1988, som bara i Sverige har sålt i över 40 000 exemplar sen den kom ut. Här skildrar världsstjärnan

såväl sin speciella barndom och sitt excentriska privatliv som sin makalösa karriär inom popmusiken. Vi får
följa tiden då han turnerade med sina bröder i Jackson Five, ta del av det tidvis spända förhållandet till andra
familjemedlemmar och han talar också öppet om vad som inspirerat honom när han skrev sin musik och

skapade de danssteg blivit legendariska. Han talar öppet om den ensamhet som följt med berömmelsen, om
sin första kärlek, sina plastikoperationer samt de ofta bisarra och falska rykten som omgett hans karriär.

Boken är illustrerad med unika fotografier ur familjens album och ur Michaels privata arkiv. Moonwalk är en
minnesvärld resa rakt in i ett modernt musikgenis själ och hjärta.

 

Det finns bara en riktig biografi om Michael Jackson och det är den
han har skrivit själv. Efterlängtad av fansen ges nu Moonwalk ut på

nytt över hela världen med nyskrivet för- och efterord. Bara i
Frankrike har den nytryckta boken redan sålt i 70 000

exemplar!Michael Jackson var ett underbarn, ett musikgeni och en av
de mest karismatiska och komplexa superstjärnor som världen
skådat. Den 25 juni 2009 avled megastjärnan på sjukhus i Los

Angeles efter att ha drabbats av hjärtstillestånd, bara några veckor
innan han skulle påbörja den storslagna comebackturné som fansen
väntat så länge på. En hel värld sörjde The King of Pop.Moonwalk
är Michael Jacksons egna, ovanligt hjärtliga och djärva självbiografi
från 1988, som bara i Sverige har sålt i över 40 000 exemplar sen
den kom ut. Här skildrar världsstjärnan såväl sin speciella barndom



och sitt excentriska privatliv som sin makalösa karriär inom
popmusiken. Vi får följa tiden då han turnerade med sina bröder i
Jackson Five, ta del av det tidvis spända förhållandet till andra

familjemedlemmar och han talar också öppet om vad som inspirerat
honom när han skrev sin musik och skapade de danssteg blivit
legendariska. Han talar öppet om den ensamhet som följt med

berömmelsen, om sin första kärlek, sina plastikoperationer samt de
ofta bisarra och falska rykten som omgett hans karriär. Boken är

illustrerad med unika fotografier ur familjens album och ur Michaels
privata arkiv. Moonwalk är en minnesvärld resa rakt in i ett modernt

musikgenis själ och hjärta.
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