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Johnny Cash - et liv Robert Hilburn Hent PDF Forlaget skriver: Johnny Cashs karriere tager sin begyndelse
med rockens fødsel i 50´erne, hvor han debuterer på Sun Records sammen med Elvis Presley. Den slutter med

American Recordings-pladerne, som fik en ny generation til at tage legenden til sig.

Ind imellem disse musikhistoriske milepæle var der store op- og nedture i livet og i kunsten. Der var årevis
med kunstnerisk tørke, hvor publikum vendte Cash ryggen, og hvor det evigt tilbagevendende misbrug var

ved at tage livet af ham. Men der var også legendariske comebacks som fængselskoncerterne i Folsom og San
Quentin sidst i 60´erne.

Fra og med disse koncerter fulgte den anerkendte rockkritiker Robert Hilburn Cashs karriere på nært hold -
som ven og som rockjournalist ved Los Angeles Times. Han lavede sit sidste interview med Cash og hans

kone June Carter få måneder før begges død i 2003.

"Hilburn er kommet så tæt på Cashs nærmeste, som det kunne lade sig gøre for nogen journalist ... det mest
autoritative og afslørende portræt til dato."

Eddie Dean, Wall Street Journal

"Hilburn har skrevet en fantastisk historie om en endnu mere fantastisk sangskriver - med vorter og det hele."
Keith Richards, Rolling Stones

"Johnny Cash var et både ordinært og ekstraordinært menneske. Alle kunne relatere sig til ham, ingen kunne
være ham - og kun én mand kunne skrive så indfølt en bog om ham: Robert Hilburn"

Bono, U2
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