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DEN 18 SEPTEMBER 1970 föddes en dröm hos den då sjuårige
Hässelbypojken Yngve Lannerbäck efter att ha sett ett tv-program
om Jimi Hendrix död. En dröm som han aldrig skulle ge upp, vad

som än hände. Drömmen var att bli världens bästa rockgitarrist. 12 år
senare landade han i Los Angeles och slog världen med häpnad som

Yngwie J. Malmsteen.

Ingen svensk musiker har haft ett sådant internationellt genomslag
som Yngwie J. Malmsteen. Det finns ingen som kommer i närheten
av hans legendariska status som gitarr-Gud. Men framgången har

haft ett högt pris, inte minst för honom själv och de som stått honom
nära. Här får vi för första gången någonsin den sanna bilden av
Yngwies liv och gärning, skildrat genom nyckelpersoner som var

med.

Musikjournalisten Anders Tengner har grävt fram ett ytterst unikt
och känsligt material. Bilden som vuxit fram är både komplex,
fascinerande och skrämmande. Intervjuer har gjorts med en stor

mängd personer som på olika sätt stått nära Yngwie både i Sverige
och USA. Lärare, klasskamrater, släktingar, bandmedlemmar,

flickvänner, fruar, kompisar, managers, alla har något att berätta.
Berättelser om ensamhet, passion, kärlek, svek, skandaler,

misshandel, drogmissbruk, sex och musik vävs in i denna gripande
skildring av Sveriges enda riktiga rockikon.



Boken inkluderar ett rikt aldrig tidigare publicerat bildmaterial. Här
finns bilder tagna av några av världens främsta rockfotografer men

också bilder från privata bildsamlingar.

... Det här däremot, är ljusår bättre [än Access All Areas]. Jag kunde
inte vara mer nöjd med den första Yngwiebiografin faktiskt. Hatten
av! Det ska visst komma en officiell bok från Yngwie också, men jag
tror faktiskt inte den kommer vara lika bra trots att det då kommer
direkt från hästens mun. Det är en sällsynt spattig häst vi har att

göra med nämligen. Johanna Ögren - Bokhora

Undertecknad läser rockbiografier i samma takt andra byter ...
Såsom i himmelen, så ock på jorden har utan tvekan den största
bladvändarpotentialen av samtliga jag hittills läst. Det går helt
enkelt inte att lägga undan den! Magnus Bergström - NKP och

hårdrock.com

BETYG: 8/10 Daniel Reichberg - Sweden Rock Magazine

En av de bästa och mest intressanta biografier jag någonsin läst.
Anders Tengner har verkligen gjort ett enormt jobb på research.

Robert Tenold - Get Metal

Årets, kanske årtiondets mest beroendeframkallande biografi. Läs
boken! Oavsett vad du tycker om vår ende riktige rockstjärna

kommer det vara intressant läsning, ja även om du aldrig ens hört
talas om honom. BETYG: 9/10 Peter Jandreus - Critical Mass

Den oauktoriserade biografin om Yngwie Malmsteen är precis vad
jag hade hoppats på, det mest dekadenta och galna som skrivits och
antagligen kommer att skrivas om en svensk artist (och hans svenska
bandmedlemmar, bröderna Anders och Jens Johansson). Cyril

Hellman - Situation Stockholm

Jag rekommenderar boken varmt åt alla som på något vis är
intresserade av musik. Här finns helt otroliga historier av alla de
sorter, men som sagt, även väldigt mycket mörker som jag inte själv

visste om tidigare. Niclas Müller-Hansen - Metal Shrine

Anders Tengners icke-auktoriserade biografi bjuder på en hisnande
resa genom Malmsteens liv och leverne. [...] Faktiskt är det nästan
intressantare att läsa den här färgstarka biografin än att lyssna på

Malmsteens plattor. Christian Dahlgren - Corren
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