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Kiss Den osminkade sanningen är den mest detaljerade och ärliga
biografin som någonsin skrivits om det mytomspunna bandet. Aldrig
förr har gruppens historia levandegjorts på ett lika spännande och

underhållande sätt. I denna utökade och helt ocensurerade
pocketutgåva lär du känna samtliga medlemmar på djupet samtidigt

som den avslöjar hur ett av världens största och mest ikoniska
rockband byggdes upp från grunden. Här ryms såväl succéer och

bottennapp som inre slitningar och maktspel, men framför allt är det
berättelsen om fyra killar från New York som tog sin vision längre

än något annat band någonsin gjort.

Pocketutgåvan innehåller ett nyskrivet förord av Nicke Andersson,
vars Kiss-influenser kan höras i välrespekterade band som Imperial

State Electric, Hellacopters och Entombed.

Recensioner: Den definitiva boken om Kiss. / / Fascinerande läsning
och borde tilltala även de som kanske bara har ett allmänt intresse av

populärkultur. Dalarnas Tidningar



Välskriven och detaljerad. / / Det gedigna berättandet sätts redan i
bokens inledning. Nya Wermlands Tidning

Redan efter de inledande sidorna är man fast. / / Den som vill veta
(nästan) allt om the hottest band inte world hittar det här, det törs jag

lova. Nya Kristinehamns-Posten

Lättläst och intressant./ / En av årets höjdare. RocknRoll Magazine

Hatten av för det otroliga arbete Linnaeus måste ha lagt ned på
researcharbete. / / En riktig nöjesfärd. Gaffa

En ovanligt bra och skickligt skriven musikerbiografi. Dast
Magazine

En sån där rockbiografi som sticker ut. Ikon

Svårt att se någon skriva en bättre biografi än den här. Metal Shrine

Toppbetyg, fem av fem möjliga och det Kissfan som inte har denna i
sin bokhylla borde skämmas. Kiss Army Sweden
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