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TTIISSKKOOVVÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
ze dne 30. září 2016 

 

V Nakladatelství JOTA právě vychází novinka z ediční řady Biografie. 
 

Rich Cohen 
 

SLUNCE, MĚSÍC A ROLLING STONES 
 

„Existuje slunce, existuje měsíc a existují Rolling Stones.“ Keith Richards, 1994 
 

Nepřikrášlený příběh ze zákulisí nejlepší světové 
rock’n’rollové kapely v podání reportéra časopisu 
Rolling Stone. 
 
Rich Cohen vstupuje do příběhu Stounů v devadesátých 
letech jako mladý novinář – a okamžitě podléhá jejich 
kouzlu: je unesen jejich humorem, kamarádstvím, jízlivostí 
a drsným životem. Vždyť také jejich hudbu odjakživa 
miloval, a jeho vášeň tak nutně prostupuje i touto 
kronikou, jenž provází čtenáře od osudového setkání 
Micka Jaggera a Keitha Richardse na vlakovém nástupišti 
v Dartfordu roku 1961 a poté překlenuje celá desetiletí 
existence kapely. Zaměřuje se přitom především na její 
zlatou éru – počínaje albem Beggars Banquet (1968) a 
konče deskou Exile on Main Street (1972) –, kdy byli 
Stouni nejplodnější, nejodvážnější a na vrcholu sil. Cohen 
však nevyzdvihuje jen jejich úspěchy – stejně přesvědčivě 
umí líčit také jejich prohry…  
Koneckonců když si odmyslíme všechny drogy, milenky a 
přeplněné stadiony, dostaneme se k jádru všeho – k 
hudbě. Tato muzika, spolu s Cohenovým neotřelým a 
elektrizujícím vylíčením kapely, je totiž definitivní odpovědí 
na otázku, proč na Rolling Stones nikdy nezapomeneme. 

 
Vychází 29. 9. 2016, EAN: 9788074629877 
pevná vazba s přebalem, 384 stran, běžná cena: 368 Kč 
Originální název: The Sun and The Moon and The Rolling Stones 
Přeložil: Jan Kozák 
 
Vychází také jako e-kniha. 
 
Ukázka: https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/slunce_mesic_rolling_stones 
 

Rich Cohen je autorem několika bestsellerů The New York Times. Je také 
spolutvůrcem série HBO s názvem Vinyl a přispěvatelem do časopisů Vanity Fair a 
Rolling Stone; jeho články vycházejí mj. v New Yorkeru, The Atlantic a Harper’s 
Magazine. Cohen získal literární ocenění Great Lakes Book Award, Chicago Public 
Library’s 21st Century Award a cenu Deemse Taylora udílenou autorským svazem 
ASCAP za vynikající reportáže o hudbě.  

 
Více informací Vám ráda podá Jana Ptáčková 
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