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Kærlighed, død og Duran Duran John Taylor Hent PDF John Taylor var en genert knægt med briller, da han
voksede op i Birmingham i England. Det ændrede sig markant, da han som teenager var med til at stifte
Duran Duran, der få år senere var et af 80’ernes største popbands. Pludselig var han et idol for tusindvis af

skrigende pigefans.

Med Duran Durans succes oplevede John Taylor popmusikkens storhedstid, og bogen beskriver de
glamourøse, modebevidste, dekadente og overfladiske 80’ere.

Som medlem af Duran Duran traf John Taylor mange af tidens største musikstjerner, og han fortæller om sine
møder med Sting, Eric Clapton, Prince, Bryan Adams, Freddie Mercury, Bob Geldof, Mick Jagger, Iggy Pop,

Billy Idol, Boy George, David Bowie, Bryan Ferry og mange flere.

Fra 1985 til 1989 var John Taylor forlovet med den danske topmodel Reneé Toft Simonsen. I bogen afslører
han, hvem der afbrød forlovelsen og hvorfor. Han fortæller også om sit årelange kokain- og alkoholmisbrug,

som var tæt på at tage livet af ham, og om sit ophold på en afvænningsklinik.

Bogen er fyldt med unikke, private billeder. Forfatteren John Taylor er født 20. juni 1960. Han er basguitarist
og medstifter af Duran Duran, der blev dannet i 1978. Bandet består af John Taylor, Nick Rhodes, Roger

Taylor og Simon Le Bon. Duran Duran var et af de mest succesfulde popbands i 80’erne og har solgt over 100
millioner albummer. Bandet eksisterer stadig.
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Birmingham i England. Det ændrede sig markant, da han som

teenager var med til at stifte Duran Duran, der få år senere var et af
80’ernes største popbands. Pludselig var han et idol for tusindvis af

skrigende pigefans.

Med Duran Durans succes oplevede John Taylor popmusikkens
storhedstid, og bogen beskriver de glamourøse, modebevidste,

dekadente og overfladiske 80’ere.

Som medlem af Duran Duran traf John Taylor mange af tidens
største musikstjerner, og han fortæller om sine møder med Sting,
Eric Clapton, Prince, Bryan Adams, Freddie Mercury, Bob Geldof,
Mick Jagger, Iggy Pop, Billy Idol, Boy George, David Bowie, Bryan

Ferry og mange flere.

Fra 1985 til 1989 var John Taylor forlovet med den danske topmodel
Reneé Toft Simonsen. I bogen afslører han, hvem der afbrød

forlovelsen og hvorfor. Han fortæller også om sit årelange kokain-
og alkoholmisbrug, som var tæt på at tage livet af ham, og om sit

ophold på en afvænningsklinik.

Bogen er fyldt med unikke, private billeder. Forfatteren John Taylor



er født 20. juni 1960. Han er basguitarist og medstifter af Duran
Duran, der blev dannet i 1978. Bandet består af John Taylor, Nick
Rhodes, Roger Taylor og Simon Le Bon. Duran Duran var et af de
mest succesfulde popbands i 80’erne og har solgt over 100 millioner

albummer. Bandet eksisterer stadig.
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