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Ikke død endnu Phil Collins Hent PDF Forlaget skriver: I 80’erne og begyndelsen af 90’erne var Phil Collins
overalt. Han indtog hitlisterne både med Genesis og som solist. Han er en af kun tre personer, der har solgt

over hundrede millioner album både som bandmedlem og som solist. De to andre er Michael Jackson og Paul
McCartney. 

Nu fortæller han hele sin livshistorie, og der er nok at tage fat på: venskabet med Eric Clapton og Robert
Plant, det tætte forhold til prins Charles og prinsesse Diana og samarbejdet med The Beatles. Med selvironi
beskriver han desuden Live Aid-koncerten, hvor han blev fløjet med Concorde for som den eneste musiker at
kunne optræde både i England og USA på samme dag. På det personlige plan fortæller Phil Collins ærligt om

sine tre forliste ægteskaber og om nedturen efter karrieren, hvor han næsten drak sig selv ihjel.
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