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Nyskrevet biografi om David Bowie er helt anderledes end de bøger, der tidligere er udgivet om den berømte
rockstjerne. Biografien er researchet og skrevet efter Bowies død, og den berømte engelske journalist Dylan
Jones har interviewet over 180 kilder tæt på legenden. Venner og rivaler, elskere, fans og samarbejdspartnere,

og nogle af dem har aldrig tidligere talt om deres forhold til Bowie.

Biografien udfolder fortællingen om forstadsdrengens vej til stjernerne, hans kunstneriske og personlige
udvikling, formet af forholdet til sin skizofrene halvbror. Vi følger en arbejdsom Bowie, der kunne skabe

revolutionerende musik, men også var en beregnende personlighed, der koldt kunne forlade sine kammerater,
når han ikke længere havde brug for dem. Et socialt dyr, der bevægede sig rundt i alle miljøer. Feste med
John Lennon, spise middag med Frank Sinatra og danse med Susan Sarandon. Bowie kunne det hele. 

Kilderne tager læseren med ind i de filmstudier, musikscener, stuer og soveværelser, de delte med Bowie. En
stærk fortælling om en mand, der gennem 40 år bevægede millioner af fans over hele verden.
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