8 Na prohru nemáme čas
Po více než čtyřicet pět let od vydání prvního alba
zůstávají Queen stále v mistrovské formě. Jak se
z nadějných nováčků staly světové superhvězdy?

20 Touha po mimořádnu
Skutečný zrod legendy - album Queen II definovalo
zvuk, vystihlo ambice a ospravedlnilo sebevědomí
kapely.

28 Sheer Heart Attack
Ač pod tlakem a tíhou nemoci, zvládli Queen
nahrát album, jež položilo základy jejich budoucím
úspěchům.

34 Stone Cold Crazy:
zákulisí písně
Jak Queen napsali dvouminutovou vypalovačku,
která ovlivnila celé generace budoucích metalistu.

36 Pod lavinou úspěchu
V roce 1975 vydali Queen album A Night at
the Opera, jehož skladbou Bohemian Rhapsody
navždy změnili svět.

44 Atentát na rock’n’roll
Queen ve své muzikálnosti nebrali ohled na
žánrové hranice a běžně podnikali výlety do
jiných stylů. Jak moc progresivní kapelou byli?

48 Od opery ke swingu
Album A Night at the Opera představovalo
mistrovské dílo, s jeho následovníkem A Day at the
Races ale přišly problémy.

52 Světu vládnou Queen
V roce 1977 se zdálo, že nadvláda kapely je
u konce. Oni místo toho vydali News of the World,
jedno ze svých nejlepších alb.

86 Za železnou oponou

114 Znovuzrození Queen

Jako jedna z mála britských rockových kapel
Queen odehráli koncert uvnitř východního bloku.

Jak Adam Lambert dokázal nemožné a hladce
vklouzl do baletních střevíčků Freddie Mercuryho.

V roce 2013 poskytl bubeník Roger Taylor časopisu
Classic Rock detailní rozhovor o své minulosti,
současnosti a plánech do budoucna.

90 Zázrak, že jsme stále
pohromadě

120 Prostě nadpozemský

66 Jazz? Sem s ním...

U příležitosti vydání alba The Nliracle roku 1987
Brian May prozradil, jak to, že к sobě Queen
po vydání svého posledního alba v osmdesátých
letech měli tak blízko.

60 Byl to skvělý život...

Oslava křtu šestého studiového alba Queen
se zapsala do historie. Oné nestoudné noci
se v New Orleans děly věci...

68 Paměti zasloužilého
roadieho

94 Poslední sbohem

Kytarista Brian May při bilancování vlastního
života rozhodně nezůstal při zemi.

122 Rudý unikát
Ručně vyrobená kytara Briana Maye je jedním
z nejslavnějších artefaktů rockové scény. Spisovatel
Simon Bradley měl to štěstí, že si na ni mohl zahrát.

Silnými a kreativními deskami Innuendo a Made
in Heaven se původní Queen s plnou parádou
rozloučili se světem.

Jak si vybrat to nejlepší z tvorby vynikající kapely?

Peter Hince léta doprovázel Freddie Mercuryho
na turné. Prozradil, jaké to bylo sledovat raketový
vzestup Queen z první řady.

98 Koncert, nad jaký nebylo

126 50 nejlepších skladeb

72 Z moci nejvyšší

Velikostí a počtem hvězd srovnatelné s Live
Aid - takové bylo hudební rozloučení s Freddie
Mercurym.

Fanoušci Queen po celém světě měli možnost
hlasovat o nejlepších padesáti skladbách kapely a takhle to dopadlo.

Osmdesátá léta přinesla Queen sérii vzestupů
a pádů. Za veškerým pozlátkem snů a ambic se ale
kupila hrozivá mračna.

102 Obyčejný John

138 Show musí pokračovat

Přišel, zazářil a zmizel... život a dílo basisty Queen
se skrytým skladatelským talentem.

Po úspěšné premiéře biografického snímku
Bohemian Rhapsody se Brian May rozhovořil
o trnité cestě к jeho dokončení.

82 Jen jeden může zůstat
Nesmrtelní bojovníci, Sean Connery a soundtrack
od Queen - vzpomínky režiséra Russela Mulcahyho
na kultovní film.

108 Nevstoupíš dvakrát
do stejné řeky

85 Frontman nad frontmany

Třicet let po jejich prvním setkání Harry Doherty
znovu hovořil s Brianem, Taylorem a „nováčkem"
Paulem Rodgersem při příležitosti vydání alba
The Cosmos Rocks.

Й Taylor Hawkins, bubeník kapely Foo Fighters,
7 hovořil o nejlepším zpěvákovi všech dob.

123 Průvodce hudbou Queen

142 Nepřesně korektní
příběh
Filmový scénář si vyžádal pozměnění některých
biografických reálií. V čem se předvedený život
Freddie Mercuryho lišil od toho reálného?
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