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Premiera książki: kwiecień 2012.
Osoby, które zamówią biografię Michaela Jacksona w przedsprzedaży i dokonają
przelewu za książkę na konto wydawnictwa, otrzymają książkę tuż przed
oficjalną premierą!
Frank Cascio pisze w przedmowie do swojej książki o Michaelu Jacksonie: Kiedy
się spotkaliśmy w 1985 roku, miałem 5 lat. Stał się dla mnie kimś w rodzaju ojca,
czasami starszego brata, dobrego kumpla i mentora. Niewiele brakowało do moich
osiemnastych urodzin, gdy zacząłem dla niego pracować w charakterze asystenta.
Dwa lata później zostałem jego menedżerem. Byłem pomysłodawcą
specjalnego programu telewizyjnego, który uhonorował trzydziestolecie jego kariery
w show-biznesie...
Frank Cascio, biznesmen i producent - kompetentny zarówno w dziedzinie finansów,
jak i w sferze muzyki rozrywkowej - zaprzyjaźnił się z Michaelem Jacksonem w 1984
roku, gdy był zaledwie kilkuletnim chłopcem. Gdy skończył osiemnaście lat,
Jackson zatrudnił go jako osobistego asystenta, a z czasem awansował na swojego
menedżera.�
Cascio wyprodukował film The Michael Jackson Interview: The Footage You Were
Never Meant to See (&bdquo;Wywiad z Michaelem Jacksonem: materiał, który nie
miał ujrzeć światła dziennego&rdquo;), był także konsultantem i jednym z
producentów materiału Michael Jackson&rsquo;s Private Home Movies
(&bdquo;Filmy z prywatnej kolekcji Michaela Jacksona&rdquo;), który w 2003 roku
wyemitowała stacja telewizyjna Fox. Cascio dzieli swój czas pomiędzy Nowy Jork i
Europę, zwłaszcza Niemcy i Włochy, w których czuje się jak w domu.
Frank Cascio był bliskim przyjacielem Jacksona przez ponad 25 lat. W książce My
Friend Michael (&bdquo;Mój przyjaciel Michael&rdquo;) Cascio prezentuje głęboko
osobisty, &bdquo;zakulisowy&rdquo; wizerunek gwiazdora. Pełen nigdy wcześniej
nie przytaczanych historyjek i intymnych szczegółów, nieprzemilczający niczego My
Friend Michael to najbardziej poruszający portret &bdquo;króla popu&rdquo;, jaki
kiedykolwiek powstał. Autorowi udało się przedstawić ikonę amerykańskiej muzyki
pop w sposób rzetelny i zarazem pełen miłości; jest to jednocześnie zapis
niezwykłej przyjaźni, która przetrwała - Cascio towarzyszył Jacksonowi w
chwilach tryumfu i porażki, trwał przy nim, gdy Michael był niekwestionowanym
królem sceny, i wówczas, gdy był obiektem niewybrednych ataków.
Frank Cascio zdradzi nam tysiące nigdy wcześniej niepublikowanych szczegółów z
życia gwiazdy popu, opowie nam o Michaelu, jakiego nie znamy, o tym, co lubił, a
czego nie, o jego przyjaźniach i fascynacjach, o pobycie w ośrodku odwykowym,
zdradzi nam tajemnice jego obydwu małżeństw, opowie, jak Madonna usiłowała
go uwieść i dlaczego pokłócił się z Liz Taylor, o atakach płaczu, gdy traktowano
go jak kuriozum, o kulisach tras koncertowych, o tym, jak u księcia Alawaleeda grał z
Jacksonem w ping-ponga na złotym stole, jak w szkockim zamku zobaczyli ducha
kobiety w białej sukni, o Jacksonie - Piotrusiu Panu - i jego marzeniach, żeby być
wiecznie młodym, o skrytym uczuciu, jakim darzył księżną Dianę, a także
przytoczy wiele anegdot i pokaże nigdy niepublikowane zdjęcia Jacksona.
W książce pojawią się także: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Marlon Brando, Chris
Tucker, Britney Spears, Slash, Boyz II Men, Cindy Crawford, Prince, Tatum O`Neal i
wiele innych znanych osobistości.
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