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Den femte Beatle Vivek J. Tiwary Hent PDF Forlaget skriver: I 1961 gik den 27-årige Brian Epstein ned i en
fugtig Liverpoolkælder for at høre et ukendt rockband spille - og vores verden blev forandret for altid. "Den
femte Beatle" er Epsteins ufortalte historie: Fortællingen om en person med fantastiske visioner, er opdagede
og ledte The Beatles til en hidtil uset international stjernestatus, samtidig med at han omskrev reglerne for
popmusikbranchen. Men Brian Epstein var også den ultimative outsider, er konstant søgte efter et sted, hvor
han kunne høre til. Han hjalp med at udbrede Beatles´ budskab om kærlighed til hele verden, men døde selv

smerteligt ensom i en alder af bare 32 år.
"Den femte Beatle" afslører ikke kun et vigtigt og ubesunget kapitel i historien om The Beatles - men kan

samtidig fungere som inspiration for alle, der nogensinde har vovet at tro på en drøm.
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