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Queen. Nieznana historia to rocknrollowa opowieść z czasów świetności muzycznego szaleństwa, snuta ze sceny, zza kulis i ze studyjnego zacisza. Ten
niepowtarzalny zapis autorstwa Petera Hincea, który spędził z zespołem wiele lat jako członek ekipy technicznej, rzuca zupełnie nowe światło na Freddiego
Mercuryego, Briana Maya i ich kolegów z jednej z grup wszech czasów. To spojrzenie świeże i nowe, bo osobiste, wykraczające dalece poza monotonię
zwyczajnej biografii.
Książka odkrywa szereg nierzadko zaskakujących faktów z życia Queen i ich lidera, ale Hince ani na chwilę nie zniża się do poziomu kolorowego tabloidu. To
nie historia rodem z brukowej prasy, ale przepustka access all areas do muzycznej przygody życia. Queen. Nieznana historia to esencja tego, co składa się
na żywot rocknrollowca.
Dodatkiem do publikacji są unikatowe zdjęcia z archiwum autora, które stały się elementem wystawy poświęconej zespołowi Queen: The Unseen Archive.
Redaktorem polskiego wydania i autorem wstępu jest Roman Rogowiecki, dziennikarz i manager, współautor pierwszej polskiej encyklopedii rocka,
znawca i wielki fan Queen.
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Peter Hince Brytyjczyk, który w latach 70 i 80-tych, był członkiem i szefem ekipy technicznej zespołu Queen. W tym czasie towarzyszył zespołowi podczas
tras koncertowych oraz pracy w studio. Hince jest także fotografem i autorem wielu unikatowych zdjęć Freddiego Mercury oraz członków Queen. Obecnie
zajmuje się pisaniem i pracuje jako fotograf. Jest również autorem wystawy: Queen, The Unseen Archive.

"W natłoku publikacji poświęconych Queen, wspomnienia Petera Hince'a, wieloletniego technicznego, urzekają szczerością i autentyzmem.
Spośród licznych anegdot, opowieści z tras koncertowych i pracy w studiu, wyłania się niecodzienny obraz legendarnego zespołu, nie tylko
jako grupy przyjaciół i utalentowanych kompozytorów, ale także silnych osobowości i odmiennych temperamentów artystycznych. Książka
Hince'a jest bez wątpienia jedną z najciekawszych pozycji poświęconych Queen w ostatnim dwudziestoleciu. Jej dodatkowym atutem są
także znakomite zdjęcia Hince'a, od czasu zakończenia działalności przez Queen zajmującego się profesjonalnie fotografią."
Polski Fanklub Queen
"Kolejna biografia znanego zespołu napisana przez nieznanego autora? Kim jest ten Peter Hince? Kierowcą, który pracował dla Queen
przez kilka tygodni, albo mało znanym dziennikarzem, który raz spotkał Briana Maya i uważa, że to pozwala mu napisać książkę o zespole?
Książek-biografii podejrzanych autorów jest coraz więcej, ale ta na szczęście się do nich nie zalicza. Peter Hince miał długi i wyjątkowo
dobry, bo zawodowy kontakt z Queen, a szczególnie z niepowtarzalnym wokalistą tego zespołu. On dla niego przez kilkanaście lat
pracował!"
Roman Rogowiecki (ze wstępu)
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