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Niets is zeker en zelfs dat niet. Behalve één ding: The Rolling Stones blijven bij elkaar en maken plannen voor
nieuwe platen en gigantische wereldtournees. Toch is al sinds jaar en dag de meest gestelde vraag aan Mick
Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en de andere Stones, 'hoe lang gaan jullie er nog mee door?'Maar
drugsverslavingen noch arrestaties, huwelijken, kinderen, scheidingen, solocarrières, botsende ego's, strijd
over het leiderschap, ruzies over geld en vrouwen, ziek zijn en ouder worden konden de band deren. De Stones
weerstonden alle stormen en kwamen daar alleen maar sterker uit. Goed, er werd wel eens iemand ontslagen
(Brian Jones), en er stapte wel eens iemand op (Bill Wyman, Mick Taylor), maar de kern van Jagger, Richards
en Watts bleef intact en zelfs 'nieuweling' Ron Wood zit alweer meer dan veertig jaar bij de band."Pas als we
een club niet meer op z'n kop kunnen zetten, baby, dan kap ik er mee en ga ik leren golfen", zei Keith
Richards twintig jaar geleden al. Het zal nog wel een tijdje duren voor hij zijn eerste balletje slaat, want The
Rolling Stones zetten de wereld nog steeds in vuur en vlam.In deze uitgebreide bundel interviews van 1964 tot
nu, praten de mannen honderduit over hun ups en downs, onderlinge vriendschap en strijd, maar bovenal over
hun liefde voor de muziek en hun band.
Bovendien bevat het boek honderden foto's, waarvan een groot aantal nog nooit eerder werd gepubliceerd.'Wat
wij willen doen is mensen een hoop plezier geven.
En tegelijkertijd een bom duiten verdienen!' - Brian Jones'Hoe wij overleefden? Door drank, drugs en drank' Charlie Watts'Ik denk niet dat ik ooit deel zal uitmaken van het establishment.' - Mick Taylor'Mick is zeer

ambitieus. Hij heeft een sterk ego en gaat over lijken.' - Bill Wyman'Mijn vader was gek op een borrel, ik heb
het dus niet van een vreemde.' - Ron Wood'In welke business kun je een enorme hoeveelheid geld verdienen,
zonder dat je er als iemand van General Motors bij hoeft te lopen?' - Keith Richards'Seks is een eesentieel
onderdeel van rock & roll en ik kan het weten.' - Mick Jagger

