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Det dansk rockband Volbeat er blevet verdensberømte for deres hårde, men melodiske rockmusik.

Volbeats frontmand Michael Poulsen proklamerede engang, at han havde ambitioner om, at bandet blev større
end Coca-Cola. Det er ikke helt lykkedes endnu, men det hjælper på det, for Volbeat har vokseværk i USA.
Ikke siden Aqua slog igennem, har et dansk navn opnået markant popularitet på verdens største plademarked.

BT´s rockanmelder Jens ´Jam´ Rasmussen har nu skrevet en stor gennemillustreret bog om bandet, der
fortæller om bandets allerførste tid op til nutiden, hvor Volbeat spillerfor mange tusinder mennesker på store

koncerter i USA, Tyskland og Asien.
Det er den hidtil eneste bog, der er produceret om Volbeat. Bogen er spækket med masser af lækre fotos fra
bandets koncerter. Et Volbeat A til Z bibliotek giver allehånde oplysninger om bandet. Live-reportager fra

bandets koncerter.

Fans fortæller om deres fascination. Forskellige musikanmeldere giver deres vinkler og bidrag på dette
enestående danske band, der har taget verden med storm.
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