
NAS MAIS DE TRÊS DÉCADAS em que o Metallica se manteve em 
evidência, tanto entre as bandas de thrash metal dos anos 1980 
quanto em meio aos atemporais gigantes do rock, uma figura se 
destacou como fator de mudança e de retorno às raízes musicais: o 
vocalista, guitarrista e compositor James Hetfield. A cada dramático 
passo da banda rumo à sua popularização e ao que muitas vezes 
pareceu ser o fim definitivo do quarteto, ele estava lá.

Mas o que passava na cabeça – e na vida – desse carismático 
frontman? Como ele lidou com os inúmeros problemas internos do 
Metallica, com a morte de familiares, com seus vícios e batalhas  
pessoais? Com relatos de amigos e músicos de bandas contemporâ-
neas, esta biografia veio para mostrar a verdadeira personalidade  
do lobo à frente da alcateia mais celebrada do heavy metal.

“Há um lado do James que faz com que as pessoas calem a boca 
quando ele entra em um lugar. E há outro, e com esse a gente  

pode se sentar e ter uma conversa boa. Ele é muito culto.”
Rex Brown (Pantera, Down e Crowbar)

“É um cara que tem uma enorme presença  
de palco e ruge como um leão ao cantar.

Mas quando está fora dos shows, eu o  
acho muito introvertido, até desanimado.

Na verdade, eu admiro essa qualidade nele.”
Dave Ellefson (Megadeth)

“Acredito que se ele tivesse escolhido tocar bateria, baixo ou  
guitarra solo na banda, teria sido igualmente influente e virtuoso.”

Alex Skolnick (Testament)

MARK EGLINTON é autor best-seller e ghost- 
writer, especializado em livros sobre música, 
esportes e entretenimento. Trabalha também 
com assessoria literária, roteiros e adapta-
ções. Esta biografia de James Hetfield já foi 
traduzida para vários países, como França, 
Grécia, Bulgária e Finlândia. É autor também 
de Official Truth: 101 Proof – The Inside Story 
Of Pantera, a biografia da banda Pantera, es-
crita em parceria com o ex-baixista do grupo, 
Rex Brown. Nasceu na Escócia mas mora atual-
mente na Califórnia, nos Estados Unidos. 

“Em geral, nas biografias de roqueiros, 
se promete que nada será escondido, 

mas raramente se cumpre a promessa. 
O que torna este livro mais interessante 
é a verdade que ele contém. As piadas 

aparecem sem moderação neste sólido 
retrato, que muitas vezes é ácido,  

mas também afetuoso.”
Boston Phoenix

“Insanamente divertido.”
MTVHive.com

9 788582 350812

ISBN 978-85-8235-081-2

James Hetfield
m

ark eglinton

James Hetfield
O lobo à frente do Metallica

mark eglinton

“Mark Eglinton é um brilhante autor e 
jornalista do ramo musical. Ele é honesto 

em seu conteúdo e sempre se mantém 
fiel às falas dos entrevistados.” 

Flemming Rasmussen
Produtor dos álbuns do Metallica  

Ride the Lightning, Master of Puppets  
e ...And Justice For All

“James Hetfield – O lobo à frente do 
Metallica revela o homem  
por trás dos grunhidos.” 

Record Collector Magazine

“Com uma longa lista de lendas sobre 
o metal que contam histórias de James 

Hetfield, você realmente começa a ter uma 
percepção de quem ele foi, e o que ele 

se tornou. Honestamente, este livro torna 
esse grande ícone muito mais humano.” 

SkullsNBones.com

“Minha primeira impressão de Hetfield é: 
ele é um músico que deixa sua  

música falar por ele.”
Lonn Friend  

Jornalista especializado em música

“Este livro retrata uma história humana  
digna de um romance, que fará você rir,  

se entusiasmar e querer mais.” 
Subbacultcha!
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