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Eu Sou Ozzy
Getting the books eu sou ozzy now is not
type of inspiring means. You could not
forlorn going later than book accrual or
library or borrowing from your links to get
into them. This is an certainly simple
means to specifically acquire lead by online. This online declaration eu sou ozzy
can be one of the options to accompany
you with having new time.
It will not waste your time. admit me, the
e-book will unquestionably vent you
additional thing to read. Just invest tiny
times to door this on-line proclamation eu
sou ozzy as competently as evaluation
them wherever you are now.
Eu Sou Ozzy
According to the researcher, we can see
and recognize in him deep inspiration
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drawn from the texts of Proudhon, as in
the song Carimbador Maluco (Whacky
Stamper) and from Max Stinner, in Eu Sou
...
The Maluco-Beleza utopia
London South East prides itself on its
community spirit, and in order to keep the
chat section problem free, we ask all
members to follow these simple rules. In
these rules, we refer to ourselves ...
International Airlines Share Chat
UK Regulatory announcement transmitted
by DGAP - a service of EQS Group AG.
The issuer is solely responsible for the
content of this announcement. Due to
London Stock Exchange licensing terms,
we ...
Pelas leis naturais, Ozzy Osbourne não
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deveria estar vivo. Ele passou 40 anos
usando drogas, "comendo" morcegos e
bebendo. Quebrou o pescoço ao andar em
um quadrículo a oito quilômetros por hora
e 'morreu' duas vezes em comas induzido
quimicamente. E agora - aos 62 anos de
idade - ele está mais saudável e mais feliz
do que nunca. Ele é um milagre da
medicina! Então, quem melhor do que ele
para oferecer conselhos médicos e
palavras de conforto ao seu público? Em
maio de 2010 o Sunday Times convidou o
'Dr.' Ozzy para ter uma coluna de
aconselhamento. Desde então, ele
responde às perguntas que vão desde
depressão do cão a dúvidas de
adolescentes sobre sexo. Com
sensibilidade até então desconhecida pelo
público, Ozzy oferece sábios conselhos,
entre eles o de se manter longe das drogas
- assunto que ele domina. A coluna se
tornou um fenômeno, e agora o Dr. Ozzy
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decidiu reunir todos os seus conselhos em
um guia prático. O lema de Ozzy é que se
pode sobreviver e desfrutar de uma vida
feliz e saudável.
One of television's best loved personalities
via the wildly successful hit MTV show
The Osbournes, Ozzy tells about his days
on the road and the heartbreak he suffered
during those days of hard living.
With over forty years of history, Black
Sabbath revolutionized the history of rock
giving the initial impetus for creation and
propagation of heavy metal. In four
decades of success, the band led by Tony
Iommi has its recognition with classics in
the world of metal, such as “Sabbath
Bloody Sabbath “and” Paranoid “. The
Sabbath had several members, but it was
in the voice and figure of the eccentric
Ozzy Osbourne that the group gained
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weight in music scene. In this
unauthorized biography, the reader will
know the whole history of the band that
colored rock with more obscure shades
and lyrics that speak without fear of the
world’s darkness. Also brings the
complete discography, trivia and amazing
pictures.
"They've said some crazy things about me
over the years. I mean, okay: 'He bit the
head off a bat.' Yes. 'He bit the head off a
dove.' Yes. But then you hear things like,
'Ozzy went to the show last night, but he
wouldn't perform until he'd killed fifteen
puppies . . .' Now me, kill fifteen puppies?
I love puppies. I've got eighteen of the
f**king things at home. I've killed a few
cows in my time, mind you. And the
chickens. I shot the chickens in my house
that night. It haunts me, all this crazy stuff.
Every day of my life has been an event. I
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took lethal combinations of booze and
drugs for thirty f**king years. I survived a
direct hit by a plane, suicidal overdoses,
STDs. I've been accused of attempted
murder. Then I almost died while riding
over a bump on a quad bike at f**king two
miles per hour. People ask me how come
I'm still alive, and I don't know what to
say. When I was growing up, if you'd have
put me up against a wall with the other
kids from my street and asked me which
one of us was gonna make it to the age of
sixty, which one of us would end up with
five kids and four grandkids and houses in
Buckinghamshire and Beverly Hills, I
wouldn't have put money on me, no
f**king way. But here I am: ready to tell
my story, in my own words, for the first
time. A lot of it ain't gonna be pretty. I've
done some bad things in my time. I've
always been drawn to the dark side, me.
But I ain't the devil. I'm just John
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Osbourne: a working-class kid from
Aston, who quit his job in the factory and
went looking for a good time."
Com mais de quarenta anos de história, o
Black Sabbath revolucionou a história do
rock dando o impulso inicial para a criação
e propagação do heavy metal. Em quatro
décadas de sucesso, a banda liderada por
Tony Iommi tem seu reconhecimento em
clássicos do metal como Sabbath Bloody
Sabbath e Paranoid. O Sabbath teve
vários integrantes, mas foi na voz e na
figura excêntrica de Ozzy Osbourne que o
grupo ganhou peso no cenário musical.
Nesta biografia não autorizada, o leitor vai
conhecer toda a trajetória da banda que
tingiu o rock com tons mais obscuros e
letras que falavam sem medo do mundo
das trevas. Traz ainda a discografia
completa, curiosidades e fotos
sensacionais.
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A história do subgênero mais duradouro
do rock'n'roll: o Heavy Metal. "Guia
essencial para compreensão de parte
significativa da música dos anos 60 para
cá, Heavy Metal é mais uma das boas
aulas que esta coleção nos proporciona."
(Marcelo Araújo, Jornal de Brasília)
In 'The Ace of Spades', Motörhead's most
famous song, Lemmy, the born-to-lose,
live-to-win frontman of the band sang, 'I
don't want to live forever'. Yet as he told
his friend of 35 years, former PR and
biographer Mick Wall, 'Actually, I want to
go the day before forever. To avoid the
rush...'. This is his strange but true story.
Brutally frank, painfully funny, wincingly
sad, and always beautifully told, LEMMY:
THE DEFINITIVE BIOGRAPHY is the
story of the only rock'n'roller never to sell
his soul for silver and gold, while keeping
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the devil, as he put it, 'very close to my
side'. From school days growing up in
North Wales, to first finding fame in the
mid-60s with the Rockin' Vicars ('We
were very big up north, I had a Zephyr 6');
from being Jimi Hendrix's personal roadie
('I would score acid for him'), to leading
Hawkwind to the top of the charts in 1972
with 'Silver Machine' ('I was fired for
taking the wrong drugs'); from forming
Motörhead ('I wanted to call the band
Bastard but my manager wouldn't let me'),
whose iconoclastic album NO SLEEP 'TIL
HAMMERSMITH entered the UK charts
at No. 1 - and its title into the lexicon of
hip-speak. Based on Mick's original
interviews with Lemmy conducted over
numerous years, along with the insights of
those who knew him best - former band
mates, friends, managers, fellow artists
and record business insiders - this is an
unputdownable story of one of Britain's
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greatest characters. As Lemmy once said
of Wall, 'Mick Wall is one of the few rock
writers in the world who can actually write
and seems to know anything about rock
music. I can and do talk to him for hours poor bastard.' With the hard part of his
journey now over, Lemmy is set to
become a legend. LEMMY: THE
DEFINITIVE BIOGRAPHY explains
exactly how that came to be.
Wondering if science could explain how
he survived his 40-year avalanche of drugs
and alcohol, Ozzy Osbourne became one
of a handful of people in the world to have
his entire DNA mapped in 2010. It was a
highly complex, $65,000 process, but the
results were conclusive: Ozzy is a genetic
anomaly. The "Full Ozzy Genome"
contained variants that scientists had never
before encountered and the findings were
presented at the prestigious TEDMED
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Conference in San Diego-making
headlines around the world. The procedure
was in part sponsored by The Sunday
Times of London, which had already
caused an international fururoe by
appointing Ozzy Osbourne its star health
advice columnist. The newpaper argued
that Ozzy's mutliple near-death
experiences, 40-year history of drug abuse,
and extreme hypocondria qualified him
more than any other for the job. The
column was an overnight hit, being
quickly picked up by Rolling Stone to give
it a global audience of millions. In TRUST
ME, I'M DR. OZZY, Ozzy answers
reader's questions with his outrageous wit
and surprising wisdom, digging deep into
his past to tell the memoir-style survival
stories never published before-and offer
guidance that no sane human being should
follow. Part humor, part memoir, and part
bad advice, TRUST ME, I'M DR. OZZY
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will include some of the best material from
his published columns, answers to
celebrities' medical questions, charts,
sidebars, and more.
Criança ou pré-adolescente, ele ainda não
decidiu; entre tirar meleca ou fazer a
barba, rola uma certa dúvida; já aprendeu
que meninas têm algo de muito bom, mas
ainda não sabe o que é. Certezas mesmo,
são poucas: não quer arrumar o quarto,
não quer tomar banho e, definitivamente,
não quer sopa de legumes. Ozzy surgiu em
1993, criado pelo cartunista Angeli para o
suplemento infantil da Folha de S.Paulo, a
Folhinha. Sem idade muito definida,
camisa e bermuda uns quatro números
maiores, o gorro inseparável, ele procura
criar seu mundo dentro do ambiente convencional demais - de uma casa
normal. Um mundo onde só toca rock
pesado, as caixas de cacarecos têm o
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tamanho do quarto e as crianças se
alimentam de batatinha frita, chocolate e
refrigerante. Ah, legume e verdura nesse
mundo são palavrões. Agora, em edição
especial, colorida, ele reúne todas as
histórias do Ozzy em quatro volumes:
Ozzy 1: Caramba! Mas que garoto
rabugento! (uma seleção das tiras que dão
ênfase à personalidade do garoto); Ozzy 2:
Tirex e mais uma cambada de bichos de
estimação (uma seleção das histórias do
Ozzy com o seu tiranossauro rex predileto,
o Tirex, e com outros bichos queridos);
Ozzy 4: As lesmas carnívoras e outros
amigos esquisitos (as tiras que tratam
sobre a relação do Ozzy com seus
"amiguinhos"); e neste terceiro, Família?
Pra que serve isso?, alguns atritos com o
pai, sempre de colete, com a mãe, de
cabelo curto e visual moderno, e com
aquela indescritível criatura estranha, a
prima Ercília, que gosta de coisas
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inomináveis como roupas limpas e
bichinhos fofos. O cartunista respondeu
algumas perguntas sobre o personagem e o
trabalho de criação para tiras diárias de
jornal, leia a seguir. 1) De onde veio a
idéia do personagem Ozzy? Ele foi
encomendado pela Folha de S.Paulo ou
você o criou? A proposta de criar um
personagem infantil veio da Folha. Eu
nunca havia pensado em criar um
personagem para crianças. Sempre achei
que meu traço e minha cabeça eram
intoxicados demais para tamanha
empreitada. E que temos de cuidar de
nossas crianças, evitando que pessoas
como eu tenham contato com o universo
infantil. Mas depois, já trabalhando com o
Ozzy, vi que tudo não passava de
preocupação idiota. 2) Você se inspirou
em alguém para criar o Ozzy? Ele se
parece com você em alguma coisa - no
gosto musical, por exemplo? Meu filho
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Pedro, claro! Na época (em 1993) ele tinha
treze anos e estava entrando fundo nessa
coisa do heavy metal. Kiss, Ozzy
Osbourne. Quanto ao Kiss, nunca achei
legal, mas o Ozzy Osbourne sempre teve o
meu respeito. Depois veio o grunge, que
não passava de uma reciclagem do rock
dos anos 70 e que ganhou a minha
simpatia logo na primeira audição do
álbum Nevermind, do Nirvana. Foi do
grunge que veio o uniforme do Ozzy e
aquela imagem dele de meio "largadão".
Claro que recorri à memória da minha
infância para compor o personagem, mas a
fonte principal sempre foi o meu filho.
Mesmo assim, arrumei um jeito de
homenagear a minha filha Sofia em
algumas histórias. 3) O que o Ozzy acha
destes tempos de baixa do heavy metal?
Ele vai em rave? Gosta de música techno?
Ele faz parte do Comando Revolucionário
Kurt Cobain? Acho que o Ozzy, hoje,
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continuaria fiel à "evolução musical" que
o meu filho Pedro sofreu. Depois de ter
uma banda de rap metal, chamada 69
Centavos, na qual era baterista, hoje ele
faz música eletrônica e toca por aí, nas
casas noturnas da cidade. Eu escuto, gosto,
me empolgo, mas ainda prefiro os sons
que saem com a ajuda do corpo humano.
Mesmo assim escuto hip-hop, eletrorock e
agora esse jazz eletrônico que rola por aí.
O Ozzy, como quase todos os meus
personagens, era um anarquista solitário.
Acho que ele não teria paciência para fazer
parte de um grupo, mesmo sendo o
Comando Revolucionário Kurt Cobain. 4)
Como foi, para você, fazer uma tira
semanal? Você lembra de ter passado por
algum caso engraçado por conta dessa
questão de ter um prazo para entregar as
tiras? Bem, eu praticamente cresci numa
redação de jornal. Lido bem com prazos,
faz parte do meu cotidiano. Mesmo assim
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coisas inusitadas acontecem. Tenho um
bloco de anotações no qual registro idéias
ainda embrionárias. Vira e mexe, no
sufoco, recorro ao caderninho em busca da
idéia salvadora. Por vezes a memória
falha, e acabo desenhando e publicando
idéias repetidas, no mesmo espaço, no
mesmo veículo. Isso já aconteceu na
charge, nas tiras, e com o Ozzy... 5) O
Ozzy é o seu único personagem infantil.
Por quê? Não sei explicar, mas não sou
mais impelido a criar personagens infantis.
Agora, há personagens meus como os
Skrotinhos, que, apesar de serem para
adultos, são curtidos por crianças. Tenho
também o grupo que aparece nas tiras da
Luke e da Tantra. São garotos entre 15 e
25 anos. Alguns ainda virgens. É a
molecada que perambula pela Vila
Madalena com dinheiro no bolso apenas
para meia cerveja. São produtos da
geração Nirvana. 6) Você já recebeu
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alguma reclamação, de pais ou
professores, sobre o comportamento do
Ozzy? O Ozzy não motivou tanta
polêmica. Uma reclamação aqui, outro
grito ali, mas nada significativo. É certo
que eu não faço o estilo didático. Não sou
paternalista, não sou politicamente correto
e nem faço o tipo "construtor de um novo
mundo". O meu trabalho apenas aponta a
distorção, os erros e os vícios do ser
humano, de qualquer idade. A única coisa
que proponho como autor é que sejamos
livres.
Ozzy é um moleque cheio de manias: ele é
cabeça-dura, tinhoso, marrudo, rabugento,
metido, melequento, maltrapilho, pestinha,
bagunceiro e pirracento. Adora rock e
odeia sopa de legumes. Seu bicho de
estimação, com quem ele anda pra lá e pra
cá, é um enorme tiranossauro rex, e suas
melhores amigas, as Lesmas Carnívoras
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Gigantes, ele não conheceu na escola... Já
deu para ter uma idéia da encrenca?
Convidado pelo jornal Folha de S.Paulo a
criar um personagem infantil, coisa que
nunca havia imaginado fazer, Angeli se
inspirou no filho Pedro, que, à época com
treze anos, adorava heavy metal e grunge.
O personagem tem o nome de um cantor
de rock pesado que ambos pai e filho
gostavam - Ozzy Ousbourne - e se veste
segundo a moda grunge. Angeli publicou
tiras semanais do Ozzy entre 1993 e 1999,
na "Folhinha", mas atraiu leitores de todas
as idades. Agora, em edição especial,
colorida, ele reúne todas elas em quatro
volumes: Ozzy 1: Caramba! Mas que
garoto rabugento! (uma seleção das tiras
que dão ênfase à personalidade do garoto);
Ozzy 2: Tirex e mais uma cambada de
bichos de estimação (uma seleção das
histórias do Ozzy com o seu tiranossauro
rex predileto, o Tirex, e com outros bichos
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queridos); Ozzy 3: Família? Pra que serve
isso? (uma reunião das passagens do
personagem com a família) e Ozzy 4: As
Lesmas Carnívoras Gigantes e outros
amigos esquisitos (as tiras que tratam
sobre a relação do Ozzy com seus
"amiguinhos"). Os volumes 3 e 4 serão
lançados em novembro. O cartunista
respondeu algumas perguntas sobre o
personagem e o trabalho de criação para
tiras diárias de jornal, leia a seguir. 1) De
onde veio a idéia do personagem Ozzy?
Ele foi encomendado pela Folha de S.
Paulo ou você o criou? A proposta de criar
um personagem infantil veio da Folha. Eu
nunca havia pensado em criar um
personagem para crianças. Sempre achei
que meu traço e minha cabeça eram
intoxicados demais para tamanha
empreitada. E que temos de cuidar de
nossas crianças, evitando que pessoas
como eu tenham contato com o universo
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infantil. Mas depois, já trabalhando com o
Ozzy, vi que tudo não passava de
preocupação idiota. 2) Você se inspirou
em alguém para criar o Ozzy? Ele se
parece com você em alguma coisa - no
gosto musical, por exemplo? Meu filho
Pedro, claro! Na época (em 1993) ele tinha
treze anos e estava entrando fundo nessa
coisa do heavy metal. Kiss, Ozzy
Osbourne. Quanto ao Kiss, nunca achei
legal, mas o Ozzy Osbourne sempre teve o
meu respeito. Depois veio o grunge, que
não passava de uma reciclagem do rock
dos anos 70 e que ganhou a minha
simpatia logo na primeira audição do
álbum Nevermind, do Nirvana. Foi do
grunge que veio o uniforme do Ozzy e
aquela imagem dele de meio "largadão".
Claro que recorri à memória da minha
infância para compor o personagem, mas a
fonte principal sempre foi o meu filho.
Mesmo assim, arrumei um jeito de
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homenagear a minha filha Sofia em
algumas histórias. 3) O que o Ozzy acha
destes tempos de baixa do heavy metal?
Ele vai em rave? Gosta de música techno?
Ele faz parte do Comando Revolucionário
Kurt Cobain? Acho que o Ozzy, hoje,
continuaria fiel à "evolução musical" que
o meu filho Pedro sofreu. Depois de ter
uma banda de rap metal, chamada 69
Centavos, na qual era baterista, hoje ele
faz música eletrônica e toca por aí, nas
casas noturnas da cidade. Eu escuto, gosto,
me empolgo, mas ainda prefiro os sons
que saem com a ajuda do corpo humano.
Mesmo assim escuto hip-hop, eletrorock e
agora esse jazz eletrônico que rola por aí.
O Ozzy, como quase todos os meus
personagens, era um anarquista solitário.
Acho que ele não teria paciência para fazer
parte de um grupo, mesmo sendo o
Comando Revolucionário Kurt Cobain. 4)
Como foi, para você, fazer uma tira
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semanal? Você lembra de ter passado por
algum caso engraçado por conta dessa
questão de ter um prazo para entregar as
tiras? Bem, eu praticamente cresci numa
redação de jornal. Lido bem com prazos,
faz parte do meu cotidiano. Mesmo assim
coisas inusitadas acontecem. Tenho um
bloco de anotações no qual registro idéias
ainda embrionárias. Vira e mexe, no
sufoco, recorro ao caderninho em busca da
idéia salvadora. Por vezes a memória
falha, e acabo desenhando e publicando
idéias repetidas, no mesmo espaço, no
mesmo veículo. Isso já aconteceu na
charge, nas tiras, e com o Ozzy... 5) O
Ozzy é o seu único personagem infantil.
Por quê? Não sei explicar, mas não sou
mais impelido a criar personagens infantis.
Agora, há personagens meus como os
Skrotinhos, que, apesar de serem para
adultos, são curtidos por crianças. Tenho
também o grupo que aparece nas tiras da
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Luke e da Tantra. São garotos entre quinze
e 25 anos. Alguns ainda virgens. É a
molecada que perambula pela Vila
Madalena com dinheiro no bolso apenas
para meia cerveja. São produtos da
geração Nirvana. 6) Você já recebeu
alguma reclamação, de pais ou
professores, sobre o comportamento do
Ozzy? O Ozzy não motivou tanta
polêmica. Uma reclamação aqui, outro
grito ali, mas nada significativo. É certo
que eu não faço o estilo didático. Não sou
paternalista, não sou politicamente correto
e nem faço o tipo "construtor de um novo
mundo". O meu trabalho apenas aponta a
distorção, os erros e os vícios do ser
humano, de qualquer idade. A única coisa
que proponho como autor é que sejamos
livres.
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