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Jméno:  
Dorothee Pesch

Datum narození:  
3. července 1964,  
Düsseldorf, Německo

Vzdělání:  
grafika

Životní poslání:  
rocková/heavy metalová zpěvačka

Další aktivity:  
skladatelka, producetnka, herečka

Co podtrhuje její výjimečnost: 
oddanost, vytrvalost, workholismus, 
bojovnost, vlastní styl 

Největší momenty její kariéty: 
Monsters Of Rock Festival (1986), 
Triumph And Agony (1987)

Největší hity:  
All We Are, Für Immer

Nedoceněná tvorba:  
Doro (1990), True At Heart (1991), 
Angels Never Die (1993),  
Machine II Machine (1995),  
Love Me In Black (1998)

Dorothee Pesch, v hudebním světě známá jako DORO, 
se nejvíce proslavila ve druhé polovině 80. let se svou 
formací WARLOCK. Tenkrát dominovali metalové scé-
ně muži. Za velmi krátkou dobu si dokázala vybudovat 
stabilní pozici na scéně. Hudební kolegové ji respektují 
od samého začátku. V různých koutech světa si hned 
po vydání debutu „Burning The Witches” (1984) vytváří 
velmi silnou fanouškovskou základnu, která jí zůstává 
věrna dodnes. První tři alba vydávají WARLOCK v Evro-
pě. Přichází prvotní úspěchy, ale velmi brzy i zklamání. 
Třetí album DORO nahrává pod tlakem. Touží po změ-
ně a jde za svým snem. Vydává se na osudovou cestu 
do New Yorku, kde pracuje na dalším studiovém albu. 

Získává nahrávací smlouvu s americkou vydavatelskou 
firmou Mercury a její popularita raketově roste. „Tri-
umph And Agony” (1987) znamená pro DORO absolut-
ní zlom v jejím životě a zároveň se stává nejúspěšněj-
ším albem její kariéry. Největší hudební stanice světa 
MTV nasazuje do vysílání hned dvě skladby z „Triumph 
And Agony”. Rockovou hymnu „All We Are” a německo-
-anglickou baladu „Für Immer”. Pro fanoušky se stává 
královnou metalu. Dostává nabídky na velká světová 
turné a největší festivaly. V roce 1986 vystoupila jako 
první žena-muzikantka s největšími rockovými kapela-
mi světa na legendárním Monsters Of Rock festivalu 
v britském Donningtonu před 120 000 nadšenými fa-
noušky. DORO se daří něco, o čem spousta muzikantů 
nejen v Evropě pouze tajně sní a co se do té doby ne-
povedlo snad žádné evropské rock/metalové zpěvač-
ce. Díky neuvěřitelným výsledkům prodeje merchandi-
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se se objevuje na předních příčkách s velikány jako 
Iron Maiden a Metallica.

DORO snila svůj největší sen stát se zpěvačkou od 
svých tří let. Intuitivně šla za tím, co vnitřně cíti-
la. O své cestě nikdy nepochybovala a nezastavilo 
jí vůbec nic. Ani zákeřná choroba, kterou prošla  
v pouhých 16 letech. Byla jí diagnostikována forma 
tuberkulózy, kvůli které strávila v nemocnici téměř 
rok. Stála na pomyslném rozcestí: život nebo smrt. 
Šance byly vyrovnané: 50:50. Nemoc její touhu stát 
se zpěvačkou ještě posílila. Volba byla jasná. Pokud 
vyjde z nemocnice živá a zdravá, bude do smrti zpí-
vat. DORO tento nelehký boj vyhrála. Boj o přežití jí 
dodal sílu překonávat ty nejtěžší překážky, nevzdá-
vat se a jít neustále vpřed. 

DORO se v době největší slávy musela poprat 
se skutečností, že přichází o název a logo kapely 
WARLOCK, které sama vytvořila. Tehdejší mana-
žer dokonale využil důvěry a zápalu nezkušených 
mladých muzikantů. Situace se podepsala na celé 
kapele a DORO se musela vyrovnat i s odchodem 
členů WARLOCK. Neodradilo jí to a postavila sólo-
vou kapelu, se kterou i přes několik personálních 
změn vystupuje dodnes pod názvem DORO. 

Další překážkou byla situace na hudební scéně. No-
vým trendem se stal grunge a o klasické metalové 
žánry zájem ochladl. I přes enormní úspěch v před-
chozích letech je těžké si nadále udržet vybudova-
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nou pozici. Vydavatelství ve Spojených stá-
tech amerických většinu alb DORO v 90. 
letech nepodpořila. V Evropě je její situace 
i nadále poměrně příznivá a stabilní. DORO 
v té době čerpá zkušenosti od špičkových 
amerických hudebníků, se kterými spolu-
pracuje v nadcházejících letech. Životním 
mentorem se stává Gene Simmons z KISS. 
Spolupráce s ním znamená pro DORO ob-
rovský přínos a posun v mnoha ohledech. 
Ve studiu se setkává například i s Davidem 
Bowiem a spolupracuje s jeho muzikan-
ty. Seznamuje se s novými žánry, zvuky, 
aranžemi a na svých dalších počinech ne-
zůstává pouze u klasického heavy metalu. 
Fanoušci reagují různě. Ty nejoddanější se 
zájmem sledují další vývoj zpěvačky a ne-
opouští jí ani v časech nejhorších. Meta-
lové publikum dokáže být i velmi nekom-
promisní a jakékoliv vybočení z hudebního 
žánru a experimenty neodpouští. Ve svém 
fanatickém zápalu občas neznají hranic. 
Mnozí DORO zavrhují a při jednom kon-
certu, kdy se přišla podívat na vystoupení 
svých hudebních kolegů Kreator, ji dokon-
ce fyzicky napadli a zbili do krve. Neměla 
podle nich na metalovém koncertu co dě-
lat, když sama scénu zradila. 

Práva na název WARLOCK získala zpět po 
více než 20 letech. K původnímu názvu se 

vzhledem k dlouholeté historii se sólovou 
kapelou už nevrátila. Název WARLOCK si 
DORO nechává pro výjimečné příležitosti 
jako například nedávné turné k 30. výročí 
od vydání „Triumph And Agony”. 

Ať už to vypadá navenek jakkoliv, DORO 
trendům nepodléhá. Odmítá lákavé na-
bídky na luxusní život a slibnou hvězdnou 
kariéru. Záruky trvalého úspěchu a štěs-
tí nikdo nenabízí. Nepodlehla nástrahám 
a velmi brzy si uvědomila cenu za zlatou 
klec, ve které by se ocitla. Musela by za-
prodat svou duši a nahradit sama sebe 
modelem vyrobeným na míru dle poža-
davků přesně odpovídajícím paramet-
rům konzumní společnosti. Zvolila vlastní 
směr a hlasu svého srdce naslouchá i přes 
všechny překážky a úskalí, se kterými se  
v průběhu více než 35 let na hudební scé-
ně i v životě potýká. 

Prodala přes 10 milionů hudebních nosi-
čů, za které DORO obdržela několik plati-
nových a zlatých ocenění. V roce 2013 se 
jí dostalo velké pocty při předávání pres-
tižních Golden Gods Awards v londýnské 
O2 Areně, kde vůbec poprvé ve své historii 
převzala cenu „Legends-Awards”. Symbo-
licky tak zpečetila status živoucí legendy  
a své jedinečné cesty v hudební branži.
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Ženy se na evropské metalové scéně v 80. 
letech objevovaly jen zřídka. Bylo obtížné 
získat si respekt ze strany fanoušků  
a hudebních kolegů, anebo naopak pro tebe 
bylo výhodou to, že jsi krásná žena? 
Musím říct, že jsem úplně od prvního dne cítila 
obrovské spojení a hluboký vztah s fanoušky. 
Vůbec nebylo důležité, jestli jsem žena nebo 
muž. Myslím, že fanoušci od samého začátku 
věděli, že celé mé srdce patří hudbě a jim. Ni-
kdy jsem neměla žádný větší problém s tím, 
že jsem žena. Muzika byla na prvním místě  
a bylo úplně lhostejné, odkud pocházíš a ja-
kého jsi pohlaví. Nejdůležitější bylo osobní 
vyzařování a pokud lidé cítili, že hudbou žiješ 
na sto procent, nikdo neřešil nic dalšího. Ob-
rovský boj byl ale vůbec protlačit svou muzi-
ku. Obecně heavy metal nebyl v té době příliš 
akceptovaný veřejností. Někdy to bylo oprav-
du hodně těžké. Vzpomínám si, že když jsme 
přišli s kapelou do nějaké restaurace a všichni 
jsme měli dlouhé vlasy, okamžitě nás zača-
li vyhazovat nebo nás kolikrát neobsloužili. 
Bylo mnohem těžší bojovat za styl, který jsme 
hráli. Já jsem se od začátku cítila jako součást 
kapely. Bojovala jsem za ní, za naše koncerty  
a nahrávací smlouvu na první desku. V té době 
ještě nebyla velká vydavatelství, to vše vznikalo 
postupně. Být ženou v metalu jsem nikdy ne-
vnímala jako problém. Občas se v tisku pouka-
zovalo na to, že jsem zpěvačka, ale nikdy jsem 

kvůli tomu nepociťovala žádné větší potíže. Od 
svých tří let jsem snila o tom stát se zpěvač-
kou, a to bylo jediné, co mě zajímalo. Každý  
to o mně věděl. Prostě to tak osud chtěl. 

Ikony jako Ronnie James Dio, Rob Halford, 
Alice Cooper a další o tobě vždy mluví s láskou 
a respektem. Většina tvých kolegů v hudební 
branži tě vnímá spíše jako kamarádku než 
jako konkurenci. Máš také nějaké negativní 
zkušenosti, kdy jsi se musela potýkat  
s konkurenčním bojem? 
Ne, vůbec ne. Všechny, které jsi zmínila, jako 
Ronnie, Rob, Alice, byli pro mě odjakživa hr-
dinové. Vždy jsem s nimi měla krásné vztahy 
a vnímala je jako přátelé. Odjakživa sme se 
vzájemně respektovali a snažili se jeden od 
druhého získat to nejlepší. Byla jsem na tur-
né s Judas Priest, Diem a spoustou dalších 
kapel. Všechno to jsou velmi talentovaní lidé, 
od kterých jsem se toho hodně naučila. Od-
mala jsem milovala Kiss. Měla jsem možnost 
spolupracovat s Genem Simmonsem, což 
bylo splnění mého snu. Gene je úžasný pro-
ducent. Než se začal věnovat muzice, praco-
val jako učitel. Má svůj osobitý styl, jak lidi učit 
novým věcem a také jak správně motivovat 
muzikanty a všechny, kdo pracují ve studiu. 
Chci tím říct to, že jsem se nikdy nesoustředila 
na konkurenční boje, ale na práci. Respektu-
ji jak muže, tak ženy. Pokud má někdo srdce 

INTERVIEW
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na správném místě, je talentovaný a má ti co 
nabídnout, je úplně jedno, jestli jde o muže 
nebo ženu. Samozřejmě ne každému se líbí co 
děláš, ale vyloženě negativní vibrace mezi mu-
zikanty jsem nikdy nepociťovala. Já lidi obecně 
miluji, vnímám je pozitivně a možná to ze mě i 
cítí. Spojuje nás hudba a nemusíme ani mluvit 
stejným jazykem. Já jsem hrozně vděčná za to, 
že jsem od lidí měla vždy obrovskou podporu. 
Od muzikantů i fanoušků. Představ si, jak je 
například Gene Simmons vytížený, pracuje ve 
dne v noci. Přesto si našel čas, aby mě toho 
tolik naučil, dal mi spoustu užitečných rad  
a pracoval na mé desce. To pro mě byla ob-
rovská čest. Nezapomenu, jak jsem napsala 
své první blues a nechala jej si to poslechnout. 
On se mě zeptal, kolik toho o blues vím. Tak 
jsem odpověděla upřímně, že jen velmi málo. 
Celý další den se mnou strávil nad obrovskou 
kolekcí desek a zasvětil mě do blues. Den poté 
mě vzal na koncert Dr. Jonese, což byl jeden  
z největších bluesmanů. Teprve potom mi do-
volil napsat mé první opravdové blues. Věno-
val mi spoustu času a já si toho moc vážím. 

Je nádherný pocit vnímat respekt a přátelství 
mezi ženami. Tvé publikum tvoří ženy zhruba 
stejným dílem jako muži. Můžeme říct, že je 
to tak 50:50. Jak si tohle vysvětluješ? 
Hlavním cílem mého života je činit lidi šťast-
nými. Jak ženy, tak muže. Myslím po dušev-

ní stránce. Ženy ví, že se snažím dělat dobré 
věci, dodávat naději, sílu a pozitivní energii.  
O to se pokouším hlavně při svých koncertech. 
Přeji si, aby fanoušci byli pozitivně naladěni  
a zapomněli na své všední starosti alespoň na 
ty dvě hodiny, kdy jsem na pódiu. Když sklá-
dám nové věci anebo pracuji na desce, sna-
žím se dosáhnout toho samého. Musí z toho 
jít pozitivní náboj. Nikdy jsem neměla potře-
bu se ženami soupeřit. Vždy pro mě byla na 
prvním místě hudba, do které dávám napros-
to všechno. Dělám ji na 100 %. Ony vědí, že 
se nikdy nemusí obávat o své manžely nebo 
partnery, protože jediné, co mě skutečně zají-
má, je hudba. Jsem šťastná, když za mnou po 
koncertech přichází páry a říkají mi, že se se-
známili na mém koncertu a že se právě vzali 
a oddali při jedné z mých skladeb. Nejčastěji 
jde o „Für Immer“. Je to taková hymna pro za-
milované. 

Říkáš, že si přeješ činit lidi šťastné po duševní 
stránce, což může korespondovat s vírou.  
V co nejvíce věříš? 
Nejsem nábožensky založená. Věřím v dobro. My-
slím, že je přínosné činit v životě dobro. Hodně se 
také modlím. Hlavně, pokud se necítím moc dob-
ře anebo se ocitnu v nějaké zoufalé situaci. Vždy 
se pomodlím i před náročnějším koncertem. 
Hodně se mnou rezonuje, když sleduji například 
americké indiány při provozování rituálů. 
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Hlavně v 80. letech jsi byla idolem mnoha 
mužů i žen, a pro mnohé z nich jsi modlou 
dodnes. Kdo patří k tvým vzorům mezi 
ženami? 
Je jich několik. Nesmírně obdivuji Janis Jo-
plin. Myslím, že jí patřil jeden z nejunikát-
nějších hlasů vůbec, a hlavně ji obdivuji pro 
jejího svobodného ducha. Byla divoká a od 
nikoho nepřijímala žádné sračky. Byla velmi 
dobrým vzorem. Dalším je moje kamarádka 
Regina Halmich. Byla třináct let mistryní světa  
v boxu. Mám ji moc ráda a pořád spolu hodně 
kamarádíme. Poprvé jsme se setkaly v roce 
1995 a od té doby jsme zažily spoustu věcí. 
Ona chodila na mé koncerty a já jsem chodila 
na její zápasy, kde jsem pro ní několikrát zpí-
vala. Na její počest jsem složila rockové hym-
ny „Fight“ a „She´s Like Thunder“. Když slavila 
výročí, tak jsem jí nabídla, aby si „She´s Like 
Thunder“ zazpívala se mnou. Nakonec nám 
vydavatelství vyšlo vstříc a vydali jsme k její-
mu výročí speciální singl se všemi skladbami. 
Takže se mnou nahrávala i ve studiu. Na její 
rozlučkový zápas jsem jí připravila speciální 
překvapení v podobě skladby „The Queen“. 
Tato píseň zazněla při rozlučkovém ceremo-
niálu. Reginu jsem vždy moc respektovala pro 
její disciplinovanost. Je to obrovská profesio-
nálka, byla vždy 100% připravená. Myslím, že 
ve sportu je to podobné jako v hudbě. Když 
v ringu padneš, musíš být pohotová, oka-

mžitě se zvednout a bojovat dál. Stejné je to  
i v hudební branži. Někdy to není snadné. 
Musíš být neustále připravena bojovat o své 
místo. S Reginou jsme se vzájemně hodně 
inspirovaly. Je velkou fanynkou rockové hud-
by. Na výročním koncertu k oslavám 25 let 
na scéně jsem pozvala spoustu speciálních 
hostů a ona mě uváděla na pódiu, současně 
také měla za úkol nabudit fanoušky. Hodně 
respektuji lidi, kteří bojují za správné věci  
a nebojí se vyjádřit vlastní názor a bojovat za 
to, v co věří. Četla jsem o jedné ženě z Bar-
my (Aung Sun Suu Kyi). Spoustu let strávila 
za mřížemi. Byla politickou aktivistkou boju-
jící za svobodu. V domácím vězení strávila víc 
než 14 let. Nemusí jít jen o známé a slavné 
osobnosti. Například moje máma. Myslím, že 
toho vydržela opravdu hodně. Vždy za mnou 
stojí a podporuje mě. Vždy ví, co je správné. 
Má čich na lidi. Já jsem pořád pozitivní a ně-
kdy až moc naivní. Pokaždé věřím tomu, co 
lidé říkají. A to je ten důvod, proč jsme se do-
stali do tolika problémů. Uvěřila jsem každé-
mu manažerovi a každému, kdo s námi kdy 
spolupracoval. Bylo to jen – tady to podepiš –  
a hotovo. Několikrát jsme upsali i vlastní živo-
ty. Máma mě často varovala, abych dala vě-
cem víc prostoru, abych si je víc prověřovala 
a abych byla opatrná. Má mateřský instinkt 
jako každá správná máma. Chtějí mít své 
děti pod ochranou, aby jim nebylo ublíženo. 

DORO s rodiči.
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Někdy se snadno nadchnu. Pořád chci věřit,  
že existují dobří lidé, ale je to těžké. 

Tví rodiče tě celý život velmi podporovali  
a měla jsi i hodně silné pouto se svým 
otcem. Pracoval jako řidič kamionu. Byl to 
on, kdo v tobě probudil vášeň pro cestování  
a dobrodružství? 
Ano, byl řidič kamionu. Měl svůj kamion  
a v tom jsem v podstatě vyrůstala od mimin-
ka. Bylo to skvělé. Nikdy jsem nechodila do 
mateřské školky. Prvních šest let jsem byla 
pořád na cestách. Hrozně jsem si to užívala. 
Mí rodiče si pravděpodobně mysleli, že až je-
jich dítě vyroste, tak bude ok, protože jsem 
vyrůstala mezi samými dospělými a převážně 
muži. Byla jsem pořád s tátou. Nakládal vše 
sám a vozil úplně všechno, ale nejvíce ocel  
a uhlí. Možná mám v sobě metalové geny od té 
doby... Táta byl můj první kamarád. Byl skvělý 
a já jsem ho milovala. Teď, když jsem mnohem 
starší a mám za sebou všechny ty zkušenosti 
s různými lidmi, považuji tátu pořád za svého 
hrdinu. Můj táta a Lemmy, to jsou pro mě dva 
nejoblíbenější muži mého života. Někdy ne-
chápu, že už tu nejsou. Každý den mi oba moc 
chybí. Táta mě vždycky hodně podporoval. On 
a moje máma na začátku vozili aparát pro ce-
lou kapelu. Jednou se na mě opravdu hodně 
naštval a řekl mi – zatímco se s kapelou chys-
táte na koncert, nanášíte si make-up, spreju-

jete vlasy a oblékáte se, necháš mámu tahat 
všechno to těžké, celý aparát včetně bicích. 
Řekl, že s tím končí a že pokud nejsme schop-
ni si tyhle věci zařídit sami, tak nejsme schop-
ni dělat nic. Věděla jsem, že má pravdu. Máma 
i on se tahají s aparátem, zatímco nám jde  
o to stát se rockovými hvězdami. Chtěli jsme 
vypadat co nejstylověji. Když mi to takhle 
vmetl, byla jsem v rozpacích. Vůbec jsem  
o tom předtím nepřemýšlela. Byla jsem divoký 
teenager. Takže na začátku nás vozili, ale po-
tom s tím přestali. Tenkrát byl aparát opravdu 
hodně těžký, mnohem těžší než dnes. Klávesy 
jsou nyní například nesrovnatelně lehčí než v 
80. letech. Bylo to jako nosit cihly nebo kame-
ny. Vždy mě ale oba podporovali, i když mi táta 
někdy vyčítal, že moc řvu a ptal se, jestli je to 
nutné. Řekla jsem mu prostě, že musím, pro-
tože to patří k metalu. První moje skladba, do 
které se zamiloval, byla „Fűr Immer“. To bylo 
poprvé, kdy uznal, že je to hezké. Miloval ba-
lady. Hrál fantasticky na klavír a krásně zpíval. 
Až teprve když jsem měla v repertoáru něko-
lik písní s klavírem mi sdělil, že teď to chápe. 
Když jsi teenager, chceš rebelovat proti vše-
mu, hlavně proti svým rodičům. Pokud se jim 
nelíbí nějaká skladba, tak ji schválně zahraješ 
co nejtvrději to jde, aby ji vůbec nemohli po-
slouchat. Táta byl na hudbu velmi senzitivní. 
Myslím, že jsem po něm po hudební stránce 
hodně zdědila. Když jsem s ním jako malá jez-

“Myslím, že ve sportu je to podobné  
jako v hudbě. Když v ringu padneš,  

musíš být pohotová,  
okamžitě se zvednout a bojovat dál.  

Stejné je to i v hudební branži.“
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dívala, pořád jsme poslouchali rádio pořádně 
nahlas a stále jsme si zpívali. V té době hrála 
rádia hodně rock. Později to úplně přestalo. 
A teď je to jen TOP 40 a pop. Mám nyní jed-
nou do měsíce vlastní rockovou show – DORO 
Rock Show v bavorském rádiu Rock Antenne. 
Bývá to v neděli od půlnoci do 2. hodiny ranní. 
Pouštím všechny své oblíbené kapely i sklad-
by, a také různé rarity. Vyprávím o festivalech 
i o zážitcích z turné. Někdy pouštím písně, kte-
ré musí v jejich denním programu zaznít, ale 
jinak mohu pouštět vše, co mám ráda. 

Už jsi zmínila, že jsi toužila stát se zpěvačkou 
od svých tří let. Měla jsi v dětství nějaký idol, 
který tě k tomuto rozhodnutí inspiroval? 
Když jsem byla malá, můj první idol byl Little 
Richard. Viděla jsem ho v televizi, tehdy ješ-
tě černobílé. Úplně jsem se zbláznila do jeho 
skladby „Lucille“ a byla jsem naprosto fasci-
novaná jeho neskutečnou energií. Něco ne-
uvěřitelného. Když mi bylo asi 7–8 let, začaly 
být hodně populární glamrockové kapely jako 
Sweet, Slade, T.Rexx, Led Zeppelin... T.Rex se 
stali mou nejoblíbenější kapelou a Marc Bolan 
byl v mém dětství můj největší idol. Marc byl 
nesmírně talentovaný skladatel, zpěvák a ky-
tarista. Byl kouzelný a hodně duchovní. Vzpo-
mínám si na den, kdy zemřel při autonehodě. 
Myslím, že mi v té době bylo deset let. Zrov-
na jsme jeli s rodiči na dovolenou. Oba byli 

šťastní, že máme před sebou dva nádherné 
týdny. Najednou jsem z rádia uslyšela zprávu, 
že zemřel Marc Bolan. Tím pro mě dovolená 
skončila a stala se pro mě noční můrou. Celou 
jsem ji strávila v slzách a mí rodiče to nemohli 
vůbec pochopit. Jsem moc ráda, že jsi mi dala 
tuhle otázku, protože Marc byl jeden z největ-
ších muzikantů rockové scény a mladí lidé ho 
pravděpodobně vůbec neznají. 

Na rockové hudební scéně působíš již 35 
let. Pořád vypadáš skvěle a jsi skutečně 
ve výborné fyzické kondici. Jaké je tvoje 
tajemství receptu na krásu? 
Vždy mě těší, když slyším něco příjemného. 
Myslím, že je to hlavně hudba, mí fanoušci, 
dobré geny a můj životní styl. Musíš být na-
prosto koncentrovaná a jít za svým cílem.  
A pokud si zatím skutečně jdeš, nemáš šanci 
cokoli promarnit. Být na pódiu 2–2,5 hodiny 
dá někdy pěkně zabrat. Miluji hudbu a své fa-
noušky víc než cokoli na světě a jsem opravdu 
šťastná, že se mi splnil můj dětský sen stát se 
zpěvačkou. Pořád se cítím tak na 18 a nikdy mi 
nedocházelo, že už to dělám tak dlouho. My-
slím, že když se spolu setkáme za dvacet let, 
budu na tom úplně stejně. Budu dělat hudbu 
do posledního dne svého života. Vůbec podle 
mě nezáleží na věku. Někteří lidé jsou staří již 
ve 20 a někteří jsou mladí i v 60 nebo 70 le-
tech. Jako například jeden z mých největších 
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idolů, Lemmy z Motőrhead. Byl neuvěřitelně 
energický. Vždy jsem si s ním ráda povídala, 
měl v sobě obrovskou sílu. Přála bych si být 
na tom stejně, až mi bude tak 60–70, pořád 
dělat rock´n´roll. Myslím, že rock´n´roll má 
schopnost udržovat mládí. Hodně energie mi 
dodává to, že mám to privilegium cestovat po 
celém světě a pořád poznávat nové zajímavé 
lidi. Někdy potkáš někoho jen na jeden den, 
ale někdy se setkáš s člověkem, s nímž navá-
žeš hluboké a pevné přátelství. Mít možnost 
být často na turné považuji za obrovské po-
zitivum. Myslím, že je to kombinace hudby  
a lidí, se kterými se setkávám. Pořád se sna-
žím na sobě pracovat a udržovat se v dobré 
kondici. Neustále se zkouším učit novým vě-
cem, zvládat lépe různé situace, tvořit lepší 
hudbu, vydávat lepší desky a dělat lepší kon-
certy. Nikdy se nepřestáváš posouvat, protože 
nestagnuješ. I když někdy cítím, že už toho je 
přespříliš a jsem těsně před vyhořením. Na-
jednou dostanu nabídku na skvělé turné jako 
třeba s Dio Disciples. Sama pro sebe si řeknu, 
dost se syndromem vyhoření, jedu na to tur-
né. Jsi neustále v pohybu a na cestě. A to je to, 
co miluji. Tour bus je mým domovem. 

Jak říkáš, díky rock´n´rollu se cítíš pořád 
mladá. Žila jsi někdy dle rčení sex, drogy  
a rock´n´roll? 
Nemohla jsem pít alkohol, protože jsem mu-

sela dovézt kapelu do jejich domovů. Dokon-
ce již velmi brzy. Začala jsem v 15–16. V 18 le-
tech jsem dostala svůj první řidičák a nejenže 
jsem rozvážela kapelu, ale dokonce jsem řídila 
i tour bus. Musela jsem být čistá a nemohla 
jsem si dovolit pít, protože jsem nikdy nechtě-
la nikoho dostat do problémů. Je důležité být  
v bezpečí. Musím říct, že je velký rozdíl mezi 
tím být zpěvačka anebo bubeník či kytarista. 
Oni si můžou dovolit mejdany do rána. Já ale 
ne. Nezvládla bych odzpívat dobrý koncert. 
Jako zpěvák musíš mít pod kontrolou svůj 
hlas, aby byl v dobrém stavu a stejně tak mu-
síš být ve skvělé fyzické kondici. Jsi tady, aby 
jsi bavila lidi a odvedla dobrý výkon. Nechci 
chodit na pódium opilá. Nikdy jsem nežila pří-
liš hardcorově. Drogy vůbec. Sex je v pořádku. 
Žila jsem v době, kdy ještě nebyl žádný AIDS, 
takže jsem si užila spoustu divokých večírků.
 
Bylo pro tebe přirozené stát se vegankou?  
Co tě vlastně přimělo k rozhodnutí přestat 
jíst maso? 
Měla jsem kolem sebe spoustu přátel a muzi-
kantů, kteří byli vegetariány. Dokonce i v mé 
kapele. Jako třeba Johnny. Občas byl vegetari-
án a občas vegan. Stejně tak i Nic. Pořád jsme 
to zkoušeli. Chvíli jsme to vydrželi a potom ne. 
V některých zemích je dost obtížné sehnat ta-
ková jídla. Hlavně pokud jsi na turné a nikde 
není nic kolem. Je tam jen tour bus a místo, 
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kde hrajeme. Zkoušela jsem to již v 90. letech. 
Spojila jsem se se svým kamarádem Peterem. 
Dověděla jsem se hodně o šílenostech, jak se 
zachází s masem. Je to velmi kruté. Všimli si 
také, že nosím oblečení z kůže a řekli mi, že je 
necitelné vyrábět takové oblečení. Vždy jsem 
si myslela, že pokud se jí maso, tak se díky 
tomu využije i kůže. Řekli mi, že se často zabíjí 
zvířata jen díky kůži. Výroba je velmi drsná, ale 
já jsem o tom předtím nic nevěděla a ani jsem 
o tom nepřemýšlela. Vždy jsem chodila oble-
čená v kůži, ale tohle mě přimělo přemýšlet. 
Když jsi muzikant, tvoříš nové věci anebo pra-
cuješ ve studiu na nové desce, býváš k věcem 
senzitivnější. Napadají tě nové texty a někdy 
máš spoustu nápadů jak si přeješ změnit svět. 
Myslím, že každý umělec si přeje měnit svět  
k lepšímu, pomáhat, žit v míru a vydávat ze 
sebe něco pozitivního. Ve svých začátcích 
jsem bývala více méně jako teenager blázni-
vá rebelka. To je důvod, proč jsou texty z 80. 
let úplně jiné než nyní. Snažím se vždy pře-
dat lidem co nejpozitivnější energii a vibrace. 
Poté jsem mluvila se spoustou lidí a zhlédla 
na internetu všechny ty dokumentární filmy  
o různých krutostech, které nejsou vůbec nut-
né. Navíc je fakt, že zvířata miluji. Miluji hlav-
ně koně a psy. Vyrůstala jsem obklopena psy 
a koňmi. Tohle mi hodně chybí, když jsem na 
turné. Řekla jsem si, že nebudu podporovat 
násilí ve světě jen proto, abych vypadala cool. 

Probírala jsem změnu látek s paní, která mi 
šije pódiové oblečení. Dnes je to mnohem 
snadnější. Je spousta možností zvolit látky, 
které vypadají úplně stejně jako kůže. Nejsou 
mezi nimi velké rozdíly, ale pocit je mnohem 
lepší. Cítím se lépe, když vím, že mám na sobě 
něco, co vypadá skvěle a nemusela díky tomu 
zemřít žádná kráva nebo ovce. Snažím se být 
vegankou, ale pokud nemám na výběr, dám 
si i něco vegetariánského. Pokouším se žít 
tak, abych nikomu neubližovala. Také jsem 
adoptovala dva koně. Existuje jedna úžasná 
organizace. Jmenuje se Gut Alderbichl. Je to 
obrovská chráněná přírodní rezervace neda-
leko Salzburgu v Rakousku. Starají se o týraná 
zvířata anebo o zvířata, se kterými se velmi 
špatně zacházelo. Jsou tam všemožné druhy 
zvířat. Je to tam obrovské. Jednou jsem tam 
byla a cítila jsem, jak byli všichni šťastní, že 
zvířata přežila a že byla zachráněna. S touto 
organizací mě propojila jedna starší dáma 
ze Švýcarska. Jmenuje se Ursula Demarmels  
a jsme kamarádky už mnoho let. Je to specia-
listka na reinkarnace. Pořád spolu něco vymýš-
líme a snažíme se podporovat dobré záměry. 
Podporuji je i finančně. Jsou tam například 
šimpanzi, kteří byli 25 let držení v laboratoři, 
kde na nich testovali léky a kosmetiku. Poté 
je osvobodili, ale vyžaduje to hodně péče. Po-
třebují léky, jídlo a lidi, kteří je myjí a starají se  
o ně. Pořád je kolem toho spousta práce. 
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Koně, které jsem adoptovala, jsou „máma  
s dcerou“ a jsou moc roztomilé. Můžeš si na 
nich zajezdit a užít si to. Už nemusí dělat nic 
jiného než žít. Jezdím tam tak často, jak si jen 
mohu dovolit. Rozšiřují se po celé Evropě všu-
de, kde jim lidé darují pozemky. Na nich budu-
jí místa pro zvířata tak, aby tam byla schopna 
žít. Samozřejmě jsou tam s nimi i lidé, kteří se 
o ně starají. Je jich tam asi 100. Jedná se o ne-
smírně náročný proces. Myslím, že je opravdu 
úžasné, když existují lidé ochotní zasvětit své 
životy tomu, aby činili jiné bytosti šťastnými 
a zachraňovali je. Kromě hudby jsem totálně 
oddaná takovým věcem. 

Ráda bych se teď zeptala na něco víc osobního. 
Hudbě si velmi oddaná a říkáš, že tour bus  
je tvůj domov. Myslíš, že tvé rozhodnutí 
nevdat se a nemít děti je součástí tvého 
osudu? 
Ano, tak nějak. Nejsem předurčena mít rodi-
nu a žít normální život. Pravděpodobně jsem 
předurčena cestovat, strávit každý den v jiném 
městě nebo jiné zemi. A činit lidi šťastnými. 
Jsem moc vděčná za to, že to mohu dělat pro-
střednictvím hudby. Velmi to oceňuji. Dokon-
ce i když je to někdy velmi náročné, a ne vždy 
snadné a příjemné. Zvenku to vypadá skvěle, 
ale je za tím obrovská dřina, stres a neustále 
musíš překonávat mnoho překážek. Myslím, 
že je to mnohdy víc stresující než běžná práce, 

protože se ani na chvíli nezastavíš. Někdy mě 
to neopouští ani ve spánku. Když pracuji na 
novém albu, dohání mě to k šílenství. Nemůžu 
kolikrát usnout, protože mi v hlavě dokola zní 
skladby. A pokud to, nedej bože, nefunguje 
jak má, musíš hledat jinou cestu. Obvykle se 
ráda pohybuji mezi lidmi, kteří rozumí hudbě 
anebo jiným druhům umění jako třeba filma-
ři. Často mají plno šílených nápadů a k tomu 
řeší stejné problémy, jako kde získat peníze 
na realizaci skvělého nápadu, když na to ne-
mají a nejsou kolem ani lidé, kteří by nápad 
podpořili. Mnohdy je zajímavé mluvit s jinými 
umělci. Kromě lidí z hudební branže jako jsi  
ty nebo další novináři a muzikanti, patří mezi 
mé nejlepší přátelé většinou tvůrci nezávis-
lých filmů. 

Byla sis opravdu tímto svým rozhodnutím 
vždy jistá? Neobjevila se někdy třeba alespoň 
chvilka, kdy jsi zatoužila po opravdovém 
vztahu nebo po dětech? 
Bylo mi 15 nebo 16 let, když jsem založila svou 
první kapelu. Zamilovala jsem se do pocitu 
mít skupinu a dělat hudbu. Nikdy jsem nepře-
mýšlela nad tím mít rodinu. Nebyl to můj sen 
ani mé přání. Děti miluji a je hrozně roztomilé, 
když je rodiče berou na naše koncerty. Nikdy 
jsem neměla u žádného muže pocit, že je to 
on, se kterým bych chtěla založit rodinu se 
vším všudy a mít děti. Nepotkala jsem muže, 

“Hodně respektuji lidi,  
kteří bojují za správné věci  

a nebojí se vyjádřit vlastní názor  
a bojovat za to, v co věří.“
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se kterým bych chtěla mít děti. Další věc je,  
že jsem nikdy u žádného muže neměla pocit, 
že mu mohu důvěřovat, když budu na turné. 

Vraťme se na závěr ještě zpět do 80. let, 
do nejdůležitějšího období, kdy ses nejvíce 
proslavila. Co ti nejintenzivněji chybí z této 
doby? 
Bylo úžasné být součástí zrodu něčeho nové-
ho. Vybavuji si úplné začátky, kdy byla hard-
rocková a metalová scéně úplně malinká. 
Každým rokem se pak rozrůstala. Největšími 
vrcholy byly tehdy festivaly a turné. Do dneš-
ního byl pro mě největším festivalem, na kte-
rém jsem kdy vystoupila, bezesporu Monsters 
of Rock v roce 1986. Bylo tam 120 000 lidí  
z celého světa a největší kapely scény. Fa-
noušci byli neuvěřitelní. Byla to monstrózní 
akce. Musím říct, že 80. léta byla úplně o ně-
čem jiném. Fanoušci byli hodně pevní a celá 
metalová scéna fungovala jako jednotná ko-
munita. I když už dávno nešlo o underground, 
všechno fungovalo zcela jinak. Vše mělo svůj 
obrovský význam. Když jsi vydala desku, lidé 
jí poslouchali třeba po celý rok dnem i nocí. 
Dneska už to tak není. Ze scény se vytratila 
morálka a zdá se, že ztratila svůj význam. Lidé 
už si tolik nekupují desky do sbírky, ale stačí 
jim stáhnout si třeba jen jednu skladbu z in-
ternetu a jdeš na další desku. Stále se snažím 
oživit to. Neustále mám na paměti, co mám 

ráda a co si přeji předávat dalším. Je skvělý 
pocit být vzájemně propojen a být součástí 
jednotné komunity. Judas Priest přesně o tom 
mají skladbu „United“. Tehdy o tom vzniklo 
mnoho skladeb. Jako metalový fanda jsi měla 
pocit, že jsi součástí metalové scény. Byl to 
úžasný vjem, který tady svým způsobem ješ-
tě pořád je, ale není to tak intenzivní, jak to 
bývalo. Později v 90. letech metal skoro zmi-
zel z hudební scény. Byla jsem moc ráda, když 
se opět začal vracet a fanoušci ho zase začali 
podporovat. Tohle se začalo dít kolem roku 
1999. Teď si nemůžeme stěžovat. Metal je po-
pulární celosvětově a v porovnání s 80. lety to 
má přece jen jednu výhodu. Dostaneme se do 
všech zemí, ve kterých jsme tenkrát nemoh-
li hrát. Třeba k vám do České republiky, Rus-
ka, také do Číny a dalších. Plánuji rovněž hrát  
v zemích, kde momentálně nemohou vystu-
povat ženy. Vím ale, že tam je spousta meta-
lových fanoušků. Zatím není možné tam hrát  
z politických důvodů, ale já doufám...

INTERVIEW
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BIogRAfIe A DIsKogRAfIe 
KoMeNToVANá sloVy DoRo
SNAKEBITE, BEAST, ATTACK  
a začátky WaRLOCk! 

Moje první kapela se jmenovala SNAKEBITE  
a založila jsem ji s několika kamarády v roce 
1980. Bylo to v době, kdy ještě neexistoval styl 
zvaný heavy metal. Zkoušeli jsme úplně každý 
den, takže zkušebna pro nás byla druhým do-
movem. Dělali jsme to, co nás bavilo, bez toho, 
abychom si předem řekli, o jaký hudební styl 
se jedná. Najednou nám někdo, kdo nás slyšel 
zkoušet řekl, že to, co hrajeme, je heavy me-
tal. Nepřikládali jsme tomu velký důraz. Prostě 
jsme hráli muziku, která šla přímo z nás tak, jak 
jsme ji cítili. Potom jsem hrála v dalších dvou 
kapelách – BEAST a ATTACK. Obě zněly úplně 
stejně jako SNAKEBITE, nijak zvlášť se od sebe 
neodlišovaly, jen názvy byly jiné. Po menších 
personálních změnách jsme v roce 1982 při-
šli s novým názvem a založili jsme WARLOCK. 
Zkušebnu jsme měli v Düsseldorfu ve velkém 
továrenském komplexu, kde s námi tehdy zkou-
šelo jen pár kapel. Postupně jich však přibývalo  
a tenkrát jsem se seznámila se spoustou muzi-
kantů. 

V kapele proběhlo hodně personálních změn. 
Někdo musel odejít kvůli práci, protože si ne-
mohl dovolit zkoušet každý den, někdo to vzdal 
kvůli přítelkyni. Důvody byly různé. Neakcepto-
vali jsme žádné výmluvy. Zkoušelo se skutečně 
každý den. Nebyl to pro nás jen tak nějaký koní-
ček. Hudba pro nás znamenala všechno na svě-
tě, byli jsme hodně zapálení a odhodlaní obě-
tovat tomu naprosté maximum. Dokonce jsme 
už měli i svůj fan klub. Nahráli jsme první demo 
a právě kluk, který nám vedl fan klub, rozeslal 
nahrávku všude, kam to jen šlo. Během dvou 
týdnů jsme dostali čtyři nabídky na natočení 
naší první desky. Šlo o menší nezávislé nahrá-
vací společnosti, ale jevily o WARLOCK fakt vel-

ký zájem. Bylo to pro nás naprosto neuvěřitelné  
a nečekané, protože jsme v té době nad na-
hráváním celého alba ještě nepřemýšleli. Navíc 
jsme ani neměli stálého baskytaristu. 

Napadlo mě oslovit bývalého spoluhráče se 
SNAKEBITE Franka Rittela. Frank už sice hrál  
v jiné kapele, ale chtěla jsem ho k nám dostat, 
protože byl opravdu výborný muzikant. Nejdřív 
váhal, ale když viděl, jak vážně vše bereme a že 
se nám povedlo získat smlouvu na nahrání ce-
lého alba, rozhodl se jít do toho s námi. Potom 
nastal ještě jeden problém v naší sestavě. Bube-
ník musel odjet na tři týdny se svými rodiči na 
dovolenou. Byli jsme z toho úplně vedle a snaži-
li se jej přemluvit, aby nikam neodjížděl s tím, že 
je potřeba zkoušet a tři týdny bez hraní jsou pro 
nás nepředstavitelně dlouhá doba. Nakonec 
stejně odjel. První týden jsme téměř nezkoušeli 
a potom jsme začali bez bicích. To ale samozřej-
mě vůbec nefungovalo. Moc se k nám chtěl při-
dat tehdy 14letý bubeník Michael Eurich. Vzhle-
dem k jeho věku jsme nejprve váhali. Říkali jsme 
si, že je hodně mladý a nezkušený, ale nakonec 
jsme ho nechali, ať to s námi zkusí. Po téměř 
dvou týdnech bez hraní už to stejně nešlo vy-
držet. K našemu velkému překvapení jsme si  
s ním hodně padli do noty, byl nejen talentova-
ný muzikant, ale byla s ním velká legrace. Roz-
hodli jsme se, že si ho v kapele necháme. Když 
se vrátil náš původní bubeník Frank z dovolené, 
oznámili jsme mu, že už za něj bohužel máme 
náhradu a že jsme na něj nemohli tak dlouho 
čekat. Byl zklamaný, ale nezbylo mu nic jiného, 
než se s tím smířit. A tak jsme měli komplet-
ní naši první sestavu WARLOCK: Doro Pesch – 
zpěv, Michael Eurich – bicí, Frank Rittel – basová 
kytara, Peter Szigeti a Rudy Graf – kytary. 
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Podepsali jsme smlouvu s belgickou nahrávací 
společností Mausoleum Records. Neměli jsme 
vůbec žádnou představu o tom, jak to chodí v 
hudební branži. Neporadili jsme se s žádným 
právníkem a smlouvu prostě podepsali, proto-
že nám Mausoleum připadali jako nejlepší vol-
ba. Navíc měli hodně metalovou image, v názvu 
byly u prvního a posledního písmena M tři kapky 
krve. Ukázalo se, že jde o opravdu hodně malé 
vydavatelství a nakonec nás vůbec nepodpoři-
li. Deska nás stála spoustu peněz, zaplatili jsme  
v podstatě za vše včetně produkce. Neinvestova-
li do nás vůbec nic. Museli jsme zaplatit i za obal 
desky. Ale měli jsme v ruce naše první album. 
Byl to nepopsatelný pocit, trvalo nám dlouho, 
než jsme tomu vůbec uvěřili. Vzpomínám si, že 
jsem seděla na zadním sedadle v autě našeho 
manažera, se kterým jsem jela z Düsseldorfu do 
Hamburku. Cesta trvá asi pět hodin. Celou tu 
dobu jsem držela desku v ruce a nevěřícně zíra-
la na její obal. 

První problémy nastaly, když jsme desku mi-
xovali. Výsledek byl hrozný. Takhle jsme to ne-
mohli nechat. Zjistili jsme, že ten člověk, který se 
staral o zvuk a celou desku míchal, nikdy před-
tím studio neviděl, a byl totálně nezkušený. Celé 

to předělat a znovu desku smíchat bylo tenkrát 
hrozně drahé. Naštěstí jsem měla práci, dělala 
jsem grafičku. Do alba jsem investovala spoustu 
peněz. Představa, že první nahrávka bude znít 
takhle, mě přímo ničila. Vzala jsem všechny zby-
lé úspory, a nakonec jsme to stejně předělali. 
Začali jsme spolupracovat se zvukařem Raine-
rem Assmannem, jehož dobrým kamarádem 
byl producent Henry Staroste. Henry byl velmi 
milý a přátelský člověk. Moc se nám zamlouval 
a hlavně měl spoustu dobrých nápadů. Jako 
umělec měl smlouvu s firmou Polygram. Ptal se 
nás, jestli neuvažujeme o změně nahrávací spo-
lečnosti. Byli jsme mladí a nezkušení a nikoho 
jsme neznali. Vzal naši nahrávku a řekl, že tam 
promluví přímo se šéfem. Měli jsme koncert  
v Holandsku, v tenkrát hodně populárním klubu 
Dynamo. Byl to klub, kam jsme jezdili na všech-
ny naše oblíbené kapely jako Venom, Mercyful 
Fate... Pokaždé tam bylo narváno. S WARLOCK 
jsme tam hrávali dost často a vždy bylo vypro-
dáno. Majitel Polygramu se tam na nás přišel 
podívat. Bylo vyprodáno, fantastická atmosféra, 
on byl nadšený a okamžitě nám nabídl smlouvu. 
V Holandsku a taky v Belgii jsme měli obrovskou 
podporu ze strany fanoušků. V těchto dvou ze-
mích metal skutečně frčel. V Německu bylo vše 
teprve v začátcích, metalová scéna tam nebyla 
tak výrazná jako právě v Holandsku a v Belgii. 

BURNING THE WITCHES 
(1984)
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Měli jsme tedy kontrakt s velkou vydavatelskou 
společností Polygram a nadále jsme spolupra-
covali se zvukařem a producentem Rainerem 
Assmannem i Henry Starostem. Když porovnám 
nahrávání debutního a druhého alba, byly mezi 
nimi opravdu zásadní rozdíly. „Burning The Wit-
ches“ jsme udělali komplet během sedmi dnů. 
Sice se pak musela předělávat, ale byli jsme 
naprosto v pohodě. Nepracovali jsme pod žád-
ným tlakem. Udělali jsme ji tak, jak jsme chtěli.  
S „Hellbound“ se situace výrazně změnila. Na-
hrávali jsme ve velmi drahém a dobře vybave-
ném studiu v Mnichově a byli jsme hodně pod 
tlakem. Už to nebylo tak, že by se o nás nikdo 
nestaral a že bychom si mohli dělat, co uznáme 
za vhodné. Byla tady smlouva s prestižním vyda-
vatelstvím a tlak byl opravdu znát. Desku jsme 
dělali dohromady skoro osm měsíců. Když jsme 
ji dokončili, byli jsme opravdu šťastní. Prodávala 
se po celé Evropě a také jsme absolvovali něko-
lik klubových koncertních šňůr. Objevili jsme se 
i na pár festivalech. Hráli jsme na jednom tehdy 
významném festivalu v Belgii společně se Slay-
er. Metal byl populárnější čím dál víc. Všechny 
skupiny hrály ze začátku v menších klubech. Do-
konce jsme v jednom belgickém klubu vystupo-
vali s tenkrát ještě neznámou kapelou Metalli-
ca, bylo to po vydání jejich debutu „Kill´Em All“. 
Prostě neuvěřitelná doba a metal zkrátka frčel. 

HELLBOUND 
(1985)

BIogRAfIe A DIsKogRAfIe 
KoMeNToVANá sloVy DoRo

“S „Hellbound“ se 
situace výrazně změnila. 

Nahrávali jsme  
ve velmi drahém  

a dobře vybaveném 
studiu v Mnichově a byli 
jsme hodně pod tlakem. 

Už to nebylo tak,  
že by se o nás nikdo 

nestaral a že bychom  
si mohli dělat,  

co uznáme za vhodné.“
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Po turné k „Hellbound“ a před nahráváním alba 
„True As Steel“ se tlak stupňoval neuvěřitel-
ným způsobem. Začaly vznikat první časopisy, 
které byly spíše fanziny než magazíny na pro-
fesionální úrovni. Lidé z vydavatelství se dově-
děli, že někdo z novinářů napsal něco negativ-
ního o našem kytaristovi Rudy Grafovi. Dostali 
jsme ultimátum, že ho musíme z kapely vyhodit  
a najít místo něj někoho jiného, jinak nám ne-
vydají další desku. Byli jsme z toho úplně vedle 
a samozřejmě jsme to nechtěli udělat. Byli jsme 
tým, jedna kapela, patřil k nám. Připadalo nám 
nesmyslné vyhodit ho jen kvůli tomu, že o něm 
někdo něco napsal. Mluvili jsme o tom i s naším 
manažerem. On byl také pod tlakem vydavatel-
ství, takže jsme neměli na výběr. I v dnešní době 
je hodně obtížné najít manažera, ale tenkrát to 
bylo skoro nereálné. Nikdo z nás ani přesně 
nevěděl, co všechno vlastně manažer dělá. Ne-
mohli jsme si ale dovolit o něj přijít, byli jsme 
na něm závislí. A tak jsme byli donuceni vyhodit 
jednoho kytaristu. Přesněji řečeno, nevyhodili 
jsme ho my, ale vydavatelství a management. 
Dostali jsme se do velkých potíží. Nemohli jsme 
za něj najít náhradu a měli jsme potvrzené velké 
akce jako festival Monsters Of Rock. Věděla jsem  
o jednom kamarádovi z Düsseldorfu. Jmenoval 
se Niko Arvanitis a hrál v kapele Stormwind. 
Když jsem ještě působila v ATTACK, domlouva-
la jsem se právě s kluky ze STORMWIND, že se 
stanu jejich zpěvačkou. Stalo se tak jen na pár 
dní. Odešla jsem, jakmile jsme se s kamarády 
dohodli, že dáme dohromady WARLOCK. Niko 
byl z mého odchodu hodně nešťastný, ale zů-
stali jsme i nadále dobrými přáteli. Vzpomněla 
jsem si na něj a nabídla mu, jestli se nechce stát 
členem WARLOCK. Společně s Nikem jsme za-
čali pracovat na desce „True As Steel“. Hudební 
průmysl se začal měnit. Nahrávací společnosti, 
producenti, manažeři, všichni měli obrovský vliv 
a moc. Pro kapelu bylo velmi obtížné udržet si 

BIogRAfIe A DIsKogRAfIe 
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TRUE AS STEEL 
(1986)

“Nejvíc jsem brečela, 
když jsem zjistila, 
že moje oblíbená 
„Heaven´s Like 

Hellfire“ se najednou 
jmenuje „Igloo On The 

Moon“. Je to jediná 
skladba z alba  

„True As Steel“, kterou 
jsme nikdy v životě 
nehráli naživo.“
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vlastní identitu a bojovat za něco svého. Niko-
ho nezajímalo, jaké jsou naše představy. Začí-
nali jsme jako tvrdá metalová kapela a najed-
nou po nás začali všichni vyžadovat, abychom 
se stali komerčnější. To jsme zásadně odmítali. 
Měli jsme ve studiu nemálo najatých muzikan-
tů, díky nimž se nám vše komplikovalo. Celko-
vá nálada v kapele byla díky všem okolnostem 
hodně špatná. Bylo těžké skousnout fakt, že za 
nás najednou hraje někdo jiný a my nemáme 
sebemenší šanci to změnit. Na finální míchání 
desky byl vydavatelstvím pozván Michael Wage-
ner, se kterým jsme sice dodnes dobří přátelé, 
ale v té době pracoval s mnohem většími a ko-
merčnějšími skupinami, než jsme byli my. Nikdo 
ze členů WARLOCK neměl při konečných úpra-
vách povolen vstup do studia. Tohle nás na-
prosto rozhodilo, nesměli jsme slyšet, jak naše 
vlastní skladby zní. Když jsme dostali do ruky 
finální verzi, zněla na náš vkus moc uhlazeně. 
Mám tu desku sice pořád ráda, ale demo verze, 
které jsme předtím natočili, byly mnohem tvrdší 
a rychlejší. Nezbylo ale nic jiného, než se smířit  
s tím, jak vše dopadlo. 

V té době jsem skončila se svou stálou prací. 
Dala jsem výpověď, protože jsme dostali nabíd-
ku jet turné s jednou z mých nejoblíbenějších 
kapel, Judas Priest. Nemohla jsem věřit vlastním 
uším a okamžitě jsem odešla ze zaměstnání. 
Judas Priest byli společně s Iron Maiden tehdy 
největšími kapelami na metalové scéně. Bylo to 
pro nás naprosto neuvěřitelné. Od tří let jsem 
toužila stát se zpěvačkou a o něčem takovém 
jsem vždy snila. Šla jsem do toho naplno. Turné 
s Judas Priest bylo fenomenální. Hráli jsme na 
největších stadionech po celé Evropě, něco fan-
tastického! Měli jsme vnitřně trochu problém 
hrát některé skladby z „True As Steel“. Cítili 
jsme, že nejdou úplně z nás, že nás dostatečně 
nevystihují. Nejen všechny ty obstrukce s mixy, 

ale když jsme byli ve studiu v Mnichově, přišli za 
mnou z vydavatelství. Museli jsme změnit texty, 
protože jim připadaly příliš tvrdé a nařídili mi, 
abych na nich ještě s někým zapracovala. Mluvi-
la jsem anglicky dobře, ale bylo potřeba sehnat 
někoho, kdo se postará, aby bylo vše korektní.  
Kohosi přivedli a ten měl za úkol texty předě-
lat, nejen opravit. Měl z nich udělat komerčnější 
věci. Byla jsem z toho nešťastná. Napsala jsem 
skladbu „Heaven´s Like Hellfire“, kterou jsem 
zbožňovala. Řekl mi, že má o tomhle songu 
jiné představy. Nechtěla jsem o tom ani slyšet. 
Poslal mě do hotelu, abych se uklidnila a že si  
o tom promluvíme později. Po pár dnech mi za-
volal, ať s ním přijdu probrat úpravy textů. Byla 
jsem v šoku, texty byly kompletně změněny. 
Oznámil mi, že vše probral řádně se šéfem vy-
davatelství, kterému se to hrozně líbilo, a trvá 
na těchto nových verzích. Myslela jsem, že si ze 
mě dělá srandu. Vše domluvil s vydavatelstvím 
a neobtěžoval se probrat moje texty jako první 
se mnou. Nejvíc jsem brečela, když jsem zjisti-
la, že moje oblíbená „Heaven´s Like Hellfire“ se 
najednou jmenuje „Igloo On The Moon“. Je to je-
diná skladba z alba „True As Steel“, kterou jsme 
nikdy v životě nehráli naživo. Nenávidím ji. Ně-
kdy jsem ve studiu nahrávala se slzami v očích. 
Udělali jsme jen to, co jsme museli. Nakonec se 
alespoň povedlo to úžasné turné s Judas Priest. 
Ještě jsme absolvovali turné v Anglii s W.A.S.P. 
Sice bylo výborné, ale v kapele bylo obrovské 
napětí. Atmosféra byla hodně špatná. 
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Moc jsme si přáli dostat se do Spojených států americ-
kých. Byl to tenkrát sen snad každé metalové kapely. 
V současné době je situace naprosto rozdílná, pro-
tože metalová scéna v Evropě je mnohem větší, ale 
tenkrát dostat se na americký trh znamenalo strašně 
moc. Nejdříve samozřejmě Anglie, ale pak jednoznač-
ně USA. Náš německý manažer pro nás byl jako jeden  
z nás, náš kamarád. Řekli jsme mu, že tuhle práci ne-
může dál dělat. Neměl zkušenosti s velkými kapelami. 
Museli jsme sehnat nového manažera. Potřebovali 
jsme člověka pro americký trh. Potkala jsem chlápka 
jménem Alex Grob. Alex byl úžasný člověk, a navíc ješ-
tě psycholog. Pokaždé, když měl někdo jakýkoliv pro-
blém, mohl se na něj obrátit. Uměl vždy dobře poradit 
a nikdy nikoho neodmítl. Řekla jsem mu, jak moc si 
přeji dostat se do USA. Doporučil mi, abych nejdříve 
vyrazila do New Yorku, že uvidím, jak se tam budu cí-
tit. Letěla jsem tedy do New Yorku. Dostala jsem se 
tam do kontaktu s velkou spoustou muzikantů a lidí 
z hudební branže. Metalová scéna tam byla skutečně 
gigantická. Seznámila jsem se s jedním muzikantem. 
Jmenoval se Joey Balin. Alex ho také znal a chtěl, aby 
mě provedl po klubech v New Yorku. V klubech nebyl 
v porovnání s těmi našimi evropskými žádný velký roz-
díl. Byly si dost podobné. Také jsme tu měli spoustu 
skvělých klubů. Toužila jsem po něčem úplně jiném, 
než se jen toulat po New Yorku. Chtěla jsem začít pra-

covat na nových skladbách. Joey tehdy navrhl, aby-
chom šli do jeho apartmánu a něco spolu vyzkoušeli. 
Vyprávěla jsem mu o svém zážitku, kdy jsem se poprvé 
dostala do jedné ze zemí východního bloku. Jeli jsme 
společně s celou kapelou do Maďarska. Bylo to v roce 
1984 a jeli jsme tam udělat menší promo turné k albu 
„Burning The Witches“. Největší šok jsme zažili hned 
na hranicích, kde se nás ozbrojení policisté ptali, co 
hodláme dělat v Maďarsku. Řekli jsme, že tam jede-
me fanouškům představit heavy metal. Museli jsme 
otevřít kufr, ve kterém jsme měli spoustu vinylů, bylo 
jich tam možná několik set. Nevěřícně zírali na obal. Je 
na něm čaroděj držící zapálenou svíčku a na té hořící 
svíčce je namalovaná nahá dívka. Obvinili nás, že pro-
pagujeme pornografii a zabavili nám úplně všechny 
desky. Do Maďarska jsme se sice dostali, ale neměli 
jsme s sebou vůbec nic. Byla jsem naprosto šokova-
ná. Něco podobného jsem předtím v životě nezažila. 
Dostali jsme se najednou do úplně jiného světa, který 
neměl s životem na Západě naprosto nic společného. 
Vše bylo hodně ponuré a depresivní. Vyprávěla jsem 
Joeymu o systému, v jakém tamní lidé žijí a jak v těch-
to zemích musí trpět. Nebyli vůbec přátelští. Byl tím 
naprosto zaujatý. Lidé v Americe o něčem takovém 
neměli ponětí. 

Z konverzace vzešla té noci naše první skladba „When 
East Meets West“. Z jeho apartmánu jsem odcházela, 
když už venku svítalo. Byla jsem neuvěřitelně šťastná. 
Měla jsem pocit, že jsme udělali něco fantastického. 
Řekla jsem mu, že se s ním chci sejít znovu a udělat 
další věc. Hned druhý den jsme napsali skladbu „Three 
Minute Warning“. Text byl o našem manažerovi Alexo-
vi. Popsala jsem jej v textu jako někoho, kdo nám jako 
jediný rozuměl. Připadala jsem si být cizincem v USA  
a bylo skvělé mít tu někoho dalšího takového. Stejné to 
bylo s Joeym. Uměl naslouchat. Nikdy do ničeho neza-
sahoval. Nechtěl po mně, abych předělávala mé texty. 
Naprosto nám rozuměl. Nesnažil se nutit nás stát se 
komerční kapelou jako lidé, kteří s námi spolupracova-
li na albu „True As Steel“ a o heavy metalu nevěděli vů-

BIogRAfIe A DIsKogRAfIe 
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TRIUMPH AND AGONY 
(1987)
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bec nic. V Joeyovi jsem našla někoho, kdo se mi snažil 
pomoct zrealizovat mé představy a posunout hudbu 
i texty na vyšší úroveň. Během několika následujících 
dnů jsme složili baladu „Make Time For Love“. Vždycky 
jsem měla ráda hodně tvrdé a nadupané věci a stejně 
tak jsem milovala i procítěné balady. Měli jsme pohro-
madě první tři skladby. Udělali jsme demo nahrávku 
ve studiu Power Station, což bylo tenkrát nejslavnější 
a neuvěřitelně drahé studio. O ceně jsem neměla tu-
šení. Na první pohled nevypadalo moc luxusně a ne-
bylo v něm ani moc čisto, ale pracovali tam skutečně 
fundovaní profíci. Zvuk byl naprosto úžasný. Demo 
dopadlo nad očekávání skvěle. Byla jsem z toho úplně 
u vytržení. Volali jsme do Německa našemu vydavateli 
a řekli mu o nahrávce. Jmenoval se Louis Pilman. Byl to 
vlastně on, kdo nás objevil. Dokonce za námi do New 
Yorku přiletěl, ale nic moc od toho neočekával. Nikdy 
v životě jsem neviděla někoho z nahrávací společnos-
ti takhle šílet, natož přímo šéfa. Při poslechu našeho 
dema ve studiu skákal a vyváděl jak malé dítě. Řekl, že 
je to naprostá bomba, to nejlepší, co za poslední dobu 
slyšel a že ty nahrávky mají duši. Potom jsme začali 
nahrávat album „Triumph And Agony“. Byl s námi ve 
studiu i Cozy Powell, který nahrál bicí pro několik skla-
deb Bylo to naprosto úžasné, ta energie, to nadšení 
všech, kteří se na tom podíleli. Ve stejné době opus-
til WARLOCK baskytarista Frank Rittel a hned po něm  
i kytarista Peter Szigeti. Bylo to pro ně prý moc stresu-
jící a Frank se rozhodl, že své hraní definitivně ukončí. 
A opravdu to tak i udělal. Když jsme měli v Düsseldor-
fu koncert k mému dvacetiletí na scéně, po dlouhých 
letech jsem se sešla se starou sestavou WARLOCK  
z dob „True As Steel“. Frank hrál od té doby na basu 
poprvé, bylo to pro něj po dlouhých šestnácti letech. 
Při nahrávání zmíněných tří skladeb pro naše demo 
jsem se seznámila s mladým kytaristou, který byl plný 
nadšení a energie, a musím říct, že byl i hodně talen-
tovaný. Jmenoval se Tommy Bolan. Když jsme spolu 
hráli, cítila jsem, že jsem schopna zpívat lépe, hlasitěji 
a tvrději i odvázaněji. Byli jsme opravdu skvělý tým. Do 
sestavy bylo nutné sehnat ještě baskytaristu, kterým 

se nakonec stal Tommy Henriksen. Než bylo album 
hotové, měli jsme sestavu kompletní: Michael Eurich 
– bicí, Tommy Bolan a Niko Arvanitis – kytary, Tommy 
Henriksen – basa a já zpěv. „Triumph And Agony“ je 
do dnešního dne naším neújspěšnějším albem, jeho 
načasování bylo skvělé. Nahrávací společnost za námi 
absolutně stála. Rok 1986 byl nejlepším rokem pro 
metalovou scénu. Dostali jsme se na ty největší fes-
tivaly. Odehráli jsme neuvěřitelné turné s Diem. Udě-
lali jsme video ke skladbě „All We Are“. Bylo to vlastně 
naše druhé video. To první jsme natáčeli v Rakousku 
ke skladbě „Fight For Rock“ („True As Steel“ – pozn. au-
tora). Klip k „All We Are“ jsme natáčeli v Los Angeles 
na legendárním místě, kde se točil film Terminator 2. 
Přesně tam, kde řídil Arnold Schwarzenegger kamion 
a ten malý kluk motorku. Video bylo strašně drahé. 
Možná dražší než celá deska, ale všichni do toho byli 
úplně zažraní. Cítili jsme, že se děje něco magického 
a všichni jsme z toho měli náramně dobrý pocit. Ve 
studiu s námi byli všichni naši přátelé a fanoušci, aby 
s námi nahráli vokály. Pozorovala jsem, s jakou ener-
gií a zápalem zpívají a jak jim září obličeje. Bylo tam 
tolik euforie. Poprvé jsem cítila takové kouzlo. Z téhle 
skladby se stal megahit po celém světě a video frčelo 
snad všude, včetně slavného pořadu Heavy Rotation 
na MTV. To se nestalo s žádnou naší skladbou předtím 
ani potom. Všude tu skladbu znali. Kdekoliv jsme hráli, 
lidé ji zpívali s námi a milovali ji. Dokonce jsme přijeli 
do Thajska. Myslela jsem si, že tam lidé takovou hud-
bu téměř neposlouchají, ale „All We Are“ znali i tam. 
Udělali jsme ještě další video ke skladbě „Für Immer“. 
Byla to vůbec naše první skladba v němčině. Všichni, 
včetně lidí z našeho vydavatelství, nám říkali, že je to 
risk. Já jsem na ní trvala. Zpívat německy bylo v té době 
opravdu hodně neobvyklé, ale i přesto se píseň všude 
chytla a stala se obrovským hitem. Z toho alba jsme 
měli dva velké hity. Jsem za oba vděčná. „All We Are“ 
je rocková hymna s krásným poselstvím a „Für Immer“ 
je opravdu od srdce. Absolvovali jsme také americké 
turné s Megadeth. Dohromady jsme strávili rok a půl 
na turné a hráli jsme po celém světě. 
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Po nečekaně obrovském úspěchu alba „Trium-
ph And Agony“ jsme odevšad cítili mnohem 
větší očekávání než předtím. Opět na nás začal 
být vyvíjen tlak ze strany nahrávací společnosti, 
který se neustále stupňoval. Říkali nám, že jsme 
udělali skvělou desku, ale tentokrát musí být 
ještě desetkrát lepší. Zůstali jsme i nadále u Po-
lygramu. Zastupovali kapely jako Def Leppard, 
Metallica, Bon Jovi... a měli představu, že nato-
číme album, které se jim vyrovná. Vedli jsme si 
výborně, ale naše prodeje se nemohly rovnat 
s prodeji například Def Leppard. Jestliže WAR-
LOCK prodali milion kusů, oni prodali dvanáct 
milionů. Srovnání bylo nereálné. Tlak byl ještě 
mnohonásobně větší, než když jsme nahrávali 
„True As Steel“. Nicméně jsme se s kapelou za-
čali věnovat novému albu. Najednou se začaly 
dít divné věci kolem našeho německého mana-
žera. Ukázalo se, že po „Triumph And Agony“ 
ukradl všechny naše peníze a zmizel. Nikdy jsem 
se moc nestarala o finanční záležitosti, žila jsem 
vždy hlavně hudbou. Připadalo mi nepředstavi-
telné, že by nás chtěl podvést právě náš mana-
žer, kterému jsme tolik důvěřovali. Ze začátku 
byl velmi přátelský. Jakmile se ale začal starat  
o náš merchandise, byl najednou penězi na-
prosto posedlý. Změnily ho a stal se z něj úplně 
jiný člověk. Už ho téměř nezajímalo nic jiného 
než prachy. Jenže pak jednou se všemi penězi 
zmizel. Nikdo z nás neměl představu, o kolik 
ve skutečnosti šlo, ale musela to být pořádná 
pálka. Bylo nám řečeno, že WARLOCK patřil  
s Iron Maiden a Metallicou mezi největší prodej-
ní značky merchandisingu na světě. Nevím, kdo 
byl první v prodeji a kdo třetí, ale WARLOCK byl 
prý na druhém místě. Náš americký manažer 
Alex zjistil, že se děje něco nekalého. Dověděli 
jsme se, že manažer zmizel do Turecka a měl 
zakázaný vstup na území Německa. Tenkrát ne-
bylo možné najít někoho v zemi, jakou bylo Tu-
recko. Nebylo možné podat na něj žalobu. Dnes 

FORCE MAJEURE 
(1989)

“Nikdy jsem  
se moc nestarala  

o finanční záležitosti, 
žila jsem vždy hlavně 
hudbou. Připadalo  

mi nepředstavitelné, 
že by nás chtěl podvést 

právě náš manažer, 
kterému jsme tolik 

důvěřovali.“
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je to o něco snazší. Dostali jsme se díky němu 
do hrozných problémů. Měl na starosti úpl-
ně všechno, všude vystupoval naším jménem  
a podepisoval veškeré smlouvy. Podepsal na-
ším jménem mnoho kontraktů a nám zůstaly na 
krku velké dluhy. Byla to hotová katastrofa. Ne-
chtěla jsem se tím příliš zabývat. Chtěla jsem se 
soustředit především na další desku. Začali jsme 
pracovat na albu „Force Majeure“ a najednou 
přišel dopis od soudu. Dostali jsme zákaz dále 
používat název WARLOCK, protože veškerá prá-
va vlastní bývalý manažer Peter Zimmermann. 
Pracovali jsme už na další řadovce WARLOCK, 
měli jsme rozpracovaný její obal. Plánovali jsme 
i další turné. Do toho začal neuvěřitelný boj  
o název kapely. Náhle jsme zjistili, kolik špíny 
dělal za našimi zády. Tvrdil nám, že je nutné ná-
zev ochránit, aby ho nemohla používat další ka-
pela a že je nutná registrace. Všechno prý zařídí 
naším jménem a zaregistruje WARLOCK jako 
obchodní značku. Jenže jí zaregistroval na své 
jméno. S názvem kapely neměl nic společného. 
Nebyl ani jejím členem. 

Chtěli jsme nadále používat jméno WARLOCK, 
jenže jsme neměli dostatek peněz na zaplace-
ní právníků. Zkoušeli jsme to, ale zákaz neby-
lo možné změnit. Hodili jsme to za hlavu a dál 
jsme lepili plakáty pod názvem WARLOCK a my-
sleli si, že se situace uklidní. Jenže to se nesta-
lo. Dostali jsme se do ještě větších problémů. 
Přišel nám další dopis od soudu s varováním, 
že jestli někde bude viset ještě jeden plakát  
s nápisem WARLOCK, bude nás to stát nejmé-
ně 50 000 dolarů. Říkala jsem si, že se snad vše 
během roku vyřeší a my budeme moct opět vy-
stupovat jako WARLOCK, jenže to se už nestalo. 
Lidé z vydavatelství nám doporučili pojmenovat 
kapelu jednoduše DORO. Nechtěli, abychom 
přišli s dalším novým názvem. Měli pocit, že by 
to nefungovalo. Podporovali a investovali do 

WARLOCK a jediné jméno, které byli ochotní ak-
ceptovat, bylo DORO. Já jsem si také myslela, že 
to bude nejsnazší volba i pro spojení s fanouš-
ky. Tohle byl důvod, proč další deska „Force 
Majeure“ vyšla pod názvem DORO. Nikdy jsem 
neplánovala vydat sólovou desku, byla jsem 
vždy týmovým hráčem a zakládala jsem si na 
tom mít kapelu a fungovat jako celek. Práva na 
WARLOCK jsem dostala zpět po téměř dvaceti 
letech. Zato jsem sice vděčná, ale nejdelší část 
kariéry jsme nemohli název používat a já jsem 
vždy chtěla pokračovat a dělat hudbu. To bylo 
pro mě prioritou.  
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Nahrávání téhle desky pro mě představovalo 
absolutní vrchol mé kariéry. Spolupracoval na 
ní se mnou Gene Simmons, který patřil odjakži-
va mezi mé největší idoly. Jeho osobností jsem 
byla naprosto unesená. Každý den jsme se po-
tkávali ve studiu, hráli a pracovali spolu a mluvili 
o všem možném. Naučila jsem se od něj spous-
tu věcí a získala neuvěřitelné množství informa-
cí. Předtím, než se Gene začal hudbě věnovat na 
profesionální úrovni, pracoval jako učitel. Věděl 
moc dobře, jak správně komunikovat s lidmi  
a měl svůj úžasný styl, kterak přimět osoby ko-
lem sebe učit se novým věcem. Dokázal všech-
ny motivovat. Je úžasný motivační rétor. Bylo 
to pro mě splnění mého snu. Pokaždé, když 
jsem šla do studia, byla jsem rozklepaná jako 
malá holka. Vše vlastně začalo v roce 1989, kdy 
jsem se poprvé osobně setkala s Kiss. Bylo to 
v Německu na festivalu Monsters Of Rock. Byla 
jsem v té době v New Yorku a promotér toho 
festivalu mi volal, jestli nechci uvést na pódium 
svou nejoblíbenější kapelu. Taková nabídka se 
samozřejmě neodmítá. Okamžitě jsem sed-
la do letadla a vrátila se do Německa. Tenkrát 
jsme se seznámili, podali si ruce, ale nedošlo  
k žádné delší konverzaci. Ve stejném roce jsem 
chtěla Genovi poslat přání k narozeninám. Pa-

DORO 
(1990)

“Bylo to pro mě 
splnění mého snu. 
Pokaždé, když jsem  

šla do studia,  
byla jsem  

rozklepaná jako  
malá holka.“

BIogRAfIe A DIsKogRAfIe 
KoMeNToVANá sloVy DoRo

Doro Pesch & Gene Simmons 
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matovala jsem si ten den velmi dobře, protože 
Gene má narozeniny přesně den po mém otci. 
Můj manažer Alex mi řekl, že je to hloupý nápad  
a že nemá na takové blbosti čas. Několik měsí-
ců poté jsem Alexovi volala znovu a řekla jsem 
mu, že bychom možná mohli udělat nějaký co-
ver Kiss anebo společně s Genem napsat sklad-
bu. Řekl mi, že Kiss mají dost své práce a že se 
tím nebudou nejspíš vůbec zabývat. Myslel, že 
by o nic takového neměli zájem. Opět uběhlo 
několik měsíců a já už jsem začala pracovat na 
novém albu. Najednou mi zvonil telefon jako  
o závod v deset dopoledne, což je pro muzikan-
ta ta nejhorší doba. Většinou chodím spát kolem 
šesté ráno a probouzím se někdy odpoledne.  
V deset rozhodně nejsem schopna reagovat. 
Byl to můj manažer Alex. Jeho hlas zněl dost na-
léhavě. Měla jsem třicet minut na to se probrat, 
obléct a dopravit se do hotelu Park Meridian, 
který jsem znala velmi dobře, protože šlo o úpl-
ně první místo, kde jsem přespávala, když jsem 
byla poprvé v New Yorku. Divila jsem se, proč 
mám jet právě tam. Řekl jen, že nemůže říct víc, 
že jde o překvapení. Čekala jsem, že tam na mě 
budou čekat možná mí přátelé z Německa. Jela 
jsem tedy do hotelu. Alex čekal venku. Ptala 
jsem se, o co jde, a on mi s úsměvem na tvá-
ři sdělil: „Uvnitř na tebe čeká Gene Simmons.“ 
Otevřela jsem pusu dokořán a nezmohla jsem 
se na jediné slovo. Potom mi začalo pomalu do-
cházet, jak vypadám, a kdybych bývala věděla,  
o koho jde, určitě bych se upravila a oblékla 
mnohem lépe. Začala jsem být příšerně nervóz-
ní a nebyla jsem schopna otevřít dveře a vstou-
pit dovnitř. Alex se mnou musel třikrát obejít 
hotel dokola a pak mi řekl, ať už jdeme, proto-
že Gene tam na mě čeká. Nikdy v životě jsem 
nebyla nervóznější. Gene byl neuvěřitelně milý. 
Navrhl mi, abychom spolu udělali jednu nebo 
dvě skladby, podle toho, jak nám to spolu pů-
jde. Nakonec jsme spolu udělali celou desku. 

Polovina se nahrávala v New Yorku a polovina 
v Los Angeles. Nahrávali jsme ve stejném stu-
diu, kde Kiss právě dodělali své album „Hot In 
The Shade“. Ve studiu byla úžasná atmosféra  
a na všem se s námi podílel skvělý tým lidí.  
Většinu kytarových sól na mém albu nahrál 
Tommy Thayer, který byl tehdy členem kapely 
Black´n´Blue a v současné době je kytaristou 
Kiss. Jsem moc vděčná za tuto zkušenost. Gene 
Simmons je hodně zaneprázdněný. Ve studiu 
trávil dny a noci, aby deska zněla co nejlépe.  
Dal mi spoustu rad.
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V tomto období se začalo vše rapidně měnit  
a o heavy metal přestával být najednou zájem. 
Ze všech rádií se na nás valil nový hudební styl, 
grunge. Vznikaly kapely jako Nirvana, Pearl 
Jam. Nejdřív mi to připadalo cool, něco nové-
ho, nové zvuky. Ale potom grunge totálně vše 
převálcoval. Situace pro metalové kapely byla 
hodně složitá. Nikoho z nás by ani nenapadlo, 
že se někdy něco takového stane. Že přestane 
být zájem o heavy metal. Album „True At Heart“ 
jsem nahrávala v Nashvillu. Když jsme desku 
měli hotovou, doručila jsem ji do nahrávací spo-
lečnosti. V Americe a některých dalších zemích 
nebylo možné desku vydat. Nahrávací společ-
nost ji odmítla bez jediného poslechu. Nešlo  
o grunge, tak jsme měli smůlu. Snažili jsme se 
jim vysvětlit, že to album zní úplně jinak, než 
všechna předchozí a že je prostě jedinečné. 
Bylo to vůbec poprvé, kdy nám odmítli vydat al-
bum ve Státech. Nikoho to nezajímalo a deska 
vyšla jen v Evropě. Tady jsme si pořád nevedli 
špatně, měli jsme zde stále spoustu fanoušků, 
ale bylo poznat, že se situace přeci jen změnila 
i u nás. Všichni podporovali grunge. Rozpadla 
se spousta přátelství. Nahrávací společnosti  
a festivaly se začaly soustředit na grunge a pře-
staly podporovat heavy metalové kapely. Skoro 
každý den mi volali mí kamarádi z jiných kapel 
a stěžovali si, že přišli o smlouvy s vydavateli. 
Nemohla jsem tomu uvěřit. Nastaly opravdu 
krušné časy. 

TRUE AT HEART 
(1991)

“V Americe  
a některých dalších 

zemích nebylo možné 
desku vydat. Nahrávací 

společnost ji odmítla 
bez jediného poslechu. 

Nešlo o grunge,  
tak jsme měli smůlu.“
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Situace byla stejná jako u předchozího alba. 
„Angels Never Die“ jsem natáčela v New Jersey, 
produkoval ji Jack Ponti a hráli na ní další muzi-
kanti. Opět nebyla šance vydat desku v USA, vy-
šla pouze v několika zemích v Evropě. Hudební 
průmysl se úplně změnil a tradiční rock a metal 
neměly skoro žádnou podporu. Heavy metalo-
vá scéna byla menší a menší. Sice jsme nemoh-
li vystupovat ve všech zemích, ale pořád jsme 
si vedli relativně dobře. Naše desky přestaly 
vycházet na trzích, které pro nás byly předtím 
zásadní, ale například v Německu a pár dalších 
zemích jsme si vedli hodně slušně. Soustředili 
jsme se tedy jen na trhy, kde vycházela naše 
alba. Z turné k „Angels Never Die“ jsme vydali 
živák „Doro Live“. Je to jedno z mých nejoblíbe-
nějších alb, které jsme kdy udělali a fanoušci si 
jej hodně oblíbili. 

ANGELS NEVER DIE 
(1993)

BIogRAfIe A DIsKogRAfIe 
KoMeNToVANá sloVy DoRo
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Metalová scéna již neexistovala. Nemálo hudeb-
ních časopisů zaniklo anebo začaly podporovat 
něco jiného. Například i německý Metal Hammer, 
který jsem měla hodně ráda a vyrůstala jsem na 
něm, se najednou jmenoval jen Hammer. Nikdo 
se nechtěl s heavy metalovou hudbou ztotožňo-
vat. Grunge to rozjel ve velkém stylu. Když jsem 
začala pracovat na „Machine II Machine“, des-
ka nejdříve zněla podobně jako „Angels Never 
Die“. Potom jsme ji začali míchat a já jsem šla za 
svým producentem Jackem Pontim a řekla mu, 
že nic necítím, že jsem tím albem znechucená  
a nechci ho takhle vydat. Začal být nervózní  
a řekl mi, že náš rozpočet je téměř vyčerpaný,  
a co si s tím tedy přeji udělat. Chtěla jsem něco, 
z čeho by sršela energie. Jack nad tím hodně 
přemýšlel. Sezval do studia několik známých, 
kteří byli z úplně jiného hudebního prostředí 
než já. Dva z nich byli velmi zkušení muzikan-
ti a jmenovali se Cammus Celli a Andres Levin. 
Jack měl pocit, že nám můžou pomoct s novými 
nápady a novým zvukem. Pustila jsem jim své 
skladby a oni řekli, že jsou dobré a že to chce 
jen pohrát si se zvuky a tempy. Vždy mi nejvíce 
záleželo na mých textech a melodiích a oni byli 
zvyklí pracovat úplně jinak. Nevěřila jsem, že to 
bude fungovat. Říkala jsem si, že jeden den to 

s nimi ve studiu vydržím. Začali jsme společně 
jamovat. Jack hrál na kytaru, já jsem zpívala a ti 
dva kluci do toho začali vytvářet nějaké podivné 
zvuky. Najednou jsem tam uslyšela něco, co mě 
hodně nadchlo, tak jsme s tím začali více praco-
vat. Náhle jsme měli skladbu „The Want“. Znělo 
to úplně jinak, ale mně se to moc líbilo a mělo 
to sexy náboj. Po prvním dnu jsme měli hoto-
vou jednu věc a já jsem si byla jista, že s těmi 
dvěma chci pokračovat. Řekla jsem Jackovi, že 
chci jít přesně tímto směrem. Zvali jsme do stu-
dia spoustu skvělých muzikantů jako například 
Earl Slicka, který býval kytaristou u Davida Bow-
ieho. Byl úžasný, vždy jsem ráda spolupraco-
vala s různými lidmi. Společně jsme udělali věc  
„In Freiheit Stirbt Mein Herz“. Nakonec jsme 
měli v ruce „Machine II Machine“. Nebyl to sice 
ortodoxní heavy metal, ale já jsem z toho alba 
byla nadšená. Mohu říct, že takovou desku by 
nikdo neočekával, ale heavy metal stejně sko-
ro neexistoval. Nevěděla jsem předem vůbec, 
kdo to bude poslouchat a jestli to album ně-
kdo vydá. Nakonec deska vyšla a přinesla nám 
spoustu nových fanoušků. Někteří příznivci 
tradičního metalu byli šokovaní. Bylo to něco 
nového a čerstvého, a přitom to nebyl grunge. 
Vyrazili jsme na turné a to bylo skutečně velmi 
úspěšné. 

MACHINE II MACHINE 
(1995)
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Po 12 letech jsme se rozloučili s vydavatelstvím 
Polygram. Podepsala jsem smlouvu s nahrávací 
společností Warner Brothers a vydala pod jejich 
hlavičkou „Love Me In Black“. Dodnes ji považuji 
za jednu z nejlepších ve své diskografii a myslím, 
že je hodně nedoceněná. Na předchozí „Machine 
II Machine“ jsme hodně experimentovali se zvuky.  
Z tohoto alba je jasně cítit, že nejde o žádný experi-
ment. Bylo hodně sexy, svěží a hodně tvrdé. K bala-
dě „Love Me In Black“ jsem udělala zatím nejdražší 
a nejdelší video své kariéry, jehož natáčení trvalo 
skoro dva a půl roku. Lámalo mi to srdce, protože  
v USA ji opět nevydali a ani si ji neposlechli. Zno-
vu ze stejného důvodu. Nebyl to grunge. Snažili se 
na mě vyvíjet tlak, abych změnila image, ostříhala  
si vlasy a nabarvila se načerno. Řekla jsem, že to 
je bez šance a něco takového neudělám. Protože 
to nejsem já. Daň za to byla, že mi nevydali desku.  
V Evropě byla úspěšná, i když o ní ze začátku lidé 
nevěděli, ale jakmile jí zaregistrovali, vedla si skvěle. 

LOVE ME IN BLACK 
(1998)

“K baladě „Love Me 
In Black“ jsem udělala 

zatím nejdražší  
a nejdelší video své 

kariéry, jehož natáčení 
trvalo skoro  

dva a půl roku.“
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V té době jsem začala mít pocit, že se koneč-
ně něco děje a heavy metal se vrací zpět. Začaly 
přicházet nabídky na festivaly. V roce 1998 jsme 
vystoupili na festivalu Wacken Open Air podru-
hé. Poprvé to bylo pět let předtím po vydání 
alba „Angels Never Die“. Postavili sice obrovské 
pódium, ale nebylo tam více ne 1000 lidí. V roce 
1998 jsme dostali nabídku vystoupit na Wacke-
nu jako jedna z hlavních hvězd. Nemohla jsem 
tomu uvěřit. Přijelo tam asi 25–30 tisíc fanoušků 
z celého světa. Bylo to obří. Nekonaly se sko-
ro žádné festivaly a Wacken byl jedním z mála, 
kam mohli fanoušci vyrazit. Zamilovala jsem se 
do tohoto festivalu. Opravdu bylo jasné, že hea-
vy metal je zpět. Grunge přestal být populární  
a metalové kapely opět mohly prezentovat svou 
tvorbu. Přátelé mi opět začali volat a byli nadše-
ní, že jim byly obnoveny smlouvy. Já jsem také 
dostala nový nahrávací kontrakt. I časopisy byly 
zpět a my jsme začali pracovat na albu „Calling 
The Wild“. Po dlouhých letech jsme vyrazili na 
americké turné s Diem. Potkali jsme se spolu 
po mnoha letech při poslechovce jeho nové-
ho alba „Magica“. Blahopřála jsem mu a on mi 
řekl, jak je šťastný, že mě opět vidí. Naposled 
jsme se viděli na společném turné v roce 1987. 
Ronnie mi také sdělil, že se mu velmi líbí moje 

verze jeho skladby „Egypt“, kterou jsem nahrá-
la pro jeho tributní album. Moc mě to potěšilo, 
protože jsem byla vždy jeho velkou fanynkou. 
Později hostoval v jednom velmi významném 
rádiu v New Yorku a pustil právě mou verzi této 
skladby. Byla jsem v sedmém nebi. Cítila jsem 
velmi pozitivní vibrace. Po pár týdnech jsem 
dělala promo k nové desce „Calling The Wild“  
a byla jsem pozvaná do tehdy nejvýznamnějšího 
metalového rádia KNAC. V současné době jsou 
internetovým on-line rádiem a pořád si vedou 
skvěle, ale tenkrát byla jejich pozice opravdu 
velmi silná. Moderátorka se mě zeptala na nej-
bližší plány kolem turné. Řekla jsem jí, že máme 
prozatím potvrzené turné v Evropě. Hned na to 
se mě ptali na koncertní plány ve Státech. Ne-
měli jsme ještě nic potvrzené. Navrhla společné 
turné s Ronnie James Diem. Řekla jsem, že by 
to bylo skvělé. Ronnie měl být jejím hostem na 
telefonu hodinu po rozhovoru se mnou. Řekla, 
že se ho na to zeptá. A skutečně se ho zeptala a 
opravdu to zafungovalo. Opravdu jsme společ-
ně za pár měsíců vyrazili na turné. Bylo to velké 
americké turné s Diem a Yngwie Malmsteenem. 
Turné bylo fantastické a já jsem cítila, že se ko-
nečně výrazně změnila situace i v USA a metal je 
tam zpět. Na albu „Calling The Wild“ jsem nazpí-
vala svůj první duet s dalším z mých největších 
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CALLING THE WILD 
(2000)

Doro Pesch & Lemmy Kilmister 
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vzorů, s Lemmym z Motörhead. Letěla jsem za 
ním do Los Angeles. Pustil mi věc „Alone Again“, 
kterou složil. Moc se mi líbila a hned jsme jí na-
hráli. Řekl mi, že máme spoustu času, protože 
nepředpokládal, že se mi ta skladba hned za-
líbí. Zeptal se mě, jestli spolu neuděláme ještě 
něco dalšího. Navrhla jsem skladbu Motörhead 
„Love Me Forever“, kterou mám hodně ráda  
a Lemmymu se to zamlouvalo. Opět jsme  
vyrazili do studia. Strávila jsem s Lemmym  
v Los Angeles dohromady tři týdny. Bylo to jedno 
z nejkrásnějších období mého života. Každý den 
jsem vyzvedávala Lemmyho v jeho apartmánu 
a jeli jsme do studia, které odtud bylo hodinu 
cesty. Pouštěl mi nové desky, které měl rád ane-
bo alba Motörhead. Obvykle jsme zůstali trčet  
v dopravní zácpě, což je pro Los Angeles typic-
ké. Stáhli jsme okna a on kouřil a zpíval hod-
ně nahlas. Trávili jsme spolu každý den, smáli 
jsme se, povídali si… Byl hodně inteligentní  
a měl skvělý smysl pro humor. Bylo to nádher-
né období, perfektně načasované. Několik mě-
síců předtím mi zemřel tatínek. Byla jsem úpl-
ně zlomená. Měli jsme spolu úžasný vztah. Byl 
to můj nejlepší přítel a pořád mě podporoval. 

Moc jsem ho milovala. Přesně den poté, co ze-
mřel, mi zvonil telefon. Ani jsem se necítila na to 
ho zvednout a s někým mluvit. Viděla jsem, že 
volá někdo z Los Angeles, tak jsem to nakonec 
zvedla a byl to Lemmy. Řekla jsem mu, že ho 
moc ráda slyším, ale že jsem úplně na dně kvůli 
úmrtí tatínka. Pár měsíců předtím jsem Lemmy-
mu napsala dopis. Chtěla jsem ho jen pozdravit  
a dát mu vědět, že jsme teď kolegové. Měli jsme 
stejné vydavatelství SPV. Napsala jsem mu, že 
by bylo skvělé udělat společně nějakou skladbu. 
Když mi volal, tak jsem měla pocit, že už nebu-
du nikdy schopna cokoliv dělat. Řekl mi, že si 
myslí, že bych se měla sebrat a přijet za ním do 
Los Angeles, že mě to přivede na jiné myšlen-
ky a nebudu tolik ponořená do svého smutku.  
A že společně vymyslíme něco skvělého. Nako-
nec jsem byla nesmírně vděčná, že zavolal. Bicí 
odehrál Eric Singer, produkoval je Bruce Kulick, 
který nahrál i kytary společně s naším tehdej-
ším kytaristou Joe Taylorem. Obě skladby byly 
nejvydařenější z celého alba. S Lemmym jsme 
se hodně spřátelili. Pochopila jsem, proč ho 
všichni tak milovali. Byl opravdu jedinečný.
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Bylo to poprvé, kdy jsme vystoupili v zemích 
jako Rusko nebo Česká republika. Nikdy 
před tím jsme tam nehráli. Bylo to absolutně 
nemožné, i když jsme se snažili se tam do-
stat. Bylo to skvělé, protože se otvíraly pří-
ležitosti po celém světě. Kdysi pro nás bylo 
dokonce nereálné vystupovat ve východní 
části Německa. Pamatuji si, že když jsem  
v roce 1989 dělala desku s Genem SImmon-
sem, zrovna jsem nahrávala nějaké vokály  
a Gene za mnou přišel a řekl, že se musím 
jít okamžitě podívat na zprávy  
v televizi. Je tam prý něco vel-
mi zajímavého. Zrovna ukazo-
vali, jak padla Berlínská zeď. 
Všichni jsme seděli před tele-
vizí a nevěřícně zírali na ob-
razovku. Byl to neuvěřitelně 
silný moment. V Rusku jsme 
poprvé vystoupili v roce 2001. 
Pořád jsme se snažili navá-
zat nějaké spojení se zeměmi 
bývalého východního bloku, 
ale bylo to nemožné. Vím, že 
Scorpions tam vystupovali, 
ale oni měli pravděpodobně 
jiné vazby. Dokonce jsme na 

turné k „Fight“ hráli i v Rumunsku. Na album 
jsme pozvali několik hostů, které jsem zna-
la buď z festivalů nebo ze Spojených států 
amerických. Jako například Chrise Cafferyho. 
Nahrál několik sól a hodně jsme si padli do 
oka. Jel s námi i turné v roce 2007. Udělala 
jsme společný duet s Petem Steelem z Type 
O Negative. Setkala jsem se s ním v New Yor-
ku a byl to asi nejvyšší muž, kterého jsem  
v životě potkala. A samozřejmě to byl úžas-
ný člověk. Ten duet se jmenoval „Descent“  
a myslím, že je to hodně originální záležitost. 
Napsala jsem také skladbu „Fight“ pro svou 
výbornou kamarádku, mistryni světa v boxu 
Reginu Halmich. Chtěla, abych jí napsala  
píseň, která bude hrát pokaždé, když půjde 
do ringu. Pro televizní přenosy byla skladba 
příliš tvrdá, ale ona si jí prosadila. 

FIGHT 
(2002)

Nick Douglas, Johnny Dee, Doro Pesch, Joe Taylor, Oliver Palotai
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Když jsem byla na turné k „Fight“, dostala jsem na-
bídku na představení se symfonickým orchestrem 
pro charitativní účely. Šlo o sbírku pro ohrožená 
zvířata. Vždycky jsem byla ráda součástí něčeho 
takového, takže jsem nabídku přijala. Nejdříve 
svou účast potvrdila spousta známých umělců, 
ale nakonec se vymluvili, že na to nemají čas. Měla 
jsem zpívat dvě skladby, ale vzhledem k okolnos-
tem mě požádali, abych toho udělala víc. Předtím 
jsem hrála se symfonickým orchestrem jen jednou  
v roce 2001. Bylo to skvělé, ale byla to jen jedna 
noc. Takže jsme do toho šli a lidem se to moc líbilo. 
Já osobně jsem nikdy nebyla příliš velkým fanouš-
kem desek se symfonickým orchestrem nebo me-
talových kapel s orchestrem na pozadí. Nikdy mě 
nenapadlo se do něčeho takového pustit. Jenže ten 
večer se opravdu vydařil. Byl to ohromující zážitek. 
Fanoušci psali, že by to chtěli vidět znovu. Udělali 
jsme další koncert a ten dopadl ještě lépe. Po sérii 
vystoupení jsem se nakonec rozhodla vydat album 
„Classic Diamonds“. Bylo to nádherné. Mé klasiky 
a některé z mých nejoblíbenějších skladeb zněly  
v tomto podání opravdu skvěle. Nazpívali jsme 
duet „Breaking The Law“ s Udo Dirkschneiderem. 
Už jsme spolu předtím spolupracovali. Udo mě 
požádal, abych byla součástí jeho DVD a společně 
jsme nazpívali skladbu „Dancing With An Angel“. 

Když jsem ho oslovila ke spolupráci na albu se 
symfonickým orchestrem, hodně ho to bavilo. My-
slím, že naše verze „Breaking The Law“ se povedla 
výborně a vím, že se líbí i Judas Priest. Byla jsem 
na jejich koncertě v mém domovském Düssel-
dorfu a Rob mě požádal, abych si s nimi zazpívala 
„Breaking The Law“ na pódiu. Byla jsem poctěna, 
protože Rob mi řekl, že neměli na pódiu žádné-
ho hosta možná již víc než 30 let. Dělat album se 
symfonickým orchestrem byla naprosto jedinečná  
a rozdílná zkušenost. Poté přišla nabídka od Wa-
cken týmu, abychom vystoupili se symfonickým or-
chestrem jako headliner na Wacken Open Air. Celé 
se to naštěstí nahrávalo, a protože to dopadlo fakt 
skvěle, vydali jsme celý záznam na DVD. Šlo vlast-
ně již o naše druhé DVD. První se jmenovalo „Für 
Immer“, vyšlo v roce 2003 a bylo zmapováním naší 
dosavadní historie. 

CLASSIC DIAMONDS 
(2004)
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Opět jsme absolvovali úžasné celosvětové tur-
né. Vydali jsme rovněž další DVD – „20 Years 
– A Warrior Soul“. Zdokumentovali jsme šňůru  
k „Warrior Soul“ a konečně jsme mohli vydat kon-
cert k mým dvěma dekádám na scéně. Byl nafil-
movaný v roce 2003, ale trvalo strašně dlouho, 
než se nám povedlo získat práva od všech kapel 
a vydavatelských firem. Byla tam spousta hos-
tů jako Lemmy, Saxon a další mí velcí oblíbenci. 
Jednalo se o jeden z nejlepších koncertů mé ka-
riéry a je skvělé, že jsme ho mohli vydat na DVD. 
Hráli jsme ve Švýcarsku a na naši show se přišel 
podívat filmový producent Luke Gasser. Chtěl, 
abych napsala titulní skladbu k jeho novému 
filmu „Anuk-Path Of The Warrior“. Po koncertě 
jsme spolu mluvili hrozně dlouho. Řekl mi o fil-
mu úplně všechno. Pracoval na tom projektu již 
několik let. Luke je hodně kreativní. Ukázal mi 
scénář. První část byla psaná, druhá kreslená. 
Byla jsem úplně okouzlená, kolik práce si s tím 
ten člověk dal a jak byl pro tu věc zapálený. Šlo 
o nezávislou tvorbu s nízkým rozpočtem. Všich-
ni, kdo se na něm podíleli, opustili na pár týd-
nů svou práci a makali jen na filmu bez nároku  
na honorář. Dali do toho celé své srdce a duši. 
Nejdřív jsem řekla, že napíšu pro film skladbu. 
Luke se mě potom zeptal, jestli bych si ve fil-

mu nechtěla zahrát nějakou roli. Nikdy v životě 
jsem nic podobného nedělala. Bylo mi sympa-
tické, s jakým odhodláním do toho všichni šli. 
Luke kvůli mně scénář upravil. Měla jsem hrát 
sestru hlavní hrdinky a on si to pak rozmyslel 
a udělal ze mě přímo hlavní hrdinku. Trochu 
upravil text, aby mi role lépe padla. Hlavní hr-
dinka se jmenovala Myha a celý film byl fantasy 
příběhem. Napsali jsme společně většinu hud-
by. Ve filmu hraje taky zpěvák Krokus – Marc 
Storace, se kterým jsem nazpívala duet „On My 
Own“. Několik skladeb jsme udělali jen akustic-
ky s kytarou. Poslední natáčecí den jsme šli do 
studia ve Švýcarsku a nahráli tam duet „On My 
Own“. Studio na mě udělalo obrovský dojem. 
Rozhodla jsem se dodělat zbytek alba „Warri-
or Soul“ právě tam a přesunula tam celou pro-
dukci. Desku jsem pojmenovala podle skladby 
„Warrior Soul“, protože její natáčení bylo hodně 
spojené s filmem „Anuk-Path Of The Warrior“,  
a tahle píseň se stala jeho titulní melodií. Baví 
mě nahrávat všude možně po světě. Toto album 
jsme nahrávali v USA, Německu a ve Švýcarsku. 
Zkušenost hrát ve filmu se mi velmi líbila, i když 
to pravděpodobně byla ta nejtěžší věc, kterou 
jsem v životě udělala. Byla hrozná zima a pořád 
sněžilo. Hned první den jsem spadla do jezera 
a skoro se utopila, ale byla to sranda. Nakonec 
jsem si řekla, co tě nezabije, to tě posílí. 

WARRIOR SOUL 
(2006)
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První singl z tohoto alba se jmenuje „Celebra-
te – The Night Of The Warlock“ a je to skladba, 
kterou jsem napsala na koncert svých oslav 25 
let na scéně. Máme tři verze tohoto songu. Jed-
nu jsme nahrávali s naším fan klubem v Zeche, 
Bochumi. Přijela spousta fanoušků z různých 
koutů světa. Bylo to super. Druhou verzi jsme 
udělali s Biff Byfordem ze Saxon a fanoušky. 

Třetí verze je naprosto geniální! Je ze všech nej-
tvrdší a dle mého názoru nemohla dopadnout 
lépe. Zpívám na ní se spoustou výborných me-
talových zpěvaček, jako Veronica z Benedictum, 
Liv, ex-Leaves Eyes, všechny členky Girlschool, 
Sabina z Holy Moses, Angela, ex-Arch Enemy, 
Ji-in z kapely Krypteria, Floor z Nightwish, ex-
-After Forever, ex-Rewamp a Liv ze Sister Sin. 
Další skladbou je „The Night Of The Warlock“. 
Postavili jsme k téhle písni speciální fantasy set 
s ruinami, domovem Warlocka. Má také speciál-
ní intro, kde Warlock mluví a mluví. Tahle sklad-
ba také vznikla pro zmíněný koncert. Myslím, 
že ji milují hlavně fanoušci éry WARLOCK. Dal-
ší song „Rescue Me“ jsme nezařadili na album, 
vyšel pouze na singlu. Složili jsme ho společně  
s mým skvělým kamarádem Jeanem 
Beauvoirem, který byl jedním z hostů na mém 

výročí k 20 rokům na scéně. Již zmíněnou sklad-
bu „Celebrate“ jsem napsala s mým starým 
přítelem Joeym Balinem, který se mnou udělal 
několik skladeb na alba „Triumph And Agony“ 
a „Force Majeure“. Nyní jsme se spolu dali opět 
dohromady. Další je duet s Tarjou Turunen  
a jmenuje se „Walking With The Angels“. Tahle 
věc je opravdu moc krásná. Deska zní hodně 
tvrdě se spoustou dvojitých baskytar. Jednou  
z nejtvrdších věcí je „Caught In A Battle“ a jed-
nou z mých nejoblíbenějších je „Running From 
The Devil“. Je tam jedna zvlášť srdeční záležitost. 
Jmenuje se „Herzblut“ a singl vyšel přesně v den 
mého čtvrtstoletí na scéně. Obal dělal Geoffrey 
Gillespie, stejný člověk, který kreslil i cover k albu 
„Triumph And Agony“. Koncert k 25letí na scéně 
se znovu konal v mém domovském Düsseldor-
fu. Byl to jeden z největších a nejdelších koncer-
tů mé kariéry. Hráli jsme 3,5 hodiny trvající set. 
Opět jsme z něj vydali DVD, nazvané „25 Years 
In Rock… And Still Going Strong“ a vyšel na něm 
i 2500 koncert mé kariéry. 

FEAR NO EVIL 
(2009)
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Myslím, že tahle deska obsahuje několik 
úžasných rockových hymnických vypalova-
ček. Mám z ní náramně dobrý pocit a myslím, 
že se jedná o nejlepší desku, jakou jsem udě-
lala od 80. let. Opět je na ní spousta hostů. 
Mou nejoblíbenější skladbou je jednoznačně 
duet s Lemmym z  Motörhead – „It Still Hu-
rts“. Mám slzy v očích pokaždé, když ji slyším. 
Lemmyho část se nahrávala v Sunset Large 
Studio v Los Angeles. Bylo to ve stejný den, 
kdy jsem vystupovala v Americe v jedné dů-
ležité show. Jmenuje se That Metal Show Ed-
dieho Trunka, který je pravděpodobně nej-
slavnějším DJ v USA. Jeho pořad se vysílá na 
VH1 Classic. Po jejím skončení jsme nahráva-
li tu skladbu s Lemmym. Musím říct, že čím 
víc jsem ho znala, tím více jsem ho milovala. 
Jsem na tuhle skladbu velmi pyšná. Další věc 
„Hero“ je pro mě osobně velmi důležitá. Je vě-
novaná jednomu z nejlepších rockových zpě-
váků, Ronnie James Diovi. Byl to můj drahý 
přítel. Byl obrovskou inspirací pro můj život 
a hodně jsem se toho od něj naučila. Touh-
le skladbou mu děkuji, vzdávám hold a sklá-
dám Ronniemu svůj respekt. Toto byla první 
píseň, kterou jsem napsala pro tuto nahráv-
ku. Byla jsem v hrozném šoku a úplně mě to 

sejmulo, když jsem se dověděla o jeho smrti. 
Myslím, že stejně jako ostatní lidé a fanoušci, 
pro které je tato nenahraditelná ztráta hroz-
ná. Pořád tomu nemohu uvěřit. Je to posled-
ní skladba na albu, jenž tě nutí přemýšlet  
a otvírá pocity. Je hodně emotivní a je o Ronni-
em. Je v ní jeho duch a je inspirovaná jeho 
texty i hudbou. Na albu je hned několik rych-
lých věcí, které mi připomínají začátky WAR-
LOCK, a to především songy „Earthshaker 
Rock“, „Hellbound“ nebo „Metal Racer“. Jed-
na ze skladeb se jmenuje „Take No Prisoner“. 
Hodně připomíná Judas Priest. Další nese 
název „Revenge“, ta je tak trochu maidenov-
ská. Slyšela jsem to od nějakého novináře. 
Náš záměr to nebyl, ale slyšeli jsme, že to ně-
komu připomíná počátky Iron Maiden. Další 

RAISE YOUR FIST 
(2012)
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rychlou písní je „Little Headbanger“. Jsem si 
jistá, že fanoušci ortodoxního old school me-
talu mají nejraději tyhle tři věci. Další skvě-
lá věc ve středním tempu je „Grab The Bulls 
By The Horns“. Má úžasný groove. Druhou 
skladbou v podobném stylu je „The Last Man 
Standing“, v níž hostuje úžasný kytarista Gus 
G. Hrozně se mi líbí jeho styl, nahrál opravdu 
skvělé sólo. Skladba „Coldhearted Lover“ je 
hodně sexy, melodická a připomíná mi „Un-
holy Love“. Song „Victory“ by mohl být hym-
nou nějakého sportu. Původně jsem jej chtě-
la napsat pro olympijské hry, ale deska vyšla 
mnohem později. Text je o vítězství a refrén 
je hodně silný i chytlavý. Je hodně odlišná. 
Možná bych řekla trochu ve stylu Aerosmith. 
Na desce je pak ještě jedna pro mě hodně 
výjimečná píseň a ta je ve dvou verzích. V ně-
mecké se jmenuje „Freiheit (Human Rights)“ 
a v anglické „Feel In Blood (Human Rights)“. 
Je o lidských právech a věnovala jsem ji or-
ganizaci Terre De Femmes. Starají se o prá-
va žen, zejména mladých dívek v obtížných 
životních situacích. Je to potřebné zejména 
v zemích odlišných kultur, kde nemají ženy 
žádná práva a volbu vdát se, za koho samy 
chtějí. Často jsou sňatky přichystané jejich 
rodinami. Někdy to vede k sebevraždě, smrti 
nebo zabíjení žen. Spojila jsem se s touto or-
ganizací, když jsem pracovala na albu „Fear 
No Evil“. Jsem s nimi v kontaktu a dozvěděla 
jsem se mnoho věcí, o kterých bych snad ra-
ději ani nevěděla. Ve světě je spousta pro-
blémů. Toto album je celé o rebelii, bojování 
za spravedlnost nebo proti nespravedlnosti. 
Jako první singl jsme vydali skladbu „Raise 
Your Fist In The Air“ a je přesně o tomhle. Jak 
je nefér, když nemáš na výběr. K této písni 
jsme dělali video v newyorském Bronxu, ve 
čtvrti Harlem a v Hell´s Kitchen. Prošli jsme 
všechny ty nebezpečné čtvrti. Nejdříve se 

nás lidé ptali, co pohledáváme v jejich ulicích. 
Když jsme jim sdělili, že točíme video k jedné 
naší skladbě, byli zvědaví a chtěli to slyšet. 
Pak se k nám všichni přidali a zpívali v klipu. 
Objevili se tam různí lidé včetně bezdomov-
ců. Přemýšlela jsem, že by bylo dobré něco 
pro ty bezdomovce udělat. V New Yorku je 
obzvlášť těžké ocitnout se na ulici. Spousta 
muzikantů se pokoušela pomoct. Bylo by 
dobré udělat něco hlavně v období zimy, 
třeba uspořádat koncert. Zadarmo a lidé by 
museli přinést jídlo nebo oblečení či uspo-
řádat sbírku. Tohle video byla skvělá zkuše-
nost. Jsou v něm i záběry z Wackenu nebo 
z turné. Na albu je také rovněž rocková věc, 
která se jmenuje „Rock Till Death“. Má úžas-
nou energii a dělala jsem ji pro jednu z mých 

Doro Pesch & Ronnie James Dio 
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nejlepších kamarádek, Karlu. Poznali jsme 
se před lety a staly se z nás kamarádky. Přá-
telství každým rokem sílilo. Vždy mě hodně 
podporovala a vždy tu byla pro mě. Hodně 
mě podpořila při mých výročních koncertech 
k 20 a k 25 letům na scéně. Máme za sebou 
společně dlouhou historii. Stála za spoustou 
famózních věcí. Vždy spolu děláme na ně-
čem skvělém. Hodně se mi líbil její časopis 
Hard Rocker. Pořád má tolik výborných ná-
padů. Jednoho dne mi Karla zavolala a řek-
la mi o novém projektu, který měla v hlavě. 
Zeptala se mě, jestli bych jí nazpívala sklad-
bu a já jsem samozřejmě souhlasila. Poslala 
mi demo nahrávku skladby „Rock Till Death“. 
Nazpívala jsem ji a ta věc se mi moc líbila.  
O pár měsíců později jsem volala Karle já  
a zeptala se jí, jestli bych tu píseň mohla za-
řadit na své nové album. Hodně mi připomí-
ná „All We Are“. Společně s „Raise Your Fist“ 
a „All We Are“ mám další věc, která pravdě-
podobně nikdy nezmizí z mého koncertní-
ho playlistu. Kytarista Filip Šimbera nahrál 
některé kytarové party a vokály zpívá Lucie 
Roubíčková. Jsou z kapely Black Bull a tuhle 
skladbu složili pro Karlin projekt. Ta věc se 
opravdu hodně povedla a pro mou kama-
rádku Karlu bych udělala cokoliv na světě. 
Ještě bych chtěla zmínit bombastickou bala-
du „Free Your Heart“. Limitovaná edice ob-
sahuje 15 skladeb a standardní verze 13. Na 
japonské edici je dokonce skladeb 17. Album 
produkoval Andreas Ulm a já, o finální mix 
se postaral Jacob Hansen z Dánska. Je také 
producentem Volbeat. Alex Krull z Atrocity  
a Leaves Eyes produkoval „Grab The Bulls  
By The Horns“. Byl to on, kdo mě spojil  
s Gusem G. Opět jsem nahrávala všude po 
světě. Začala jsem v New Jersey, kde jsem 
udělala skladbu pro Ronnieho. Jednou  
zajímavostí je, že jsem tuhle věc dokonči-

la s jedním svým dávným přítelem – s Ru-
dym Kroenbergerem. Nahrával mi začátkem  
80. let moje první dema. Kontaktovala jsem 
ho znovu, protože jsme spolu studovali  
na stejné škole, máme podobné zkušenosti  
a poslouchali jsme totožné desky. Šlo mi 
hlavně o skladbu „Hero“, aby měla ten správ-
ný zvuk, správné vibrace i ducha. V minulosti 
jsme spolu stvořili i skladby „Danke“ a „Black 
Rose“. Něco jsem nahrála s Lemmym v Los 
Angeles, v Hamburgu s Andreasem a v Dán-
sku s Jacobem. Obal limitované edice znovu 
vytvořil Geoffrey Gillespie a na standardní 
vydání jsme použili fotku.

Nick Douglas, Luca Princiotta, 
Doro Pesch, Johnny Dee, Bas Maas 
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Album jsem samozřejmě nazvala „Für Immer“. 
Patří k mým nejoblíbenějším skladbám. S „Für 
Immer“ začíná vše na „Triumph And Agony“. 
Mimochodem, 4. září 2017 tomu bylo přesně 
30 od vydání tohoto alba. Dostala jsem zpět 
všechna práva od SPV a AFM Records, protože 
už nebudou dělat žádné re-edice mých desek. 
Říkala jsem si, že bylo hodně smutné, kdyby 
již nebyla fyzická vydání k dispozici. Hodně 
dlouho jsme o tom diskutovali. Založila jsem 
si vlastní vydavatelství pod názvem Rare Dia-
monds Productions. Mohu vydávat raritní alba 
anebo ty, které již nejsou v oběhu. Plánujeme 
vydávat tak jedno dvě alba ročně, možná s lep-
ším bookletem, hezčími fotkami, s novými po-
známkami nebo něčím speciálním. Chci dělat 
i vinyly. Prostřednictvím Rare Diamonds Pro-
duction také vyjde soundtrack k filmu „Anuk- 
The Path Of Warrior – 3. část“. „Für Immer“ je 
prvním počinem vydaným mou společností. Je 
na něm 17 skladeb a jsou ze všech desek mé 
diskografie a jedná se pouze o skladby s ně-
meckými texty. Jednou z těch raritnějších věcí 
je cover verze „Heroes“ od Davida Bowieho,  
v německé verzi „Helden“. Myslím, že zní úžas-

ně. Německá verze je velmi raritní a obtížně 
se shání. Text je totožný s anglickou verzí. Sly-
šela jsem ji poprvé, když mi bylo 13–14 let. Na 
albu jsou další tři věci. Německá verze „The 
Majesty“ – „Jede Siele Tiel“ z alba „Warrior 
Soul“. Další je německá verze „Give Me A Rea-
son“ – „Ein Stück Ewigkeit“ z alba „Calling The 
Wild“. Je tam také jedna skladba, kterou jsem 
napsala před mnoha lety a jmenuje se „See-
lied“. Je to moc krásná píseň, kterou jsem vždy 
měla ráda. Nikdy jsem ale necítila, že bych ji 
měla zařadit na konkrétní album. Teď byla ta 
správná příležitost. „Seelied“ znamená oce-
án. Je v ní hodně touhy a pojednává hlavně 
o přátelství, o tom, že procházíš životem jako 
přes oceán. Někdy je to o hloubce, někdy je to 
hodně těžké, někdy je období bouří a někdy 
jen musíš jít dál. A když potkáš na své cestě 
životem přátele, vše je hned snadnější a oni ti 
dávají naději i dostatek energie jít dál. Zpívám 
ji za doprovodu klavíru, akustické kytary a zvu-
ku větru. Jsou tam i dva bonusy, „Für Immer“  
a „Tausend Mal Gelebt“ ve verzi se symfonickým 
orchestrem z alba „Classic Diamonds“. Někte-
ré skladby jsou kompletně remasterované, ale  
u některých jsem měla pocit, že je musím ne-
chat tak,jak jsou. Někdy pokud změníš něco, 
byť jen lehce, dostane píseň úplně jiný rozměr. 
Jako například „Tausend Mal Gelebt“. Vůbec 
nechci sáhnout na verzi, kterou jsme udělali. 
Původní verzi cítím jako tu pravou. I když je 
zvuk o něco slabší než u ostatních skladeb, ne-
chtěla jsem ji měnit. Spousta našich fanoušků 
má hodně ráda německé věci. Deska byla vy-
daná po celém světě. „Für Immer“ vyšla jako 
dvouvinylový picture disk a myslím, že vypa-
dá nádherně. Vydali jsme také singl jako sed-
mipalcový vinyl se skladbami „Helden“ a „Ein 
Stück Ewigkeit“. Vypadá to roztomile. Zřídka-
kdy jsem viděla singl jako picture disk.

FÜR IMMER
DEUtSCHE SONGS, BaLLaDEN UND RaRItÄtEN
GERMaN SONGS, BaLLaDS, aND RaRE DIaMONDS 

(2017)
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Jde o 20. opus v mé diskografii a první dvojal-
bum, které jsem kdy vydala. Je přesně načaso-
vané k oslavám 35 let na scéně. Je na něm 25 
nových věcí. Zpočátku jsme neplánovali udělat 
dvojalbum. V posledních letech jsme strávili 
spoustu času na turné. Nasbírali jsme spous-
tu dojmů a potkali hodně skvělých lidí. To mě 
velmi inspirovalo. Začali jsme skládat a sklad-
by vycházely přímo z nás. Měla jsem hotových 
asi 35 věcí a říkala jsem si, že se musím zbavit 
tak 25 a vybrat cirka 10–12. Chtěla jsem je mít 
na albu, protože se mi líbily a hodně pro mne 
znamenají. Řekla jsem svému vydavateli, že 
mám hodně skladeb a že věřím, že jsou silné. 
Cítila jsem, že chci vydat dvojalbum. Dnes to 
není příliš běžné. Sice se to moc nedělá, ale já 
si myslím, že to stojí zato. O pár měsíců poz-
ději mi řekli, ať do toho jdu. I tak bylo těžké 
vyselektovat ještě deset skladeb. První CD „Fo-
rever Warriors“ je více heavy, brutálnější, je 
na něm více rychlých vypalovaček. Druhé „Fo-
rever United“ je oduševnělejší, hlubší a osob-
nější. Obě jsou povznášející a silné. Měla jsem 
spoustu nápadů, jen ze mě tryskaly. První idea 
byla napsat skladbu pro Lemmyho. Musím říct, 
že Lemmy byl určitě můj nejlepší přítel z hu-
dební branže. Byla jsem v letadle a právě jsem 

letěla na pohřeb Lemmyho do Los Angeles. 
Skladbu „Living Life To The Fullest“ jsem slo-
žila po cestě. Melodie i text mi naskočily oka-
mžitě. Nahrála jsem si ji na můj telefon a jak 
víš, tohle v letadle není dovolené. Hned jsem 
volala mému kamarádovi Andreasu Bruhno-
vi. Je to ex-kytarista z kapely Sisters Of Mer-
cy. Nahrával i můj poslední duet s Lemmym 
– „It Still Hurts“. Spolupracujeme spolu již 22 
let. Řekla jsem mu, že mám nápad na skladbu 
pro Lemmyho. O pár dnů později jsem letěla 
do Hamburku a nahráli jsme ji. Chtěla jsem ji 
mít hotovou. Lemmyho opravdu miluji. Občas 
si s ním povídám. Máme naše noční konverza-
ce. Je to samozřejmě na duchovní úrovni, ale 
pořád cítím jeho vibrace kolem. To byl začátek 
celého procesu, který trval hodně dlouho. Celé 
album je inspirované Lemmym a je mu věno-
vané. Má věnování přímo v bookletu. Na albu 
je i krásná cover verze od Motörhead. Pojí mě 
k ní hluboké osobní pouto a je to „Lost In The 
Ozone“. Myslím, že jde o jeden z nejsmutněj-
ších textů, jaký kdy Lemmy napsal. Ortodoxní 
fanoušci Motörhead tu skladbu určitě znají. 
Myslím, že je úžasná, protože když ji poslou-
cháš, necítíš se tak osaměle. Všichni se někdy 
cítíme opuštění a izolovaní. I Lemmy se tak ob-
čas cítil. Celé to trvalo 2,5 roku a pozvali jsme 
opět spoustu skvělých hostů. Vždy je to pro 
mě takové vygradování celého procesu, když 
na našich skladbách hostují další zpěváci nebo 
hrají jiní muzikanti. Prvním singlem je skladba 
„All For Metal“ a upřímně si myslím, že by z ní 
mohla být další „All We Are“. Tento nápad jsem 
dostala na festivalu Wacken Open Air a ihned 
jsme tam na ní začali pracovat. Máme tam 
spoustu hostů, kteří jsou s námi i ve videu. 
Jedním z nich je Warrel Dane, který již bohužel 
není mezi námi. Naposledy jsem ho potkala 
právě na Wackenu 2017, kde jsme skladbu na-
hrávali. Mezi dalšími jsou Ross The Boss, Jeff 

FOREVER WARRIORS/FOREVER UNITED 
(2018)
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Waters, kluci ze Sabaton, Johan Hegg z Amon 
Amarth, Mille Petrozza z Kreator a můj drahý 
přítel Andy Brings. Hrával v Sodom a teď má 
kapelu Double Crush Syndrome. Na albu hraje 
mnoho dalších hostů jako můj bývalý kytarista 
z časů „Triumph And Agony“ s WARLOCK, To-
mmy Bolan. Posledním hostem, kterého jsme 
oslovili, byl Chuck Billy z  Testament. Oslovili 
jsme jej na jednom zimním festivalu. Pořád 
jsme s sebou vozili naše mobilní studio a vi-
deo kameru, abychom byli připravení. Nikdy 
nevíš. Ve videu jsou také vidět fanoušci z Wa-
ckenu. Ani je nerozeznáš, protože jsou všichni 
od bahna. To je realita a působí to hodně svo-
bodně. S Johanem Heggem z Amon Amarth 
jsme nazpívali společně duet. Hostovala jsem 
na jejich posledním albu „Jomsviking“. Požádal 
mě, abych s ním zpívala ve skladbě „A Dream 
That Can Not Be“. Produkce byla úžasná. Na-
hrávali jsme ve studiu Andyho Sneapa kousek 
od Birminghamu. Hrála jsem na jednom skvě-
lém festivalu Norway Rock. Byla hrozná zima  
a pořád pršelo, ale moc jsme si to tam užili. Byl 
tam s námi i Tommy Bolan. Slavili jsme 30 let 
od vydání „Triumph And Agony“. S Tommym 
jsme si pořád povídali. V pět hodin ráno nás 
napadlo složit společně skladbu. Zavřeli jsme 
se v jeho hotelovém pokoji a jamovali jsme. 
Výsledkem je skladba „If I Can´t Have You, No 
One Will“. Připadala mi jako dobrá pro duet. 
Požádala jsem Johana, aby udělal refrény a na-
psal část textu. A on do toho šel. Bylo skvělé  
s ním opět spolupracovat. Je to úžasný člo-
věk, hodně ho respektuji. Myslím, že je jedním  
z nejlepších frontmanů na scéně. Při vystoupe-
ních je fantastický a má neuvěřitelně pozitivní 
energii. Dalším hostem je Doug Aldrich (The 
Dead Daisies, ex-Whitesnake, ex-Dio). Nahrál 
brutální sóla do písně „Heartbroken“. Jedno 
uprostřed a další dlouhé na konci skladby. 
Je to velmi oduševnělá věc. Douga mám moc 

ráda, zahrál si s námi i „Breaking The Law“. Na 
albu mám také speciálního hosta. Saxofinistu, 
který je v Německu obrovská hvězda. Jmenuje 
se Helge Schneider, je s ním výborná zábava. 
Je to jazzový hudebník i komik. Potřebovala 
jsem sólo na saxofon ve skladbě „Backstage 
To Heaven“ a on ho nahrál. Na albu je také 
cover verze „Don´t Break My Heart Again“ od 
Whitesnake. Pokud bych nahrávala klasické 
CD, pravděpodobně by tam nebyly cover ver-
ze ani žádné další speciální věci. Protože jsem 
ale měla na výběr z 25 skladeb, chtěla jsem 
dát lidem vědět o svých hudebních kořenech. 
Whitesnake byl v roce 1980 můj úplně první 
rockový koncert. Byla jsem z toho celá odva-
řená. Moje první kapela se jmenovala SNAKE-
BITE. Byli jsme do Whitesnake hrozně zažraní.  
David Coverdale byl pro nás úžasný frontman 
a zpěvák. Tuhle skladbu jsem vždycky milova-
la. Slyšela jsem ji snad milionkrát. Byla jednou 
z posledních věcí, kterou jsme na desku nahrá-
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li, když jsme se rozhodli pro dvojalbum. Úplně 
finální písní je italská klasika „Caruso“. Jedná 
se o vůbec první věc, kterou jsem nazpívala 
italsky a společně se mnou ji nahrál můj dra-
hý kytarista, Luca Princiotta. Pomáhal mi s vý-
slovností. Doufám, že fanoušci porozumí textu 
v mém podání. Na dvojalbu můžeš vymyslet 
opravdu hodně speciální věci, které bys před 
tím nedělala. V roce 2017 jsme hráli koncert  
v Itálii a byla to nejlepší show celého turné. Do-
jaly mě reakce lidí a to, s jakou oduševnělostí 
s námi zpívali. Měla jsem slzy v očích. Po kon-
certu se mě jeden z fanoušků zeptal, proč neu-
dělám nějakou píseň v italštině, když jich mám 
tolik v němčině, francouzštině, portugalštině či 
ve španělštině. Řekla jsem si, že je čas nazpí-
vat skladbu „Caruso“, kterou složil Lucio Dalla. 
Jednou jsem ji zaslechla v jedné italské restau-
raci a neskutečně se mi zalíbila. Ptala jsem se 
číšníka, co je to za skladbu, ale on ji neznal. 
Potom jsem na ni pozapomněla. O půl roku 
později jsem byla ve stejné restauraci. Znovu ji 
tam hráli, ale opět ji nikdo nepoznal. Napotřetí 
mi konečně někdo řekl, že je to „Caruso“. Byla 

to verze od Luciana Pavarottiho. Caruso byl 
také můj neoblíbenější zpěvák klasické hudby. 
Možná ho moc lidí nezná. Vyrůstala jsem na 
klasické hudbě. Můj tatínek klasickou hudbu 
miloval. Poslouchali jsme klasiku i rock. Každá 
skladba si zaslouží osobitý přístup. Nahrávali 
jsme v Hamburku, něco v New Jersey s mým 
kamarádem Mikem Goldbergem. Nedávno 
získal Grammy za nejlepší album. Johan nahrál 
své party ve Švédsku. Objevila jsem úžasné 
studio v Solingenu. Jmenuje se Rock City Stu-
dio a je totálně old schoolové. Vejdeš dovnitř  
a cítíš se jako doma. Nahrávali jsme na různých 
místech, neboť nám šlo o to zachytit tu nejlep-
ší energii a přenést kouzlo daného místa na 
nahrávku. Nemůžeš pořídit metalovou desku 
ve studiu, kde lidé obvykle produkují mírnější 
hudební žánry. Tentokrát proběhlo vše hlad-
ce, což je většinou dobré znamení. Někdy se 
dostaneš do temných spárů. Dějí se problémy 
anebo někdo odejde. Může se stát cokoliv. Zdá 
se, že tentokrát to mělo být přesně takhle.
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