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    01. Do D.N.A. - 04:32   02. Jeszcze ta noc - 03:15   03. Większy apetyt - 05:22   04.
Testosteron - 03:07   05. Kołysanka dla serca - 05:03   06. Twoja dłoń - 04:45   07. Prośba
twoich ust - 04:23   08. Teren zaminowany - 04:18   09. Nigdy się nie dowiem - 03:35   10.
Dzielę na pół - 06:04   11. Dobrze, źle, nieważne - 03:41   12. Madrala Mont Rala - 04:23   13.
Do it right - 02:49     Katarzyna Szczot "Kayah" - back vocal, keyboards, piano, programming,
synthesizer, vocal;   Artur Affek - guitar (3, 8, 9, 13);   Patrycja Gola - back vocal (2 - 4, 9);  
Michał Grymuza - guitar (1, 4, 7, 9, 10, 12);   Krzysztof Herdzin - piano (6);  Michał Król "Fox" -
keyboards (1 - 3, 5, 8, 13);   Jan Młynarski - drums, programming (3, 5, 6, 9);   Krzysztof Pszona
- keyboards, programming;   Filip Sojka - bass guitar (3 - 5, 8, 12, 13);   Iwona Zasuwa - back
vocal (1, 2, 5, 8, 9);   Piotr Żaczek - bass guitar (10)    

 

  

"Jak każda poprzednia, tak i ta płyta jest swoistym pamiętnikiem moich emocji. Z początku tytuł
miał prowokować. Był wynikiem mojego buntu, przeciw wszelkim stereotypom - mnie jako
artystki (głównie post Bregovic'zowskiej, co woła o pomstę do nieba), kobiety (wszyscy wiedzą),
Matki Polki itd. W rezultacie pozwoliłam sobie na grę słowną (moje hobby), bowiem
stwierdziłam, że jestem typem stereofonicznym. Z powodu muzyki, która wypełnia moje życie, z
powodu dualizmu, przeciwności jakie noszę w sobie jako skorpion i dwoistości natury ludzkiej."
- mówi Kayah o swojej najnowszej płycie. Nad produkcją albumu czuwał Krzysztof Pszona,
prócz stałego zespołu Kayah na Stereo Typ pojawiają się goście: Partycja Gola, Michał
Grymuza, Piotr Żaczek, Michał Król i Krzysztof Herdzin. ---merlin.pl
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https://yadi.sk/d/Hg2Aps_L3GesbS
https://www.4shared.com/zip/dPcYwZCZca/Kh-ST03.html
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http://www.mediafire.com/file/3xloyyfiz5etw9z/Kh-ST03.zip
https://ulozto.net/!VCT6hT1maL3Z/kh-st03-zip
https://cloud.mail.ru/public/MfeR/ZjyDRa2Yj
http://uptobox.com/bf9agh9cqra7
http://ge.tt/2M7zvXj2
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