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  CD 1  1. 15 dni  2. W świetle dnia  3. Wszystko trzeba przeżyć  4. Znak przeznaczenia  5. O
przebaczeniu  6. Częściej proszę  7. Jeszcze bliżej  8. Noc za ścianą - z gościnnym udziałem
Krzysztofa Kasowskiego  9. Szczęście jest blisko    play   10. Z głębi duszy  11. Więcej
chce  12. Przytul mnie Zycie - duet z Krzysztofem Krawczykiem  13. Wciąż bardziej obcy - duet
z Janem Borysewiczem  14. Ponad wszystko  15. Wolność w nas  
 CD 2
 1. Komu potrzebny żal  2. Tej nocy  3. Imię deszczu  4. Chociaż ty  5. Kiedy jestem  6. Noce
całe  7. Tej jesieni  8. Kochać masz            
play
 9. Pół mnie ciebie Pol - duet z Ewą Bem  10. Wzór cały twój  11. Czulej co dnia  12. Z oczu
czytane  13. Proszę zapomnij się  14. I jeszcze  15. Pozostawiasz ślad  
 

 

  

7 kwietnia 2008 roku ukazuje się niezwykła płyta podsumowująca 15 lat artystycznych dokonań
Andrzeja Piasecznego. Piętnaście lat przedtem Andrzej Piaseczny nagrał pierwszą płytę ze
swoim zespołem Mafia – przez ten czas stał się jednym z najważniejszych głosów polskiej
muzyki. Dziś z przyjemnością prezentuje swe największe przeboje ("Imię Deszczu", "Prawie Do
Nieba", "Niecierpliwi", "DJ"), oraz utwory, które są mu szczególnie bliskie, a nie były szerzej
prezentowane – m.in. "Więcej chcę", "Kiedy jestem", "O przebaczeniu" i "Znak przeznaczenia".
"Wolę przemycać ulubione utwory niż popisywać się i chwalić tym, co się udało. Dzisiaj mam
okazję pochwalić się nie tylko sukcesem ale też tym, co dla mnie stanowi dużą wartość
emocjonalną." - mówi.

  

Na płycie znajdą się również dwa utwory , które dotychczas nigdy nie były prezentowane
szerszej publiczności – "Tej jesieni" i "Z oczu czytane" oraz dwie zupełnie nowe premierowe
piosenki: "15 dni" i "Komu potrzebny żal".
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