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Verba - Miłość i Przyjaźń (2014)

  

    01 Verba - Wstyd  02 Verba - Jesteś daleko  03 Verba - Kuloodporny  04 Verba - Miłość i
nienawiść  05 Verba - Love song dla Ciebie  06 Verba - Nie wierzę już w miłość  07 Verba -
Naprawię to  08 Verba - Jak tytani  09 Verba - Kup mi piwo! - Przerwa w pracy 3  10 Verba -
Schłodzone zero siedem  11 Verba - Przytulamy się  12 Verba - Nie było dane nam  13 Verba -
Trudna miłość  14 Verba - Ludzie biedni  15 Verba - Nie płacz za mną  16 Verba - Jesteśmy
tacy sami  17 Verba - Zdradziłeś ją  18 Verba - Młode Wilki X    Bartłomiej Kielar (Bartas) 
Przemysław Malita (Malit)    

 

  

Jest to już 12-sty studyjny album w historii zespołu i zarazem drugi w odświeżonym składzie.
Znajdziecie na niej 18 melodyjnych kompozycji, które opisują historie zaczerpnięte z życia. Na
płycie pojawiła się duża dawka piosenek o miłości, ale również utworów o trudach codziennego
życia. Bartek i Malit przynoszą ukojenie wszystkim słuchaczom, którzy mają problemy sercowe i
nie mogą znaleźć miłości swojego życia. W ich tekstach znajdziecie wskazówki jak
przezwyciężyć szare dni i znaleźć szczęście.

  

Album promują dwa single „Młode Wilki X” i „Jesteś Daleko”. VERBA, jako jeden z niewielu
zespołów, sam pisze teksty, muzykę i zajmuje się produkcją swoich utworów. Dodatkowo
wszystkie klipy są również ich pomysłu, reżyserii i produkcji. Każdy fan kupując płytę otrzyma
dawkę niesamowitych emocji, prawdy i świetnej muzyki. Więc nie ma na co czekać. Szykuj
miejsce na półce, bo za niewielką cenę otrzymasz odpowiedzi na wiele swoich pytań. Dowiesz
się jak pokierować życiem, żeby odnieść sukces w miłości. ---my-music.pl
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http://ul.to/urqcx5ng
http://filecloud.io/t5krcun8
http://yadi.sk/d/3cDLqI88HtXDj
https://anonfiles.com/file/ed83075179ecb123c513066350ddd104
http://www.4shared.com/zip/SOZvKu5gce/Vrb-MiP14.html
http://www.mediafire.com/download/rgaxcjjvur9ihc3/Vrb-MiP14.zip
http://www.solidfiles.com/d/60ca95990e/Vrb-MiP14.zip
https://mega.co.nz/#!w8RjGDYb!3lC6H0gmmuZu44DQ6pg4mrq-ByZX_19SXsSXH2WUjsI
http://nornar.com/ycb6juij6bvj
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