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1. "Cheri, Cheri Lady" — 3:45
play
2. "With A Little Love" — 3:33
3. "Wild Wild Water" — 4:18
4. "You're The Lady Of My Heart" — 3:19
5. "Just Like An Angel" — 3:14
6. "Heaven Will Know" — 4:02
7. "Love Don't Live Here Anymore" — 4:22
8. "Why Did You Do It Just Tonight" — 4:23
9. "Don't Give Up" — 3:19
10. "Let's Talk About Love" — 3:53
play
Dieter Bohlen, Thomas Anders

Let's Talk About Love is the second album by Modern Talking which was released on 14
October 1985 in Germany and other territories. This album saw1985 sophomore album from the
German pop duo. Let's Talk About Love saw a release of only one single Cheri, Cheri Lady
which is considered one of Modern Talking's smash hits to date. The single peaked at #1 in
many countries including Germany (where it spent four weeks at #1), Switzerland, Austria and
Norway. Modern Talking was a German duo consisting of Thomas Anders and Dieter Bohlen.
They have been referred to as Germany's most successful pop duo, and have had a number of
hit singles, reaching the top five in many countries. Modern Talking worked together from 1983
to 1987, when the band split up. In 1997, they reunited and made a successful comeback,
recording and releasing music from 1998 to 2003 before they broke up for the final time.
---Editorial Reviews, amazon.com
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Drugi album Modern Talking wydany został nieco ponad pół roku po pierwszym i utrzymał
pozycję Modern Talking na muzycznym rynku osiągniętą przez debiutancką płytę. Jedyny
promujący go singiel ("Cheri, Cheri Lady") okazał się wielkim przebojem. No właśnie, szkoda że
jedyny! "Heaven Will Know" czy "With A Little Love" byłyby jako single skazane na sukces - to
typowe dla Modern Talking nagrania z niesamowitym potencjałem. "Wild Wild Water" i "Why Did
You Do It Just Tonight" to z kolei dwie przepiękne ballady. Ciekawy jest także utwór tytułowy. W
jego refrenie słyszymy niezwykle szeroką gamę chórków, tak charakterystycznych w
piosenkach Modern Talking. Wszystkie właściwie piosenki mają coś w sobie, jednak jako całość
brzmią w porównaniu z poprzednią płytą nieco monotonnie. Dieter poszedł wytyczoną przez
dwa pierwsze single drogą i porzucił eksperymenty. Trochę szkoda, ale i tak nie sposób nie
zaliczyć albumu do udanych. ---moderntalking.pl
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