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LAB 10059-2 • LANÇAMENTO: OUTUBRO/2011 

Preço médio: R$ 24,90   

 
TRACKLISTING: 

 
1. Honey Bunny (clipe) 

2. Alex 

3. Die 

4. Saying I Love You 

5. My Ma 

6. Vomit (clipe) 

7. Just a Song 

8. Magic 

9. Forgiveness 

10. Love Like A River 

11. Jamie Marie 

12. Love Life (bônus) 

13. Martina Martinez (bônus) 

A LAB 344 acaba de lançar no Brasil 

o novo disco do Girls, „Father, Son, 

Holy Ghost‟, que vem sendo 

apontado como a maior realização 

da banda até agora e apenas dois 

anos depois de sua estreia  com o 

disco „Album‟. 

 

Andando por um território mais 

explorado que os registros anteriores, 

o som é construído sobre as idéias e 

os ouvidos de uma banda muito mais 

confiante. Juntando as ótimas letras 

de Christopher Owens e a produção 

pulsante de Chet “JR” White, a dupla 

encontrou seu caminho. "Eu ainda sei 

que tenho muita coisa para fazer. Eu 

ainda amo as músicas e escrever 

canções”, diz Owens. 

 

„Father, Son, Holy Ghost‟ é 

entusiasmado e, às vezes 

absolutamente devastador. Um 

registro verdadeiramente belo da 

fusão perfeita de uma banda do 

passado e do presente, enquanto o 

mais importante: nos anima no 

presente e nos deixa com fome para 

o seu futuro. 

 
“Esta simplicidade lírica não deve obscurecer o fato de que 

estas são canções fortemente construídas, e se revezam de 

forma incomum. Uma das especialidades do Girls 'é sua 

vontade de ir completamente além, mas de alguma  

forma nos manter ali com eles.” Pitchfork 

 

“A dupla pegou um elenco de apoio e cargas de confiança 

para o segundo álbumdo Girls, „Father, Son, Holy Ghost‟.” 

 The A.V Club 

 

“„Father, Son, Holy Ghost‟ é requintado. Christopher Owens   

e JR White flertam com a perfeição.”  

SPIN 

 

“Uma desconcentração desviante dos costumes clássicos, e 

que faz algo de „Father, Son, Holy Ghost‟  

uma obra-prima devastadora.”  

Rolling Stone 

http://www.youtube.com/watch?v=IxuDoYhQI2o
http://www.youtube.com/watch?v=ze6rg4ixjOI&ob=av2e

