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Em comemoração aos 40 anos do lançamento de Talking Book, icônico disco 
de Stevie Wonder, a premiada cantora Macy Gray, que tinha apenas três 
anos de idade na data, presta homenagem ao lendário músico regravando 
o álbum multiplatinado. Com o charme de sua assinatura vocal, Macy 
reproduz os sucessos “You Are The Sunshine Of My Life”, “Superstition” e os 
demais clássicos que levaram Stevie a conquistar três Grammys. 
 
Segundo a cantora, este lançamento é um presente pessoal seu a Stevie 
Wonder, por tudo que aprendeu com ele e as mudanças que estas canções 
trouxeram à sua vida. Talking Book não é apenas um tributo, é uma 
declaração de amor e um agradecimento à obra construída por Stevie. 
Contando com a produção de Hal Wilner, que a acompanhou em 
“Covered” (2012), a cantora não se limita apenas a simples reprodução, mas 
reimagina de forma sensível cada uma das dez faixas que compõem o disco 
lançado pela Motown Records em 1972. 
 
Conservando o projeto que fez de Talking Book um dos melhores discos de 
todos os tempos, a cantora dá amostras de seu brilhantismo indo além do 
neo-soul, flertando com a sonoridade do soul da Filadélfia, o rock psicodélico 
dos anos 70 e o funk. O Talking Book de Macy Gray não somente é um 
presente para Stevie, mas também para todos os seus fãs. 
 
 
TRACK LISTING: 
 
01. You Are The Sunshine Of My Life 
02. Maybe Your Baby 
03. You And I (We Can Conquer The World) 
04. Tuesday Heartbreak 
05. You've Got it Bad Girl 
06. Superstition 
07. Big Brother 
08. Blame it On The Sun 
09. Looking For Another Pure Love 
10. I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever) 
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