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Preço médio: R$ 27,90   

 
TRACKLISTING: 

 
01. Carousel  (clipe) 

02. I Don‟t Want To Be A Bride 

03. London 

04. Fairweather Friend 

05. Hear The Bells 

06. Dear California 

07. Tall Tales For Spring 

08. Get Good 

09. The Marching Line 

10. In The End 

Rabbits on the Run é o quarto álbum de 

estúdio da cantora, compositora e 

pianista norte-americana Vanessa 

Carlton – conhecida por ter vendido 

milhões de cópias mundo afora com o 

single “A Thousand Miles”, de seu álbum 

de estreia Be Not Nobody.  

 

Para compor as dez canções do novo 

álbum – produzido por Steve Osborne, e 

gravado „ao vivo‟ no Real World Studios 

de Peter Gabriel –, Carlton se inspirou 

nos livros Uma Nova História do Tempo 

(Stephen Hawkins) e Watership Down 

(Richard Adams). 

 

Além de Steve Osborne (U2, B-52‟s, KT 

Tunstall), Rabbits on the Run conta com 

as colaborações de Patrick Hallahan 

(My Morning Jacket) e Ari Ingber (The 

Upwelling), em belas e engenhosas  

 

 

 

canções, como a de abertura 

“Carousel” – que ganhou clipe 

dirigido por Jake Davis (My 

Chemical Romance, Flyleaf) –, a 

audaciosa “I Don‟t Want To Be A 

Bride”, e a setentista “Dear 

California”. 

 
 

“As 10 faixas de „Rabbits On The Run‟ caem em duas 

categorias: músicas sólidas dentro de sua marca patenteada 

de uma Enya com tendência pop.” Entertainment Weekly 

 

“‟Rabitts On The Run‟  é uma profunda satisfação de 37 minutos  

e uma brincadeira que vai fazer você se lembrar por que você 

realmente gostou de Vanessa Carlton uma vez.” PopMatters 

 

“‟Rabitts On The Run‟ não é exatamente uma máquina 

extraordinária de Vanessa Carlton, mas como um harmonium, 

sinaliza que só ela poderia ser capaz de uma tal opus 

magnum.” Slant Magazine 

 

“Ela claramente queria criar uma grande escala opus melódico-

pop, mas  não emitiu histórias e emoções compatíveis com o 

trabalho de produção panorâmica.” Los Angeles Times

http://youtu.be/FQ0FlbeIFwE?hd=1

