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Testament jednego z największych zespołów popowych drugiej połowy lat 80. oraz pierwszej połowy
dekady lat 90. Zestaw obejmuje pięć najsłynniejszych krążków w dorobku świetnego norweskiego
tria, które zakończyło działalność w 2010 roku po blisko 30 latach istnienia!

Box otwiera debiutanckie dzieło Mortena Harketa,
Paula Waaktaara-Savoya i Magne Furuholmena - album "Hunting High And Low" z 1985 roku.
Specjalnie tego wydawnictwa anonsować nie trzeba. Ponad 10 mln sprzedanych kopii na całym
świecie oraz niezapomniane hity - "Take On Me", "Love Is Reason", "The Sun Always Shines On
T.V.", "Train Of Thought" plus tytułowa piosenka "Hunting High And Low" są wystarczającą
rekomendacją. A-Ha dzięki temu krążkowi jako pierwszy artysta z Norwegii został nominowany do
Grammy.
Grunt przygotowany przez pierwsze dzieło został doskonale wykorzystany przez kolejny materiał.
Płyta "Scoundrel Days" z 1986 roku sprzedała sie może nieco gorzej, lecz 6 milionów egzemplarzy to
wynik również doskonały. Dzięki temu albumowi A-Ha udowodnili, że są artystami z prawdziwego
zdarzenia, a nie tylko gwiazdami jednego przeboju. Na "Scoundrel Days" znalazły się kolejne perełki
w dorobku Norwegów - "I've Been Losing You", "Cry Wolf", "Maybe, Maybe", "Manhattan Skyline".
Trzecią płytą w zestawie jest czwarty w dorobku zespołu materiał "East Of The Sun, West Of The
Moon" z 1990 roku.
Mniej na nim było typowych radiowych przebojów. Piosenki miały nieco bardziej mroczny klimat. Nie
przeszkodziło to w sprzedaży ponad 3 milionów kopii i wylansowaniu przeboju, coveru piosenki
autorstwa Carole King - "Crying In The Rain". Po wydaniu albumu "Memorial Beach" A-Ha zamilkło
wydawniczo na niemal dekadę. Trio powróciło w 2000 roku płytą "Minor Earth, Major Sky".
Powróciło w wielkiej formie. Pomimo kryzysu w branży muzycznej, krążek A-Ha sprzedał się w ponad
2 mln egzemplarzy i przyniósł kolejne znakomite piosenki - "Summer Moved On", "I Wish I Cared",
"Velvet".

Dwa lata później, w 2002 roku, ukazał się ostatni materiał Norwegów dla wytwórni Warner,
"Lifelines". Siódmy album w dorobku A-Ha album w dziewięciu krajach wdarł się do pierwszej 10., a
w czterech zdobył szczyty notowań. Muzycy napisali na niego kilka znakomitych kawałków, tytułowy
"Lifelines", "Forever Not Yours", "Did Anyone Approach You?".
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Przeczytaj również:
Doris Day "My heart"
Tony Bennett "Duets II"

