Formspring.me
Pytania i odpowiedzi z mojego (już nieistniejącego) konta na formspring.me, na które
odpowiedziałam w latach 2011-2012. Konto było założone jako „dodatek” do bloga z recenzjami.
1. Anonymous
What's your favorite drink?
InnaodInnych9
Herbata waniliowa, cola, mleko
(Vanilla tea, Coca-Cola, Milk)
2. Anonymous
Would you rather be a vampire or a werewolf?
InnaodInnych9
Vampire ;)
3. Zuziio
Hello. Dobrze, że chociaż tu sobie założyłaś konto ;)
InnaodInnych9
Tak bardzo polubiłam odpowiadać na pytania, że nie mogłam z tego ot tak zrezygnować:)
4. Anonymous
Czy dalej będą się u Was na blogu pojawiać recenzje co dwa dni?
InnaodInnych9
To jak często pojawiają się recenzje zależy od naszego czasu i weny, więc nie mogę niczego
obiecać. Ale oczywiście, będę się starać jak najczęściej coś publikować;)
5. Anonymous
A dziś się coś ukaże? ;d
InnaodInnych9
Po prawej w uniwersalnych są kalendarzyki, w których jest podanych kilka najbliższych recenzji;)
Zawsze możesz sobie sprawdzić;] A dzisiejsza recenzja już opublikowana;)
6. Anonymous
Co się ukaże wraz z recenzją Britney Spears?
InnaodInnych9
Jeszcze nie podjęłam decyzji co, dlatego zostawiłam puste miejsce;)
7. Anonymous
LaFee czy Panik?
InnaodInnych9
Płyta "Frei" LaFee, nad którą pracowali również chłopcy z Panik, haha. A tak na serio, nie potrafię
odpowiedzieć. Dla mnie to dwie różne kategorie: ona to piosenkarka, oni zespół. Nie potrafię
wybrać.
8. Anonymous
"We aren't Angels" czyli dzień poświęcony pewnemu zespołowi. Chciałam zapytać co w tym dniu
będzie tzn. jakaś recenzja płyty, teledysku, opis zespołu?
InnaodInnych9
Będzie zdjęcie, opis zespołu i mnóstwo recenzji;) Myślę, że za jakiś czas zdradzimy ile dokładnie
recenzji będzie, a kilka (kilkanaście) dni przed imprezą, jaki to gatunek muzyczny;)

9. Anonymous
Jak będziesz recenzować Britney Spears "Circus" i nie wiesz jaką drugą recenzje dać to mam pewną
propozycję. Zrecenzuj jakiś teledysk właśnie z płyty "Circus" ;)
InnaodInnych9
Nie, nie, staram się unikać recenzowania w jednej notce tego samego artystę (chociaż to mi się
zdarzyło). Ogółem miałam nadzieję, że LaFee do tej pory nagra teledysk, ale nadzieja matką
głupich ;) Prawdopodobnie wybiorę coś z zgłoszonych albo przesunę Panik do Britney;)
10. Anonymous
Ocenisz kiedyś płyty Justin'a Bieber'a? :D
InnaodInnych9
Nie wiem ;)
11. Anonymous
Debbie rockt! wydali jakiś album? (soscream)
InnaodInnych9
Aż jeden. I w zasadzie wydały, bo same laski są w zespole. Czy były, nawet nie wiem czy zespół
dziś istnieje ;] Już wkrótce u mnie recenzja ich albumu;) (co z resztą już jest w kalendarzyku ;))
12. Anonymous
A gdzie można znaleźć ich album, bo szukam, szukam i znaleźć nie mogę ;D
InnaodInnych9
Najlepiej kupić na amazon.de :) A tak na serio to też miałam z tym problemy, recenzja będzie bez
dwóch piosenek, których w ogóle nie znalazłam. Ogółem poszukaj na YouTube, resztę (10 z płyty +
1 dodatkowa z singla) powinnaś tam znaleźć.
13. Anonymous
Będziesz recenzować kiedyś płyty Adele?
InnaodInnych9
Nie wiem na 100%, może w przyszłości. Piosenki, które słyszałam mi się spodobały, więc może
prędzej czy później przesłucham jej albumy;)
14. Anonymous
"jaki to gatunek muzyczny;)" przecież wiemy, że to będzie coś rockowego :)
InnaodInnych9
hehe, ale wiesz, rock też ma kilka odmian;p to może być gotycki rock, punk rock, hard rock itp. itd
a może też całkiem innego ;] Poza tym często dany zespół/album można zaliczyć do kilku
gatunków ;] Rzadko opisuje się, że to jest np. "rock" i koniec na tym;]
15. ClosingWord
a, no mam ! XD ok, więc ulubieni wykonawcy, zespoły?
InnaodInnych9
LaFee i Panik ;)
16. ClosingWord
ulubiona piosenka? ( na ten moment )
InnaodInnych9
Panik - Ein neuer Tag (wydana jeszcze za czasów Nevada Tan). Jest moją ulubioną piosenką od
bardzo długiego czasu;)
17. ClosingWord
Masz jakieś plakaty w pokoju? / jakie?

InnaodInnych9
Po remoncie pokoju (był robiony kilka miesięcy temu) nie mam żadnego. Wcześniej miałam 2
plakaty LaFee i jeden Panik. Teraz tylko mam ich zdjęcia powieszone na tablicy korkowej (na tej
tablicy jeszcze jest fotka z Harry'ego Pottera :))
18. ClosingWord
jaki masz kolor ścian ?
InnaodInnych9
Zielone;) Jedna ściana jest srebrna w zielono-żółte kwiaty;)
19. ClosingWord
masz w okolicy 3 m coś czerwonego? co to jest ?
InnaodInnych9
Dwie lampy na biurko, organizer, błyszczyk, nożyczki (mają czerwoną rączkę), kuferek na
kosmetyki mamy i kilka rzeczy schowanych w szafie;)
20. ClosingWord
ulubione danie na obiad?
InnaodInnych9
Kluski śląskie! Niedziela bez nich jest do kitu. Poza tym spaghetti i pyzy ;)
21. ClosingWord
pepsi czy cola ?
InnaodInnych9
Cola;) Najlepsza jest ta z Biedronki xD
22. ClosingWord
miasto, w którym chciałabyś mieszkać? ( niekoniecznie w Polsce )
InnaodInnych9
To, w którym mieszkam. Nie wyobrażam sobie życia gdzieś indziej. Ewentualnie mogłabym na
kilka miesięcy pojechać do Stolberga (niedaleko Akwizgranu) ;)
23. ClosingWord
o czym myślisz, jak kładziesz się spac ?xd
InnaodInnych9
O jednym idiocie oraz o tym, co powinnam zrobić następnego dnia;)
24. ClosingWord
oglądasz jakies seriale? / jakie?
InnaodInnych9
W tej chwili nie. Czekam na 3 serię "Vampire Diaries" ;) Aktualnie nie jestem w trakcie oglądania
żadnego serialu, bo albo nie rozpoczęłam oglądać tego co chcę zobaczyć, albo jestem po jednej
serii, a przed kolejną itp. ;)
25. ClosingWord
Kojarzysz zespoł rotten bark ? / co o nich myślisz?
InnaodInnych9
Nigdy o nich nie słyszałam. Jeśli grają rock/metal może puszczają ich piosenki na AR, ale
zazwyczaj nie znam tytułów i wykonawców puszczanych tam piosenek xD
26. ClosingWord
masz twitter ?

InnaodInnych9
Nie. Kiedyś miałam, ale go usunęłam.
27. ClosingWord
ulubiona odmiana rocka ?
InnaodInnych9
Ojej. Trudne pytanie. Chyba nie mam ulubionej. Lubię wiele odmian, o ile nie wszystkie;)
28. ClosingWord
pop , czy alternatywa ?
InnaodInnych9
Alternatywa
29. ClosingWord
ulubione zwierzęta?
InnaodInnych9
Lubię psy. Może dlatego, że mam własnego. Lubię też koty.
30. ClosingWord
Jaki jest twój ulubiony dziki kot ? xd
InnaodInnych9
Różowa Pantera xD
a tak na serio to raczej nie mam ulubionego. Lubię pantery i gepardy. I wszystkie dzikie koty;]
31. Anonymous
Ulubione blogi?
InnaodInnych9
Moje;) A tak na serio, to ostatnio czytam tylko soscream, fizzz-reviews, the-rockferry, st-rebel,
the-power-of-music wszystkie blog.onet.pl ;) Czytam również bloga Lenki, która z nami oceniała
oraz czasami zaglądam na tuudi.net Mam nadzieję, że nie zapomniałam o jakimś... kiedyś czytałam
ich dużo więcej, w ciągu ostatnich miesięcy się rozleniwiłam;/
32. Anonymous
To Lenka ma bloga?
InnaodInnych9
Tak.
33. ClosingWord
oglądałaś wczoraj mecz Polska: Niemcy? co o tym sądzisz ?XD
InnaodInnych9
Nie oglądałam. Tylko raz w życiu obejrzałam cały mecz piłki nożnej (w sumie Polska - Niemcy xd
kilka lat temu). Ale jestem dumna z naszych rodaków, że strzelili Niemcom bramkę (a nawet 2!)
pierwszy raz od 31 lat xD
34. ClosingWord
ulubiony teledysk?
InnaodInnych9
Hmm... Myślę, że Oomph! "Das letzte Streichholz". Pierwszy teledysk, który tak pokochałam. I
kocham również Ich + Ich "Dienen" ;) Ale Oomph! jest na pierwszym miejscu;)
35. ClosingWord
ulubiony film ?

InnaodInnych9
Ooo... to mnie zagięłaś. Chyba nie mam. Jest wiele filmów, które kocham i mogę oglądać zawsze
kiedy lecą w tv, np. każda część Pottera czy Władca Pierścieni (szczególnie "Dwie wieże") oraz
wiele innych, trudno mi powiedzieć, który z nich jest najlepszy;]
36. Anonymous
Masz prawo jazdy?
InnaodInnych9
Nie :-)
37. Anonymous
A masz zamiar zrobić?
InnaodInnych9
Nie. Panicznie boję się wsiąść za kierownicę ;]
38. Zuziio
Na ile na dzień dzisiejszy oceniłabyś "Bionic"?
InnaodInnych9
Trudno powiedzieć, bo z połowy piosenek nie pamiętam. Musiałabym to dokładnie przesłuchać od
początku do końca. Ale myślę, że min. 4 ;]
39. Anonymous
Masz rodzeństwo?
InnaodInnych9
Tak, starszego o 4 lata brata ;]
40. Anonymous
Ocenisz kiedyś "Back to basics" Ch. Aguilery?
InnaodInnych9
Tak. Na pewno. Ale nie wiem kiedy;) Póki co uwielbiam dwie piosenki z tej płyty (na 3 które znam
xD)
41. ClosingWord
Kojarzysz the veronicas? lubisz?
InnaodInnych9
jasne, że kojarzę. Co prawda tylko z "Untouched" ale zawsze;) I uwielbiam tę piosenkę, więc
kiedyś się zabiorę za ich albumy. No i lubię jeszcze "Write You Off", które śpiewa Lisa;)
42. Anonymous
Ulubiona płyta? L.
InnaodInnych9
Oj... śniło mi się, że ktoś zadaje mi to pytanie, haha;) Trudno mi wybrać tę jedną jedyną... Myślę, że
taka naj, naj jest "Panik" od Panik;)
43. Anonymous
Kiedy wreszcie zmienisz szablon? L.
InnaodInnych9
Haha;] W środę albo czwartek;)
44. Zuziio
Które piosenki z Back to basics znasz?
InnaodInnych9

"Ain't No Other Man", "Hurt" - obie uwielbiam i "Candyman", ale jej prawie nie pamiętam.
45. Anonymous
Z kim będzie kolejny szablon?
InnaodInnych9
Z Christiną Aguilerą
46. Zuziio
Polecam ci z Back to basics "Mercy on me". Tym wykonaniem Xtina pokazuje, że GaGa czy
Rihanna to mogą jej buty czyścić.
InnaodInnych9
W przynajmniej połowie piosenek to pokazuje. Ja to doskonale wiem, nie musi mnie jeszcze
bardziej przekonywać. Kiedyś sięgnę po całość;)
47. Zuziio
Jestem w trakcie oceniania "Frei" LaFee xDD
InnaodInnych9
O, fajnie;) Szkoda, że tak długo będę musiała czekać by to przeczytać;]
48. Zuziio
Szybko zleci xD Recenzja pojawi się 8 w nowym "MadHouse". Mogę ci zdradzić, że do
najlepszych dam "Lass die Puppe tanzen".
InnaodInnych9
Widziałam w kalendarzyku, kiedy się pojawi. A wiem, że szybko zleci. Z resztą linka do Twojej
recenzji dam na forum z FanClubu (Fizzza też) bo dziewczyny chciały poczytać. Przynajmniej
jedna z nich;) Dobry wybór, lubię tę piosenkę;) Od początku myślałam, że to o niej, a ona w
wywiadzie powiedziała, że nie jest;] Jednak dodała po chwili, że faktycznie można odnieść to w
jakiś sposób do niej;] A wiem, że szybko zleci;] Im jest się starszym tym szybciej czas leci,
masakra.
49. Anonymous
Ocenisz niedługo "What You Want" Evanescence. Piosenkę czy teledysk?
InnaodInnych9
Nie wiem czy zauważyłaś/eś, ale nie oceniamy samych piosenek. Tylko albumy i teledyski. Więc to
będzie recenzja teledysku, aczkolwiek o samej piosence też wspomnę;) Wyczytałam, że teledysk
pojawi się w ten czwartek (fragment już jest), więc postanowiłam dodać go do kalendarzyka;)
Jednak mogę powiedzieć, że piosenka mi się podoba, mam nadzieję, że równie fajna będzie cała
płyta zespołu;)
50. Anonymous
Widziałaś jakąś gwiazdę na żywo?
InnaodInnych9
Kilka. Ale w zasadzie to tylko na koncertach w ramach dnia mojego miasta, albo któregoś
sąsiednich. Wśród tych naszych, polskich gwiazd byli: Mezo i Kasia Wilk (stałam pod scenie, więc
nawet z nią zaśpiewałam xD), Łzy, Grupa Operacyjna, Ira, Dżem, Bracia... i pewnie coś tam
jeszcze, tylko nie pamiętam co. Z zagranicznych raz była In-Grid. Ale ją bardziej słyszałam niż
widziałam;]
51. Anonymous
Kiedy zdradzisz więcej informacji o imprezie? :)
InnaodInnych9
Dopiero dziś zdradziłam ile będzie recenzji, a Ty już mnie wypytujesz o następne informacje? Nie

wiem jeszcze. Wkrótce;p
52. Anonymous
What book are you reading right now?
Formspring question of the day

InnaodInnych9
"Harry Potter and the Philosopher's Stone" ;]
53. Anonymous
Masz jakieś zapasy tzn. recenzje napisane do przodu?
InnaodInnych9
Mam tylko recenzję płyty Debbie Rockt!, ale do tego muszę dopisać recenzję teledysku. Poza tym
kompletnie nic nie mam.
54. Anonymous
Która z piosenek LaFee podoba Ci się najmniej?
InnaodInnych9
Gdybyś zapytał/a mnie kilka miesięcy temu trudno byłoby mi odpowiedzieć;] Najmniej podoba mi
się "Phönix" z jej ostatniej płyty.
55. Anonymous
Podoba mi się Twoje opowiadanie "LaFee Pada deszcz" :) Fizzz
InnaodInnych9
Przeczytałeś? Miło mi. I cieszę się, że Ci się podoba;) Tylko trochę szkoda, że nie spełniło się jedno
z ostatnich zdań. Czy nawet ostatnie. A inne czytałeś/zamierzasz przeczytać?
56. Anonymous
Kiedy "Już wkrótce" zostanie zdradzone?
InnaodInnych9
Przy zmianie szablonu. Tj. pod koniec września/początek października. Wszystko zależy od mojego
wolnego czasu;)
57. ClosingWord
ulubiona książka? czemu?
InnaodInnych9
Ulubiona? Hmm... uwielbiam dużo książek, ale takie naj przychodzą mi dwie do głowy: "Radość
Niedoskonałości" Veronici Chambers, bo dzięki tej książce poprawia mi się humor, jest w niej wiele
bardzo fajnych rad, które wszystkie składają się na tezę, że "nie musisz być idealna, żeby być
szczęśliwa". Odkąd przeczytałam tę książkę, łatwiej mi akceptować własne wady i być szczęśliwą.
W napadach chandry sięgam po nią i od razu poprawia mi się nastrój;) A obok niej do głowy
przyszedł mi również "Harry Potter..." (cała seria), bo świetnie działa na wyobraźnię i po/w trakcie
czytania lubię sobie wyobrażać, że świat magii, świat Harry'ego Pottera istnieje, a ja jestem
czarownicą;)
58. ClosingWord
Masz już jakieś oceny? / jakie?
InnaodInnych9
Haha;] Nie chodzę do szkoły. Dopiero od października będę uczęszczać na kurs niemieckiego, ale
nie wiem czy będę dostawała jakiekolwiek oceny;)
59. ClosingWord
Plotkara vs. pamiętniki wampirów?

InnaodInnych9
Oba seriale są fajne, ale wolę "Pamiętniki Wampirów". Nie tylko dlatego, że są tam wampiry i
czarownice (<3) i ogółem fantastyka, którą uwielbiam, ale mimo wszystko uważam ten serial za
trochę ciekawszy od "Plotkary".
60. Anonymous
"Chciała dalej robić to, co robiła", o to zdanie chodziło? No, trochę szkoda, że nie gra już rocka, ale
"Frei" też mi się podoba. Pozostałe opowiadania też może przeczytam. Ciekawi mnie "Nowy dzień,
nowa nadzieja". To z "Ein neuer Tag", no nie? Fizzz
InnaodInnych9
no, o to zdanie mi chodziło;) Tak, z "Ein neuer Tag". Ogółem tytuł ma z tej piosenki, bo do samego
opowiadania natchnęła mnie ich drugi krążek, który swoją drogą w niedzielę będzie miał 2 rocznicę
wydania;] I to opowiadanie jest najdłuższe z wszystkich które są dostępne na e-bookach;)
61. Anonymous
"Ring frei" czy "Frei"?
InnaodInnych9
Hmm... mimo że obie mi się podobają, to jednak na tę chwilę wolę "Ring Frei".
62. Anonymous
Przyznam, że po ściągnięciu trochę przeraziła mnie ilość stron ;P Może wytrwam (no właśnie może). Fizzz
InnaodInnych9
Właśnie też się zastanawiam, czy wytrwasz. To takie love story xD ale z fajnym zakończeniem ]:->
63. Anonymous
Love story? Czy aż tak bardzo chcesz mnie zniechęcić? xD Ale spoko, zacznę czytać. Jestem w
trakcie słuchania "Best of LaFee (die Nacht Edition)" :) Fizzz
InnaodInnych9
Zacząć, zacznij... jak nie wytrwasz to przeczytaj potem zakończenie (z 2-3 ostatnie rozdziały). Moja
beta nie wytrzymała, haha xD O i jak wrażenia po "Best of..."?
64. Anonymous
Podoba mi się. Uwielbiam "Warum", obie wersje "Sterben fuer dich" też są dużo lepsze od
'normalnej'. Wydaje mi się błędem umieszczenie tu utworów "Du liebst mich nicht" i "Krank".
Fizzz
InnaodInnych9
A tam błędem. Obie piosenki zostały wydane tylko na singlach, więc jak dla mnie dobrze, że trafiły
na "The best of...". Co do "Du liebst mich nicht" uwielbiam wersję Christiny, jest o niebo lepsza od
oryginału. "Warum" jest genialne, uwielbiam ;) A od "Sterben fuer dich" najbardziej lubię wersję z
orkiestrą;]
65. Anonymous
Racja, z orkiestrą najlepsze, ale 'piano' też jest dobra. A właśnie zauważyłem, że orkiestrowej tu nie
ma xD Ściągnąłem ją dodatkowo i mi się wymieszała. Lubię też "Der Regen fällt (2009)" - lepszy
jest oryginał, ale wolę tą iż z orkiestrą lub akustik. F
InnaodInnych9
A słuchałeś wszystkich pięciu piano i z orkiestrą? Ogółem "Der Regen faellt" z orkiestrą jest nie
tylko najgorszą (dla mnie) wersją tej piosenki, ale też z pięciu wersji nagranych z orkiestrą. I "Der
Regen faellt (2009)" też bardzo lubię;] Wśród 28 piosenek może się jakaś dodatkowo zaplątać;p
66. Anonymous

No tak, "Dlmn" i "Krank" były umieszczone tylko na singlach, ale kompletnie mi się nie podobają.
Dlatego nie rozumiem dlaczego trafiły na "BEST of..." F
InnaodInnych9
To samo można by powiedzieć o "Alles ist neu" i "Es tut weh", które też były tylko na singlach
(dobra, "EtW" trafiło jeszcze na "Bravo Edition" drugiej płyty). Ogółem na "TBoL..." poza "DRF
2009" nie było nic nowego, więc nic dziwnego, że trafiły tam oprócz rozmaitych wersji, również
piosenki, które były tylko na singlach, a nie na albumie. "Dlmn" uwielbiam, może docenisz wersję
LaFee, jak posłuchasz oryginału (a może będzie odwrotnie - bardziej Ci się oryginał spodoba), a co
do "Krank" to też średnio mi się podoba, ale pamiętam, że miałam kiedyś na nią fazę. Mnie jedynie
na "TBoL" wkurzają "album version", a szczególnie z "Beweg dein Arsch", chciałabym chociaż
przesłuchać "single version", a do dziś nie umiem jej znaleźć;/
67. Anonymous
Kiedy pojawi się jakiś nowy post?
InnaodInnych9
Dziś Lily opublikowała swój, możesz już czytać. A jeśli chodzi o coś ode mnie, to za kilka dni.
Jeszcze w tym miesiącu. Tak na 99% ;p
68. Anonymous
Z orkiestrą słuchałem 3. "Weg von dir" jest znacznie lepsze niż albumowe, "Sterben fuer dich"
cudowne (<3). "Der Regen faellt" - kiepsko. Zniszczyli tą piosenkę. Za to uwielbiam "Virus" - ta
dodana solówka jest genialna :) F
InnaodInnych9
Tej solówki nie ma tylko na wersji albumowej. Na każdej innej (nie liczą akustik i piano - ale tam w
ogóle gitary elektrycznej nie ma), czyli radio, video czy online ona jest. Ja poznałam najpierw
wersję z teledysku i na albumowej wersji trochę mi brakuje tej solówki. To posłuchaj jeszcze
"Warum" i "Wer bin ich". Aczkolwiek dla mnie "Wer bin ich" jest trochę nudne, wolę pozostałe
wersje tej piosenki;) "Der Regen faellt" by fajnie brzmiało w orchester, ale LaFee tam źle śpiewa.
Nie wiem czy była chora, czy to wynik operacji, to chyba było nagrywane jakoś po niej, czy
dlaczego to tak wyszło... jej głos psuje tę wersję. Ja się czasami zastanawiam czy 2009 nie jest
wersją z orkiestrą, tylko wokalem z albumowej wersji... nie zdziwiłabym się, gdyby tak było.
Wątpię, żeby LaFee wracała wtedy do studia nagrywać tę piosenkę jeszcze raz.
69. Anonymous
"Wer bin ich" nudzi mnie w każdej wersji. Poza tym nie cierpię refrenu z albumowej, LaFee za
bardzo w nim 'wyje' (te wyższe partie wokalne). Rzeczywiście w tej wersji "Der Regen fällt" brzmi
koszmarnie. Cóż, bywało lepiej. F
InnaodInnych9
A ja lubię "Wer bin ich", szczególnie w "single version" i podoba mi się to 'wycie' xd Albo gorzej
xD Dziwi mnie tylko, że tak to wrzucono na płytę, a nie 'poprawiono' jej głosu... ;]
70. Anonymous
Czy podczas imprezy ocenicie wszystkie płyty zespołu czy tylko wybrane?
InnaodInnych9
Zespół nie wydał zbyt wiele płyt i EP, więc postaramy się zrecenzować wszystkie. W sumie nie
zrecenzujemy tylko tego, o czym nie mamy pojęcia. Np. dziś dowiedziałam się, że wydali jeszcze
jedną EP, więc recenzji będzie 12, a nie 11, o czym miałam wkrótce informować. Oczywiście o ile
nic się nie zmieni i czegoś nie wywalimy ;]
71. Anonymous
Raczej zamiast nie zmieni powinno być 'nie będzie nam się chciało ruszyć dupy i pisać...' ;P L.
InnaodInnych9

;]
72. Anonymous
Co sądzisz o albumie Demi Lovato "Unbroken"?
InnaodInnych9
Nie znam żadnego albumu Demi w całości. Z "Unbroken" znam tylko "Skyscraper", które uważam
za świetną piosenkę. Coś tam chyba jeszcze słyszałam, ale już nie pamiętam jak to brzmiało i czy
mi się podobało, więc nic więcej nie mogę o tym powiedzieć.
73. Anonymous
Where's your favorite place to hang out?
Formspring question of the day

InnaodInnych9
Mój pokój! :)
74. Anonymous
Podobno gaga dostała diament w Polsce za płytę "The Fame Monster". Ile w tym prawdy to nie
wiem.
InnaodInnych9
Nie wiem, może. Bardziej brałam pod uwagę Stany Zjednoczone, tam jest o wiele trudniej zdobyć
diament niż u nas.
75. Anonymous
Która ze zrecenzowanych płyt podoba ci się najmniej?
InnaodInnych9
Te, które oceniłam na 1 i 2. Czyli Ciara i Honey, i nie pamiętam czy coś jeszcze było nisko
ocenione. Po to są wystawiane oceny, by każdy mógł zobaczyć, które albumy mi się podobają, a
które nie.
76. Anonymous
Ile pojawi się jeszcze recenzji przed imprezą?
InnaodInnych9
Nie mam pojęcia. Wszystko zależy od weny i czasu mojego i Lily. W tym, że jeśli mam czas i
wenę, to raczej wykorzystuję to na recenzje na imprezę. Wyjątkiem jest dzisiejsza recenzja filmu i
być może wkrótce pojawi się kolejnego.
77. Anonymous
Would you rather vacation in a city or on a beach?
Formspring question of the day

InnaodInnych9
Na plaży? Chyba oszaleliście. Nienawidzę się opalać!
78. Anonymous
Co sądzisz o płycie "Oomph!"? F.
InnaodInnych9
Debiut i album, który recenzowałam to dwie różne bajki i trudno uwierzyć, że nagrał to jeden
zespół. Co sądzę o nim powiem dopiero jak napiszę recenzję;p Ale ogółem uwielbiam głos Dero,
zabawnie śpiewa po angielsku (akcent) szczególnie bawi mnie jego wymowa. Słówka typu "more"
mnie rozwalają;)
79. Anonymous
Widze,że macie do recenzji Hinoi Team,jak wrażenia po teledysku? :D
InnaodInnych9

To, że coś zostało zgłoszone do recenzji, nie oznacza, że któraś z nas już to obejrzała.
Z ww. teledysków obejrzałam tylko krótkie fragmenty, bo panika Lily mnie do tego zmusiła. No
cóż, nie wiem czy odważę się obejrzeć w całości to japońskie disco polo... a wiadomo, każdy
teledysk z tego gatunku to dno. Chociaż tam zauważyłam ładne Japonki, więc może da się to
obejrzeć;)
W każdym razie nic gorszego od Lady Gagi i "Born This Way" chyba nie może być;]
80. ClosingWord
How are you guys?
InnaodInnych9
Błagam, nie po angielsku. To pytanie jeszcze rozumiem, ale ogółem to marna jestem w angolu xD
Auf Deutsch, bitte;)
Ogółem się cieszę, bo komputer naprawiony, nic mi się nie utraciło xD A tak poza tym, to nie wiem
co jeszcze powiedzieć xD
81. Anonymous
Impreza już przygotowana? ;) S.
InnaodInnych9
W trakcie przygotowań;) Ale już coś mamy, nie jest źle;)
82. Anonymous
Masz konto na tekstowo.pl?
InnaodInnych9
Tak, mam.
Dlaczego pytasz?
83. Anonymous
How many times do you check your email every day?
Formspring question of the day

InnaodInnych9
Wiele razy, wiele;) Sprawdzam bardzo często;)
84. Anonymous
Pojawi się jeszcze może jakaś recenzja przed imprezą?
InnaodInnych9
Trudno powiedzieć;) Wszystko zależy od mojego czasu i weny. Chciałabym przed imprezą (napisać
i) opublikować recenzję Green Day'a, ale nie wiem czy się uda ;)
85. Anonymous
Nie, nie, nie, nie, nie, nie i jeszcze raz nie :D nie powiem Ci dziś, powiem w piątek czy dobrze
myślałam ;)
InnaodInnych9
Ahh... to poczekam;) najważniejsze, że powiesz;] Jestem ciekawa, co obstawiasz;)
86. Springme
Is your life more comedy or drama?
InnaodInnych9
black comedy ;]
87. Anonymous
czarna komedia? dobreee... ;P L.
InnaodInnych9

Nie wiem czy po angielsku tak to się nazywa, ale ważne, że wiadomo o co mi chodzi;]
88. Anonymous
Przeczytałaś "Krzyżaków"?
InnaodInnych9
Przeczytałam większość. Przed bitwą pod Grunwaldem przestałam czytać, bo skończyliśmy to
przerabiać na lekcji, a ja nie lubię twórczości Sienkiewicza (poza "Quo Vadis") więc nie chciało mi
się tego kończyć;)
89. ClosingWord
Jaka piosenka z dookie jak narazie pdooba ci sie najbardziej ? :)
InnaodInnych9
"All By Myself" hahaha:) Żartuję;) Ale ma swój urok:)
na dzień dzisiejszy "Longview" :)
90. ClosingWord
ulubiona lektura szkolna?
InnaodInnych9
Ulubiona? Hmm... gdybym była kilka lat młodsza i przerabiała "Harry'ego Pottera" nie miałabym
wątpliwości;)
Ogółem bardzo podobało mi się "Quo Vadis".
Oprócz tego to... hmm... "Pies, który jeździł koleją" - nie czytałam tego z 10 lat, ale nadal pamiętam
coś z tej książki; "Ten Obcy" - uwielbiałam Pestkę;) A w zasadzie jej przezwisko;) Co jeszcze tam
było... hmm... największy problem jest w tym, że nie pamiętam 75% lektur, które musiałam
przeczytać ;)
91. ClosingWord
czytałaś i nie było już nikogo? / jeżeli tak to co sądzisz o tej ksiązce?
InnaodInnych9
Nie dałaś " " i kilka sekund musiałam się zastanowić, o co mnie pytasz;) Tytuł nic mi nie mówi. Jest
to stara czy nowa książka? Jeśli stara mogłam się na nią natknąć, w podstawówce i gimnazjum
potrafiłam przeczytać 300 książek na rok, więc to normalne, że nie pamiętam wszystkiego, co
przeczytałam:)
92. ClosingWord
Jeżeli telewizor, to jakie kanały muzyczne?
InnaodInnych9
Niemiecka Viva, której nie mam od ponad 5-ciu lat ;>
A tak na serio to mam tylko naszą, polską Vivę, która zeszła na psy i której już nie słucham. Więc
kanałów muzycznych aktualnie nie oglądam.
93. ClosingWord
3 najlepsze polskie zespoły?
InnaodInnych9
Polskie? Ugh...
Hmm...
Napiszę te, które najbardziej mi się podobają;p
All Is On - raczej nie znany szerszej publiczności, poznałam ich przypadkowo, wkrótce zrecenzuję
coś od nich;]
oj... co jeszcze? hmm...
Dżem - jak legenda mogła mi nie przyjść od razu do głowy?! Mimo że w całości znam tylko jeden
krążek... ;]

i... O.N.A. - co prawda dawno się rozpadł, ale ich muzyka pozostała... chyba też mogą się zaliczyć
do Twojego pytania? ;)
94. ClosingWord
W takim razie mało spostrzegawcza jesteś ! xd Jest to książka Agaty Christie, o tym, iz wg
wierszyka " dziesięciu żołnierzyków" pewna osoba zabijała w ten sposob ludzi, itp .:D Dość
popularna lektura.
InnaodInnych9
Aaa Agata:) Książki tej autorki czytałam, ba bardzo je lubię, ale na "i nie było już nikogo" nie
trafiłam. przynajmniej nie przypominam sobie.
Dopiero teraz zauważyłaś? Haha, czasami jestem ciemna jak nie wiem... gorzej niż naturalna
blondynka... wróć... ja jestem naturalną (ciemną) blondynką;] Ale też po to są znaki interpunkcyjne,
w tym cudzysłów, żeby zaznaczyć tytuł i by był bardziej czytelny;p
95. ClosingWord
haha spoko, ja jestem brunetką i też nie błyszczę rozumem czasami ! xd a w sprawie dookie, co
sądzisz o burnout ?>xd poprawa jeżeli chodzi o kerplunk ?xd ( chodź ja wolę kerplunk.xd)
InnaodInnych9
A ja wolę "Dookie" od "Kerplunka". I poprawę widać. Podoba mi się muzyka. Co do "Burnout"...
jest to jedna z piosenek, której nie pamiętam. ;p
96. ClosingWord
Oh, burnout to wg mnie coś najwspanialszego na tej płycie.. i te bębny ! xd
InnaodInnych9
Hmm... nie pamiętam:( jak załączę ją sobie to zwrócę na to uwagę;)
97. ClosingWord
Muszę zgłosić na blogu teledysk Jesus Of Suburbia do zrecenzowania, czy go dodasz do kolejki jak
wspomn o tym tutaj ?xd
InnaodInnych9
Lepiej zgłoś. Moją przyjaciółką jest Skleroza, a Alzheimer chłopakiem... więc z pewnością
zapomnę;)
98. Springme
Have you ever found money in the street?
InnaodInnych9
Taaa 1 grosz... nie no, coś tam kiedyś się znalazło... ale tylko monety...
99. ClosingWord
Przeczytałam co piszą o emo na wikipedi i juz wiem oco ci chodzi z tym, ze emo juz nie ma! xdd A
myslałam, ze mcr byli emo ! :DDD
InnaodInnych9
pseudo emo xD nie no, tak na serio to nie znam muzyki mcr, więc na ich temat nie mogę się
wypowiedzieć;)
100. Anonymous
Na ile oceniasz "7 pokus głównych" Dody?
InnaodInnych9
Na ile? Dokładnie jeszcze nie wiem. Ale nie będzie to wysoka ocena.
101. Springme
Do you like to cook?

InnaodInnych9
I hate!
102. Springme
What is your favorite Halloween costume?
InnaodInnych9
I hate Hallowenn!! For me it isn't exist!
103. Anonymous
Miałaś kiedyś bloga o LaFee?
InnaodInnych9
Miałam. Założyłam go we wrześniu 2009 roku i usunęłam miesiąc później;] czy może dwa... nie
pamiętam, w każdym razie było to krótko.
Teraz niby też mam na kotku, ale straciłam chęć do pisania tam. Redakcja kotka ma w d... inne
gwiazdy poza popowymi gwiazdami typu Rihanna, Spears, Beyonce czy Gaga, gwiazdeczkami ze
"Zmierzchu" i Disneya;/
104. Anonymous
"Born This Way" (album) czy "Femme Fatale"? F.
InnaodInnych9
Hehe, w tym wypadku jestem 100% pewna, ze "Femme Fatale" :)
105. Anonymous
Masz już jakieś plany na sylwestra? L.
InnaodInnych9
Gdzie tam sylwester? Jeszcze masa czasu;p
Moje jedyne plany to "rozliczyć się" z postanowień z początku tego roku i na następny wymyślić
kolejne.
Poza tym prawdopodobnie będę go spędzać w domu, towarzystwa dotrzyma mi Despercio, a nie
zdziwię się jak prześpię północ jak w zeszłym roku.
106. Anonymous
Co sądzisz o "Criminal" Britney? F.
InnaodInnych9
Ogółem to podoba mi się, da się tego słuchać. Ale... kojarzy mi się z grami komputerowymi - a w
zasadzie z muzyką z tych gier. Początkowo myślałam o Kangurku Kao, ale chyba bardziej podobna
muzyczka była w Crocu 2 ;] Zawsze przed oczami mam Kangurka albo Krokodylka kiedy tego
słucham ;]
107. Anonymous
Tak Ci się tylko wydaje, zleci jak nic... Ja tam mówiłam o moich próbnych a dzisiaj się skapłam, że
to za równy miesiąc...;/ Postanowienia noworoczne!? Najgorsza bzdura jaka może być. ;P Ehhh
może mnie tak przygarniesz bo moje plany mają się dużo gorzej..
InnaodInnych9
Wiem, że zleci. Myślisz, że ostatnie 10 miesięcy mi nie zleciało? Mam wrażenie jakbym miesiąc
temu zakładała Resenę, a nie 10...
A tam bzdura. Dla mnie to ma sens. Coś tam z postanowień ze stycznia spełniłam. Ja coś takiego
muszę mieć, jasne, w czasie to się zmienia, ale jakbym nie miała w ogóle postanowień to
prawdopodobnie siedziałabym i narzekała, że nudzi mi się i nic nie potrafię sensownego zrobić. A
tak to przynajmniej myślę, co mogę zrobić i staram się to spełnić. Ale mam taki sens istnienia
dzięki temu:)
Gdybym nie postanowiła sobie, że przetłumaczę książkę, w życiu bym jej nie przetłumaczyła.

Nawet nie wiem czy bym przeczytała, a tak, udało mi się;]
To przyjeżdżaj. Mam dwa materace na łóżku, jeden mogę Ci odstąpić (zrzucę go na podłogę i
możesz spać). Kołdra i poduszka też się znajdą;] Zrobimy sobie maraton "Harry'ego Pottera" albo
przesłuchamy wspólnie jakiś album Behemotha ]:->
108. Springme
What language(s) do you speak?
InnaodInnych9
polski, niemiecki, trochę angielski i kilka słówek ze szwedzkiego xD
109. Anonymous
Ej uważaj bo ja się jeszcze dam namówić i Cię 31-ego zaskoczą stojąc w progu ;P
InnaodInnych9
To wpadaj;) Taka niespodzianka będzie fajna... o ile nie wpadniesz z pustymi rękami;p
110. Anonymous
Kupiłaś już kiedyś coś na fan.pl? Jeśli tak, to co?
InnaodInnych9
Do tej pory kupiłam tylko DVD od LaFee "Secret Live" :)
111. ClosingWord
Barszcz biały czy czerwony?
InnaodInnych9
Żaden. Nienawidzę barszczu. Ale biały jest jeszcze jadalny... jak już muszę to zjem. Czerwonego
nigdy.
112. ClosingWord
twój dzienny rytułał ?
InnaodInnych9
Dzienny rytuał? Hmm... czyli co robię każdego dnia? Ogółem to się zmienia, ale teraz to:
wstaję, ubieram się, idę z psem, jem śniadanie, potem spędzam czas w łazience... a co dalej to
zależy od dnia... czasem siadam na komputer, czasem biorę się do nauki, czasem robię coś całkiem
innego...
113. ClosingWord
ślinisz się gdy śpisz?
InnaodInnych9
hahaha xD Nie;)
114. ClosingWord
widziałaś śmierc hanki z m jak miłość ?: d
InnaodInnych9
Tak, oczywiście, że widziałam;D Jak mogłam to przegapić?
115. ClosingWord
znasz jakieś piosenki gd poza tymi z płyt, które recenzowałaś?
InnaodInnych9
Oczywiście, że znam. Dzięki "Jesus of Suburbia" w zasadzie to ich poznałam. Wcześniej
wiedziałam, że istnieją, ale dopiero ta piosenka była tą pierwszą, którą usłyszałam. Potem też
"Wake Me Up When September Ends" - kocham, kocham, kocham. I "21 Guns"... aa i jeszcze
"American Idiot"... pewnie coś poza tym też znam, ale nie przychodzi mi do głowy....

116. ClosingWord
najdziwniejszy sen jaki kiedykolwiek miałaś?
InnaodInnych9
Hmm... trudno powiedzieć;) Ja mam wiele dziwnych snów... ale opowiem jeden zabawny - ba,
zmieszany z rzeczywistością.
Śniło mi się, że dzwoni mój budzik (nie w komórce ani nic, tylko taki całkiem normalny zegarek na
biurko z możliwością ustawienia budzika). Wyłączyłam go, ale on nadal dzwonił. Wyciągnęłam
baterie - nie podziałało. Ponieważ śniło mi się, że jestem u babci - zrzuciłam go z okna z pokoju w
którym spałam (jest na piętrze). Nadal dzwonił. Wkurzona zaczęłam rozwalać go młotkiem, był już
bardzo zniszczony, ale to nie przeszkadzało mu w dzwonieniu...
Dopiero po tym doszło do mnie, że śpię, a ten cholerny budzik stoi obok i dzwoni od kilku
minut... :)
117. ClosingWord
twój idol ?
InnaodInnych9
Idol? Zależy co rozumiesz pod tym pojęciem. Kogoś, kogo bardzo lubię (np. artysta itp.) czy kogoś,
kogo staram się naśladować. Czy może jedno i drugie.
118. ClosingWord
twój autorytet? / czym cię inspiruje?
InnaodInnych9
Autorytet? Hmm... szczerze mówiąc nie mam żadnego. Żyję po prostu swoim życiem.
119. Anonymous
Co sądzisz o "You Da One" Rihanny? F.
InnaodInnych9
Masarka. Nudne, "modne" (w najgorszym znaczeniu tego słowa), bez polotu... ale oczywiście
będzie hitem. Bo niestety większość ludzi łyka to, co inni powiedzą, że "jest super i tego trzeba
słuchać".
120. Anonymous
Ile masz wzrostu?
InnaodInnych9
163cm
121. Anonymous
Masz chłopaka/miałaś kiedyś?
InnaodInnych9
Nie mam
122. Anonymous
Po usłyszeniu "You Da One" zakochałem się w "We Found Love". Co piosenka to gorsza, jestem
ciekawy jedynie numeru tytułowego (ft. Jay-Z) z jej nowej płyty. F.
InnaodInnych9
Ja się jej nowej płyty (i nowych singli) boję ;] I jakoś nie ciekawi mnie to, co ona tam nagrała... ;)
123. Anonymous
A ja już przesłuchałam cały materiał z najnowszej płyty Rihanny. Katastrofa to mało powiedziane.
"Where Have You Been" i "Farewell" są dobre. Reszta jest nudna i podobna do siebie, ale rewelacji
się nie spodziewałam po dwóch singlach, które wydała. S.
InnaodInnych9

A to już wyciekło? Może sięgnę, żeby zjechać:p
Ale się zastanowię, czy warto się katować ;]
124. ClosingWord
Idol ma tylko jedno znaczenie. Jest to osoba, którą się lubi, naśladuje w sensie " o jaki rihanna ma
fajny zegarek" . O autorytet pytałam cie w nastepnym pytaniu .:D
InnaodInnych9
Zazwyczaj czytam pytanie, odpowiadam, więc dopiero po opublikowaniu zauważyłam o autorytet;)
I miałam na myśli artystów i nie wiedziałam czy chodzi o tego, kogo lubię, czy kogo naśladuję (czy
jedno i drugie) sądząc po tym pytaniu chyba masz na myśli obie opcje...
tak więc... bardzo lubię LaFee i Panik. Ale czy ich naśladuję? Hmm... czasem zrobię sobie fryzurę
a'la LaFee (ale nigdy mi to tak nie wychodzi), ale tak poza tym to nie naśladuję żadnej gwiazdy, bo
to dla mnie nie ma większego sensu. Wiadomo - życia takiego jakie mają one nie będę mieć. Co
najwyżej mogę się zainspirować ww. fryzurą, czy tym, że warto robić to co się kocha nie martwiąc
się tym "co będzie jutro" ;) Ale nie mam czegoś takiego: "O, Christina ma takie kolczyki, muszę
takie mieć!" czy "ona zrobiła sobie taki tatuaż, też sobie zrobię" itp.
125. Anonymous
Taa, w sumie ja też ;) Nie minęły trzy tygodnie od "We Found Love", a już mamy "You Da One",
lada dzień cała płyta wycieknie, a po trzech miesiącach pewnie poznamy single z kolejnej płyty... F.
InnaodInnych9
Z tego co napisała soscream, to chyba już wyciekła...
po trzech miesiącach? Coś ty... pewnie przed świętami jeszcze wypuści coś nowego;p
126. Anonymous
Już wyciekła. Niestety... dla niej, a mnie utwierdziła w przekonaniu, że nie umie nagrać nic
lepszego oraz nie opierając się na elektronice i na pewno nie kupię płyty :) Ale umiem już
zapamiętać 5 piosenek więc jestem z siebie dumna :DD
InnaodInnych9
Ja też na pewno nie kupię jej płyty;p Jeśli kiedykolwiek w życiu kupię jej płytę to będzie cud;p
127. Anonymous
A ja planowałam, bo postanowiłam skolekcjonować jej albumy. Ale chyba jednak podziękuję :P S.
InnaodInnych9
Lepiej kup tylko te, które Ci się podobają;p Ja póki co zamierzam skolekcjonować albumy LaFee i
bardzo powoli mi to idzie;p
128. Anonymous
Tobie skolekcjonowanie płyt LaFee powoli idzie, a mi Tokio Hotel niestety. :D Mam na razie aż
trzy. Czyli brakuje mi czterech - wliczając to album koncertowy. Kupię je chyba za sto lat ;D S.
InnaodInnych9
To ja od Tokio Hotel mam aż jeden;p
Od LaFee mam... hmm... 3 albumy + reedycję jednego, jeden singiel, dwa dvd i książkę. W planach
mam trzecie dvd i 3 albumy + reedycję jednego, czyli w sumie cztery... nie no, ale więcej niż
połowę mam, nie jest źle. Biorąc pod uwagę fakt, że w wakacje w 2010 roku miałam tylko książkę i
nic więcej, to ostro poszłam do przodu w kolekcjonowaniu;)
129. Anonymous
To ja mam płytę "Humanoid", składankę najlepszych piosenek z 3 płytami i jedno DVD. Więc jak
na mnie jest bardzo źle, bo kupuję od nich albumy od jakiś czterech lat i nie mogę kupić
wszystkich. ;D No faktycznie przez rok 'nazbierałaś', nie to co ja. S.
InnaodInnych9

To ja mam od TH reedycję pierwszego albumu. W zasadzie to jest pierwsza płyta, jaką
kiedykolwiek kupiłam;) Pamiętam jak po zakupie słuchałam jej na okrągło przez kilka miesięcy,
moja biedna rodzina...;]
Do większości to miałam szczęście, bo udało mi się dorwać w niskiej cenie na allegro. Jak
zobaczyłam album LaFee za 10 zł czy "LaFee (Bravo Edition)" za 5zł, to się nie wahałam:) A nie
mam czegoś takiego, że "muszę mieć nowe". Jedynie pluję sobie w brodę, że jak kiedyś było "Shut
up" za 15zł na allegro (czy coś koło tego, nie pamiętam dokładniej) to nie zdecydowałam się tego
kupić. A było to wystawiane przez kilka miesięcy. Teraz jakbym z chęcią to kupiła, to oczywiście
tego nie ma... ;/
130. Anonymous
Wczoraj się 'żaliłam', że brakuje mi płyt z muzyką TH, a dziś kupiłam trzy albumy. :D Więc do
pełnej kolekcji brakuje mi jednego DvD i niemieckiej wersji "Humanoid". Pewnie teraz czujesz ten
ból, że wtedy nie kupiłaś "Shut Up". S.
InnaodInnych9
Ooo, ostro się wzięłaś do zakupów;)
No, nawet nie wiesz jaki! Szczególnie, że to jedna z najdroższych płyt na fan.pl ;/ Chociaż ostatnio
jest w promocji to dla mnie i tak bardzo wysoka cena;/
131. Anonymous
A ja mogę się pochwalić zgromadzeniem wszystkich płyt Britney + DVD z teledyskami "Greatest
Hits: My Prerogative" :) Niedługo mnie zeszło. Pierwszą ("The Singles Collection") kupiłem w
wakacje 2010. F.
InnaodInnych9
No, to szybki jesteś;) Szczególnie, że Brit ma dość trochę tych płyt;)
132. Anonymous
Właśnie sobie popatrzyłam na cenę płyty LaFee na fan.pl i się przeraziłam. Tyle za jedną płytę!? S.
InnaodInnych9
Teraz ceny są strasznie w górze;/ (święta idą). Głównie to zależy od ceny oryginału (np. "Frei" na
amazonie kosztuje 17 euro, co nawet jak na nich dość dużo wychodzi) + fan.pl bierze coś do siebie
i tak ceny rosną. Ale one często się zmieniają (na szczęście). Dlatego jak "Secret Live" kosztowało
50zł, potem cena spadła do 30zł, to się nie wahałam długo i od razu zamówiłam. Kilka dni
kosztowała te 29,99 i teraz znów 50.
W przyszłym roku cena z pewnością spadnie. Pamiętam, że z "Panik" było to samo. Kosztowała
80zł czy 90zł, przed świętami nawet 110zł, a w Nowym Roku cena spadła o połowę.
133. Anonymous
jak już o kolekcjach mowa ;) 9 płyt Aguilery ( w tym trudne do zdobycia "Just be free") + 3 dvd (w
tym 2 z koncertami) + dvd z "Burleską".
InnaodInnych9
To ja poza LaFee, albumem Nevada Tan, Fergie, i po jednym krążkiem Tokio Hotel i Black Eyed
Peas nie mogę się niczym pochwalić. Mam jakiejś szajsowate składanki typu "Giga Hits", które
wygrałam w radiu, ale nigdy nie przesłuchałam żadnej płyty (mam dwie, w tym jedna jest jeszcze
dwupłytowa) w całości. Przy "zima 2008" lubię pierwsze cztery piosenki, ale wymiękam przy
szóstej czy może dalszej, a przy "wiosna 2008" wymiękam już na pierwszej.
134. Zuziio
Jak już o kolekcjach mowa ;) Mam 9 płyt Xtiny + 3 dvd (w tym 2 z koncertami) + dvd z
"Burleską".
InnaodInnych9
Fajnie:)

135. Zuziio
MadHouse Forum: 2011 r. się kończy. Którą piosenkę/płytę (niekoniecznie z tego roku)
wskazałabyś na swoją płytę/piosenkę roku?
InnaodInnych9
Jak piosenkę/płytę tego roku, to wybiorę coś, co wyszło w tym roku.
Jeśli chodzi o album, to z wydanych w tym roku, które miałam okazję poznać, najlepszym krążkiem
dla mnie jest "Lethargie" od Sellyy. A jeśli chodzi o piosenkę to... hmm... na dzień dzisiejszy
"Sonnensystem" LaFee. Głównie dlatego, że jest taka radosna;)
136. Anonymous
Oglądasz Tap Madl? F.
InnaodInnych9
Nie. Z tej edycji widziałam kilka fragmentów, może jeden odcinek w całości. Ale to jest tak
żałosne, że szkoda czasu...
widziałam fragmenty, może nawet kilka odcinków w całości z pierwszej edycji i na pierwszą można
było patrzeć. Na to - nie.
A ty?
137. Anonymous
No jasne, że tak ;) Krupa rządzi xD Ale Ani nie znoszę, próbuje zrobić się na drugą Polinę. F.
InnaodInnych9
Ja tam Paulinę lubiłam:)
szczerze mówiąc nie wiem jak można oglądać tę drugą edycję... widziałam ten odcinek z wiejskim
pokazem mody. Wśród publiczności małe dzieci (bo zapraszali całe rodziny) a na wybiegu wpół
nagie "modelki"... normalnie masakra. Nie mówiąc o wypowiedziach "modelek"
W ogóle ten program jak dla mnie jest do d... xD
138. Anonymous
'Nie mówiąc o wypowiedziach "modelek"' racja, czasem jak coś powiedzą to tylko się za głowę
łapać. F.
InnaodInnych9
;]
139. Anonymous
Co sądzisz o teraźniejszym nagłówku soscream? Co w ogóle sądzisz o jej grafice?
InnaodInnych9
LaFeeeeeeeee <3 oczywiście, że mi się bardzo podoba;) Nie spodziewałam się, że z tej sesji można
zrobić taki jasny i radosny szablon, więc za to ode mnie duży plus. I bardzo mi się podobają
nagłówki soscream, czasem wiele zdjęć, różne detale, szczególiki itp. to wszystko jest bardzo
ciekawe:)
140. Springme
Would you rather be older or younger?
InnaodInnych9
Younger! :)
141. Anonymous
Zawsze już od Ciebie recenzje będą się pojawiać w piątek? Nie będzie jakiś niespodzianek w
środku tygodnia?
InnaodInnych9
Przecież po ustaleniu dat napisałam, że mogą się pojawiać bonusowe recenzje. Dziś pojawiła się
jedna z dwoma filmami:) Nie będą się pojawiać w każdym tygodniu tylko w zależności od mojego

czasu i tego czy coś obejrzę/przeczytam.
A jeśli masz na myśli płyty, to planuję takie recenzje tylko w piątki :)
142. Springme
What's your favorite kind of fruit?
InnaodInnych9
hmm... banany, truskawki, maliny... :)
143. whitneymatheson
Which celebrity do you most resemble?
InnaodInnych9
Rachel Bilson...
ok, I would look like she ;] But we have freckles and the same colour of eyes :)
144. Anonymous
Słuchałaś już całego "Snu o przyszłości"? Co sądzisz o tej płycie?
InnaodInnych9
Oczywiście, że już słuchałam:) Nawet już mam napisaną recenzję.
Ogółem mogę powiedzieć, że jest przyjemna, ale nie powala. I najbardziej podoba mi się cover
zamieszczony na płycie.
A dokładniejsza relacja 23 grudnia;)
145. Anonymous
Kiedy uzupełnisz kalendarzyk recenzji?
InnaodInnych9
Przed chwilą dopisałam, co pojawi się do końca roku. Oczywiście nie licząc bonusów, myślę że w
poniedziałek czy we wtorek jak dobrze pójdzie, dam bonusową recenzję z dwoma filmami...
a jeśli chodzi o dalsze recenzje, co pojawi się już w nowym roku, to uzupełnię w drugiej połowie
grudnia. Może uda się jeszcze przed świętami:)
146. Springme
Pepsi or Coke?
InnaodInnych9
Coke, of course;)
147. Anonymous
A nie Pepsi? ;) F.
InnaodInnych9
Nie, Pepsi nie piję. Ale Cola? Ona jest świetna. Szczególnie ta z Biedronki;p A jeszcze lepsza z
małym dodatkiem;p
148. Springme
Who's your favorite superhero?
InnaodInnych9
Batman! :)
149. Anonymous
Inna Ty alkoholiczko ;p L.
InnaodInnych9
No co, mam swój wiek i mogę;p
150. Anonymous

Pepsi słodsza ;) Ale jeśli chodzi o te 'dietetyczne' to też wolę colę. F.
InnaodInnych9
Dietetyczne? Fuuuuj, co za paskudztwo. Albo "zero". Nie wiem co gorsze... Tylko normalna wersja
jest dobra;p
151. Anonymous
Na ile oceniasz "Evanescence" i "TTT" Rihnny?
InnaodInnych9
Nisko;p Dobra "Evanescence" lepiej od "TTT", ale i tak nisko. Album mnie rozczarował. A "TTT"
pozostawię bez komentarza... szczegóły i tak znajdziecie w recenzji;) Trochę cierpliwości;p
152. Anonymous
"Evanescence" będzie miało więcej niż 3? :D
InnaodInnych9
Mam już zdradzać jaką ocenę wystawiłam? Zapomnij;p Czekaj do publikacji recenzji;p Zdradzę i
potem nie będzie Ci się chciało zajrzeć na bloga jaką ocenę dostało bo i tak byś wiedział/a ^^
153. Anonymous
'Trochę cierpliwości' - tak przydałoby się. Chciałbym już znać recenzje, które napisałaś ;)
Najbardziej ciekawi mnie "Femme Fatale". Nie ma co - uwielbiam Brit ^^ F.
InnaodInnych9
No tak, takie blogi jak nasze świetnie trenują cierpliwość. Wierz mi, nie tylko Ty czekasz, aż dana
recenzja w końcu się pojawi. Ile razy ja tak miałam w przypadku Twoim, Zuziio czy Soscream: "Ta
recenzja dopiero za miesiąc!? Ja JUŻ chcę ją przeczytać!" I ten miesiąc i tak jakoś szybko leci;)
"Femme Fatale" już jutro;) Jeśli nie będę mieć kłopotów z internetem, przyjdziesz ze szkoły i już
powinna być na blogu;)
154. Anonymous
Podoba Ci się "When the Sun Goes Down" Seleny Gomez?
InnaodInnych9
Chyba sobie żartujesz
155. Anonymous
A coś oprócz "Who Says" Ci się podoba? F.
InnaodInnych9
"Dices" :)
"Who Says" ogółem mi się znudziło, ale i tak jest jedną z najlepszych piosenek. Chyba da się
również słuchać "We Own The Night", przynajmniej napisałam w notatkach "nawet przyjemna", ale
jej nie pamiętam. I "My Dilemma" jest ok. Przynajmniej refren, który pamiętam.
156. Springme
If you could kiss any celebrity at midnight on New Year’s Eve, who would it be?
InnaodInnych9
Timo Sonnenschein!:)
157. Anonymous
Mi się na początku podobała płyta "When the Sun Goes Down" Seleny ale teraz... brrr ;D Masakra.
Pamiętam tylko dwie piosenki: "My Dilemma" i "Love you like a love song". S.
InnaodInnych9
Ja obawiam się, że "Love you like a love song" będzie mi się jeszcze tłukło długo po głowie... po
pierwszym (!) przesłuchaniu piosenki mogłam zanucić refren kilka dni, czy nawet kilkanaście,
później! Co rzadko się zdarza i niestety... przy piosenkach, które mi się nie podobają. Jak w tym

wypadku.
No, płyta zrecenzowana, więc nie muszę jej już nigdy słuchać, uff, co za ulga;) Jeszcze
zrecenzować Madoxa i wszystko będzie zrecenzowane. Tj. to co ma się pojawić do 17.01... a potem
się tylko zabrać za "Mroczne Urodziny" :)
158. Anonymous
No właśnie Madox... ;d Jestem ciekawa Twojej opinii. Mi się podobają tylko dwie piosenki. Reszta
taaaka średnia, albo kiepska.
InnaodInnych9
Zdradzę tylko tyle, że kocham "On and on" <3 i uwielbiam jak on śpiewa po francusku... mmm...
pierwszy raz nie mam ochoty ochrzanić polskiego artysty, że nie śpiewa po polsku;]
159. Anonymous
Ale tak naprawdę to jestem ciekawa oceny "Evanescence" ;) S.
InnaodInnych9
;] pewnie już to pisałam: rozczarowałam się. Od zrecenzowania albumu (recenzje napisałam
miesiąc temu?) słucham czasem "What You Want" i ostatnio na okrągło "Lost in Paradise". Na
początku tylko mi się podobała, teraz ją kocham. Chyba muszę ciut zmienić recenzję;)
160. Anonymous
"On and on" boskie ;> Właśnie tą piosenkę uwielbiam ;) S.
InnaodInnych9
Ja też. Pokochałam od pierwszego przesłuchania (zanim się pojawił do tego teledysk), więc sięgając
po płytę Madoxa wiedziałam, że znajdę na niej coś fajnego;)
161. Anonymous
"My Dilemma" jest koszmarne. Szczególnie refren. Brr. Nie cierpię Middle of Nowhere, That's
More Like It, Outlaw, Hit the Lights.
Lost in Paradise... Hmm, dobra ballada, ale ja dużo bardziej wolę "Swimming Home". Nawet
dodałem to do najlepszych. F.
InnaodInnych9
Zacznijmy od tego, że wszystkie piosenki na płycie Seleny są koszmarne;p Dobra, większość;p
O, nie, nie, nie, "Swimming Home" jest KOSZMARNE. Tytuł pamiętam jako "nigdy nie załączać".
162. Springme
Do you prefer candy or popcorn at the movies?
InnaodInnych9
Oczywiście, że popcorn;)
163. Anonymous
A ja lubię "Swimming Home". Przyjemny numer. Zwrotki uwielbiam. Refren z przerobionym
wokalem jest znośny. Jeśli zajrzysz do playlisty (zakładka 'Autor') to zobaczysz, że to jest teraz nr. 1
:) F.
InnaodInnych9
Bez komentarza.
Dla mnie ta piosenka jest NUDNA i irytująca. Myślałam, że zasnę za każdym razem kiedy ją
słuchałam. Idę sobie wieczorem z psem, i akurat pierwszy raz ją włączyłam i myślałam, że w
trakcie spaceru usnę na stojąco.
164. Anonymous
Taa, a dla mnie jest magiczna i bardzo lubię jej słuchać.Ale nie równa się z "Hello" czy "My
Immortal". F.

InnaodInnych9
A dla mnie nie;p
Czy "Good Enough" - uwielbiam tę balladę;)
skomentowałam Ci notkę - komentarz wszedł. Próbowałam od razu odpowiedzieć na Twój
komentarz - nie chce się opublikować;/ Sygnał od onetu "zostaw swoje zdanie dla siebie" czy
co?;/;/;/;/
165. Anonymous
Ja tam wolę te, które wymieniłem (My Immortal <3333333333333), ale Good Enough też bardzo
lubię. Ale Like You już trochę mniej. F.
InnaodInnych9
Te, które wymieniłeś również są świetne. Obie uwielbiam. Ale z "My Immortal" najbardziej podoba
mi się "Band Version". Ba, gdyby nie to, że przypadkowo trafiłam na albumową, nadal byłabym
przekonana, że na albumie jest taka sama wersja jak w teledysku xD
"Like You"? Hmm... ona była na "The Open Door"? Teraz nie umiem sobie tej piosenki
przypomnieć
166. Anonymous
Ja jeszcze od Madoxa lubię "High on you". Co najlepszego jego płyta pojawiła się dużooo
wcześniej od Szpaka i jego widziałam w sklepach a Madoxa nie ;d S.
InnaodInnych9
"High On You" jak dla mnie jest najgorszą piosenką na płycie. Do tego tytułowa i "LSD". Chociaż
nie są aż takie złe, da się posłuchać;) Za to poza "On and On" bardzo mi się podobają: "Comme ça",
"Don't U Wanna It Beautiful", "Why" i "A L'hôpital". To ja Madoxa np. w empiku widziałam już z
miesiąc czy dwa temu... jakoś krótko po premierze albumu.
167. Anonymous
A ja właśnie w empiku nie widziałam Madoxa. A jestem tam częstym gościem ;D To jak aż tyle
piosnek Ci się od niego podoba to jestem ciekawa oceny ;d będzie zła, dobra czy pomiędzy? ;P To
ja mam inne zdanie do "High On You" ;D lubię ją.
InnaodInnych9
Pewnie zależy w jakim empiku. Ja najczęściej bywam w Katowicach w Silesia City Center (to ta
galeria, gdzie Hiltonka ma swoją gwiazdę, haha). I tam ona była.
Ocena? Hmm... nie zdradzę;) Powiem tylko tyle, że z polskich płyt z tego roku, które
zrecenzowałam, to najlepiej oceniona płyta.
168. Anonymous
Ehhh czy ja wiecznie muszę zapomnieć napisać na końcu literkę 'S' abyś wiedziała kto pyta? :P Cóż
wiek się kłania ;DDD Jakby co, to co Ci teraz wysłałam do jest ode mnie ;P S.
InnaodInnych9
Hehe, to przerzucaj się na formspringa, to nie będziesz musiała pamiętać;p Mnie początkowo
zdarzało się czasem zapominać "I.", ale teraz jakoś się przyzwyczaiłam;)
Jeśli chodzi o poprzednie pytanie, to się domyśliłam:) Chociaż zawsze ktoś inny mógłby się wtrącić
do naszej 'rozmowy':)
169. Anonymous
Tak, "Like You" było na "The Open Door". Lubię ten utwór, ale na tle reszty zdecydowanie mniej i
czasem mi się gubi.
A na "Origin" były okropne ballady, lepiej w ogóle ich nie słuchaj :/ F.
InnaodInnych9
No, to ja tego utworu teraz za nic nie mogę sobie przypomnieć. A płytę znam w całości. Tylko

niestety czasem tak z Evanescence mam, że czytam tytuł piosenki i nie potrafię jej sobie
przypomnieć.
Zamierzam kiedyś sięgnąć po "Origin" ;P Już wpisałam na listę albumów, które chcę zrecenzować;)
170. FizzzReviews
Hello ;) Ja już się nie muszę martwić czy napiszę "F." :) I zgodzę się z tym co kiedyś napisałaś: tu
jest znacznie lepiej niż na odpowie.pl
InnaodInnych9
Ha, no widzisz;) Jak narzekasz na brak pytań, to formspring zawsze ma ich dość sporo;) Próbuję
przekonać powoli Lily, żeby też się tu przeniosła;)
171. Springme
How often do you use a computer?
InnaodInnych9
Every day ;]
172. FizzzReviews
Origin w sumie nie jest złe, da się tego słuchać, ale Amy, hmm, nie wyćwiczyła jeszcze dobrze
swego wokalu. Szczególnie Even in Death i Field of Innocence są kiepskie. Za to uwielbiam
originowe Imaginary. Świetna wersja.
InnaodInnych9
Słuchałam kilku piosenek z EPki "Evanescence", więc wiem jak śpiewała przed wyćwiczeniem
głosu. Na "Origin" nie może być gorzej;)
Tak samo Lzzy Hale (z Halestorm) na pierwszych EPkach nie miała wyćwiczonego tak dobrze
głosu, jak to słuchać później (np. na debiucie). A mimo to nie chcesz przesłuchać czegoś
późniejszego od nich i docenić jaki ona ma wokal. Polecam "What You Expecting" (w 2:50 minucie
zawsze mam ciary), "It's Not You", "I Get Off" i tak w większości piosenek pokazuje na co ją stać...
albo ich wersję "Bad Romance". Przez nich przestałam słuchać nawet tej piosenki Gagi, mimo ze
była moją ulubioną;p
173. FizzzReviews
Jakbym najpierw przesłuchał Origin, to pewnie też darowałbym sobie Evanescence. Mam w
planach przesłuchanie debiutu Halestorm. Ale EPki też ocenię w końcu słabe oceny piechotą nie
chodzą.
InnaodInnych9
Hehe;) Gdybym ja najpierw dostała do przesłuchania jedną z EPek Halestormu też bym się
zastanawiała, czy poznawać ich dalej... Chociaż te, co recenzowałam nie były aż takie złe (mam na
myśli pierwsze, bo ta z tego roku to bomba!:))... ba, nawet jedna piosenka z nich wylądowała na
mojej mp3;)
I bardzo, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że zamierzasz ich zrecenzować;) Debiut jest
niesamowity. Ja też mam w planach go zrecenzować, ale jeszcze nie wiem kiedy;)
PS. A jak odległe są te Twoje plany? Tj. kiedy można się spodziewać Twojej recenzji?;)
174. FizzzReviews
Hmm, nie wiem czy cokolwiek zdradzać ;) Może to wpiszę do kalendarzyka (jeśli tak, to
najwcześniej będzie to 04/02), a może kiedyś dodam to jako bonus.
PS. Już chciałem na końcu napisać "F.", a przypomniałem sobie, że nie muszę ;)
Respond Share Smile
InnaodInnych9
Eh.. to sobie poczekam...
To ja Ci zdradzę (tak na złość, nie wiem czy bardziej Tobie czy Zuziio), że w moich planach mam

zrecenzowanie (w końcu) debiutu Christiny Aguilery;) I póki co nie zdradzę, kiedy recenzja się
pojawi;p
175. FizzzReviews
Nie wiem czy już Ci to pytanie zadałem, net coś szwankował...
W każdym razie: ściągnąłem "Halestorm" i ich pierwszą EPkę. I mogę powiedzieć jedno - gorszy
ten właściwy debiut od EPki być nie może...
InnaodInnych9
Weź pod uwagę to, że "EPka" (ta pierwsza, której jeszcze nie znam) została wydana, gdy
wokalistka miała z 15-16 lat, a ich właściwy debiut 2 lata temu, kiedy ona miała z 24 lat. To masz
8-9 lat różnicy, a jak na piosenkarkę to dużo czasu. I nie tylko zmienił się głos Lzzy - jej wokal na
albumie (czy również albumie live) powala, czego o EP (przynajmniej drugim) nie można
powiedzieć. I muzycznie się zmienili - na początku dużo było fortepianu, na którym grała, na
debiucie gra już na gitarze, grają ostrzej i lepiej... hmm... mam nadzieję, że Ci się spodoba ich
muzyka;) Tj "Halestorm" z 2009 ;]
176. FizzzReviews
Wezmę to pod uwagę. Dlatego dostanie może ze dwa, nie jeden. Z "Halestorm" spodobało mi się na
razie "I Get Off" i "Dirty Work". Poza tym "I'm Not an Angel" jest całkiem niezłe.
InnaodInnych9
O, to już przesłuchałeś;) I co sądzisz o wokalu Lzzy?:)
177. Anonymous
Co dostałaś od św. Mikołaja? :D S.
InnaodInnych9
Do mnie św. Mikołaj przychodzi 6 grudnia.
Dopiero potem odwiedza resztę Polski.
W Święta Bożego Narodzenia przychodzi zawsze Dzieciątko.
I w tym roku również dało mi prezenty;) Wczoraj u babci "zostawiło" tusz do rzęs (który sobie
wcześniej zamówiłam), trochę kasy i słodycze;) Dziś pod choinką znalazłam rękawiczki (jak
dobrze, mam dwie pary, ale obie są dziurawe i nie miałam ich kiedy naprawić xD) i takie fajne,
słodkie kapcie;]
Może jeszcze coś u drugiej babci 'zostawiło', ale to się jutro przekonam;)
178. Anonymous
Dobrze wiedzieć na przyszłość, że jednak do Ciebie 24.12 przychodzi Dzieciątko. ;P S.
InnaodInnych9
Kwestia regionu;p Ja ze Śląska, więc mam Dzieciątko;)
179. FizzzReviews
Przesłuchałem tylko tak 'na jedno ucho', że tak powiem. Przelotem, nie w całości. Jej wokal podoba
mi się, co bynajmniej nie oznacza, że się nim zachwycam. Ale brzmi na pewno lepiej niż na "(Don't
Mess with the) Time Man".
InnaodInnych9
Myślę, że jak się wsłuchasz to docenisz. Ja już doceniałam jej wokal, ale jak usłyszałam "Live in
Philly 2010", gdzie śpiewa na żywo, to padłam z wrażenia. Co prawda czasem przeszkadzało mi to,
że miałam wrażenie, że śpiewa jakby miała coś w buzi, ale mimo to... czasem mam ciarki, jej wokal
jest fenomenalny. Rzadko się tak czuję słuchając kogoś.
180. Anonymous
'Rzadko się tak czuję słuchając kogoś.' wczuj się w Behemcia ;DD L.
InnaodInnych9

Haha, wiesz, słuchając Behemotha to śmiać mi się chce;) ];->
181. Anonymous
No wiesz! Jak Ty tak możesz... Śmiać się tak ze zła wcielonego!? Oż Ty antychryście, nie dość, że
słucha pomiotu szatana to jeszcze się z niego śmieje! ;D A tak na poważnie to mnie się Demigod
nawet, nawet spodobało. ;P
InnaodInnych9
Nie moja wina, że śmieszy mnie growl Nergala;D Ale muzyka jest nawet, nawet;) I byłam w szoku
jak usłyszałam gitarę akustyczną o_O. Po pierwszym przesłuchaniu też mogę powiedzieć, że mi się
podoba;) Ale jeszcze 4 przede mną xD
182. Anonymous
Mnie w sumie jego growl nie tyle śmieszy co odrobinę mierzi, ale jak się wsłucha w muzykę to jest
całkiem, całkiem. I właśnie pod względem muzycznym mi się bardzo podoba. Ja jeszcze jestem
ciekawa o czym on śpiewa, ale już mi się szczerze mówiąc nie chce
InnaodInnych9
Ja potem będę sprawdzała teksty. Nawet jakby on "śpiewał" po polsku to i tak bym nic z tego nie
zrozumiała, haha;) No mnie czasami śmieszy, a czasami mierzi, zalezy od mojego nastroju. Ale
muzyka jest ich największym atutem:)
183. Anonymous
Dokładnie. Zajebiste są te gitary. Ja z Evangelion jak oglądałam teledysk z udziałem Maleńczuka
byłam w szoku bo dopiero w połowie się zorientowałam, że to jest po polsku, ale i tak nie byłam w
stanie nic zrozumieć...
InnaodInnych9
To ja nie oglądałam tego klipu i pewnie nie obejrzę - nie lubię Maleńczuka, facet działa mi na
nerwy;)
184. Springme
Do you like fast food?
InnaodInnych9
Hmm... zależy od konkretnej rzeczy i tego gdzie były robione.
185. FizzzReviews
Świetne tło :) Mogłabyś wstawić to na nagłówek na resenie.
InnaodInnych9
No kolejny. Lily powiedziała to samo.
Dobra, w przypływie weny spróbuję zrobić coś z tych zdjęć na Resenę ;)
I cieszę się, że się podoba;) A tak swoją drogą: masz taki szeroki ekran i widzisz całość, czy
musiałeś "trochę pokombinować"? ;>
186. FizzzReviews
Nie mam szerokiego ekranu. Nawet w poprzednim tle 'zniknęło' mi zdjęcie LaFee. Musiałem
kliknąć 'Pokaż obrazek tła'.
InnaodInnych9
Tak myślałam:) Mnie jak się monitor zepsuł, to rodzice kupili taki bardzo szeroki (żeby było fajniej
patrzeć na filmy) i wszystkie tła robię pod mój monitor;) Najważniejsze, żeby cieszyło moje oko;p
187. Anonymous
Kiedy zdradzisz jakieś recenzje po mrocznych urodzinach?
InnaodInnych9

Na pewno nie w tym roku ;]
Prawdopodobnie podczas "Mrocznych Urodzin". Nie wiem dokładnie.
188. FizzzReviews
Słuchałaś nowej piosenki Panik?
InnaodInnych9
Oczywiście! Jak mogłabym jej nie przesłuchać. Już wylądowała na mojej mp3.
I jeśli chodzi o chłopaków to jestem w miarę na bieżąco, więc czegoś takiego nie mogłam
przegapić.
A swoją drogą to chyba nie będzie już Panik, tylko BonkSonnenschein...
189. FizzzReviews
Ta, co płyta to zmiana nazwy ;/ Ale nazwa to tylko nazwa. Mnie się ten utwór średnio podoba. Oby
cała płyta była lepsza niż to czy "Es ist Zeit".
InnaodInnych9
Chyba to jest ich celem... ]:-> Moim zdaniem to głupota. Ale póki co nic nie wiadomo. Czy
naprawdę jest zmiana zespołu (chociaż wszystko wskazuje na tak) i czy faktycznie powrócą i
wydadzą płytą. Bo to, że opublikowali piosenkę nic nie znaczy. Co roku na święta sprawiają fanom
taki "prezent". Jedynie takie nadzieje wprowadza właśnie ta sprawa z tą nazwą i założeniem przez
nich nowej strony internetowej...
Mnie się od samego początku podobała, ale uważałam ją za gorszą od poprzedników. Po
kilkukrotnym (czy kilkunastokrotnym) przesłuchaniu jej stwierdzam, że jest świetna i już ją
kocham;) A "Es ist Zeit" jak dla mnie jest GENIALNE. Cytat mam nawet powieszony na tablicy
korkowej;p
A słuchałeś "Der Wegwaise part 2"? "Prezent" na święta 2010 roku wraz z filmem z "Grau" i
"Kinder" na żywo.
Jeśli nie, to na http://www.atsecondglance.de/ możesz obejrzeć ten film ("Grau" nie jest przeciętne
moim zdaniem, ale to piosenka jeszcze sprzed czasów Nevada Tan) i "Der Wegwaise part 2" można
pobrać.
190. FizzzReviews
Mnie to "Es ist Zeit" nie porwało. Więcej: gdyby było na "Panik" pewnie dałbym to do
'najgorszych'.
"Der Wegwaise part 2" może być. Ale dlaczego 'part 2'. Było 'part 1'?
InnaodInnych9
Pewnie dlatego Cię nie porwało, bo nie przeżywałeś tego, co fani. A tak w ogóle to wiesz o czym
jest "Es ist Zeit"? Na pewno nie trafiłoby to na "Panik", bo powstała po rozstaniu chłopaków. W
końcu to ona o tym jest, chociaż to jest jeden z rodzajów tekstów, które można interpretować na
różne sposoby.
I tak, było "Der Wegwaiser", które dali również do ściągnięcia za darmo po zmianie z "Nevada Tan"
na "Panik". Więc w przeciwieństwie do "part 2", nad piosenką pracowała cała szóstka...
191. Springme
Do you remember your dreams?
InnaodInnych9
Sometimes;)
192. FizzzReviews
Wiem, że "Es ist Zeit" nie mogłoby trafić na "Panik". Aż tak tępy nie jestem ;) To może z innej
beczki: napisałem dziś recenzję "Panik". Jest (jak na mnie) długa i... więcej nie zdradzę.

InnaodInnych9
Nie chodziło mi o to, czy jesteś tępy czy nie, tylko możesz nie znać ich historii, tego co się wtedy
działo, jak ja;)
To ja czekam na tę recenzję;)
193. FizzzReviews
Wystarczająco dokładnie przeczytałem Twoje recenzje, by znać ich historię :)
InnaodInnych9
Cieszy mnie to;)
Ale i tak nie opisałam wszystkiego... na temat ich historii to można książkę napisać;)
194. FizzzReviews
'Na temat ich historii można by książkę napisać' podobne zdanie zawarłem w recenzji ;)
InnaodInnych9
I to nie uwzględniając ich dzieciństwa itp. ;p
195. Springme
Are you afraid of spiders?
InnaodInnych9
Zareagowałabym tak samo:
http://www.youtube.com/watch?v=MQcyWErHJR4
chociaż nie... wpadłabym w większą panikę xD
196. Springme
What was your favorite book as a child?
InnaodInnych9
Hmm... jako dziecko? Czytałam tak dużo książek, że trudno wybrać jedną. Najmilej wspominam
"Mój nauczyciel jest... wampirem" i kontynuacja "Laura na deser". Seria "Przygody trzech
detektywów" również jest świetna - muszę kiedyś znów do tego wrócić i przypomnieć sobie ich
przygody;) Z lektur szkolnych zawsze mi się podobało "Pies, który jeździł koleją" czy coś w ten
deseń i "Ten Obcy" :) Ogółem było tego bardzo, bardzo dużo
197. Zuziio
MadHouse Forum: ACTA: za czy przeciw?
InnaodInnych9
Przeciw. Głównie dlatego, że trudno przewidzieć skutki, jakie może przynieść podpisanie tej
ustawy.
198. FizzzReviews
Dwusetne pytanie! Wiem, że nie to nie pytanie, ale chciałem być dwusetny ;)
InnaodInnych9
Wiesz, gdybym była wredna najpierw bym odpowiedziała na pytanie formspringa;p
Kurcze już 200 pytań xD A mnie ciągle mało, haha;D
Pytanie wyświetlało sę jako dwusetne, ponieważ wcześniej opublikowałam 2 wiadomości (w formie pytania i
odpowiedzi), których nie ujęłam w tym spisie.

199. Springme
How do you find new music to listen to?
InnaodInnych9
I read about new stars in magazines or in the Internet, sometimes I hear a new song in radio and I

look for songs and album in the Internet on popular networking sites where I can listen to
songs/album completely, not just pieces of songs;)
200. FizzzReviews
Też nie możesz wejść na bloga?
InnaodInnych9
Miałam tak do 10, potem zeszłam z kompa. Teraz chodzi.
Dziś mieli robić te naprawy, więc mogło im się przedłużył. Tylko weszłam raz na bloga, jest ok. Z
innej przeglądarki weszłam, żeby poprawić post - "Brak postów do wyświetlenia". Zalogowałam
się, poprawiłam, chciałam dać "publikuj" i mi wyskoczył błąd;/ Poprawa się zapisała, ale gdzie jest
ta naprawa jak wszystko chodzi tak samo jak przedtem, o ile nie gorzej!? ;/
201. Springme
What's your favorite color?
InnaodInnych9
Black ;]
202. Springme
Do you like your name?
InnaodInnych9
Yes;)
203. Springme
Who is your favorite singer?
InnaodInnych9
LaFee :)
204. Anonymous
Ołł,trafiłyście na ten dziwny teledysk Hinoi Team :P Potem mają mniej kiczowate piosenki i
teledyski normalniejsze :P
InnaodInnych9
Trafiłyśmy!? Ktoś bardzo "miły" nam go zgłosił. A że jest "naprawdę miły" zgłosił nam teraz trzeci.
Widzę po pytaniu, że autor(ka) tego pytania nam go zgłosiła. Czy Ty do jasnej cholery wiesz co to
IRONIA!? Jeśli nie, zapraszam tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ironia
I jeśli już ktoś coś zgłosił do recenzji i zostaje to w końcu zrecenzowane, to niech już będzie tak
kulturalny i chociaż tę jedną recenzję skomentuje.
205. Anonymous
A co do tego 'night of fire' tam śpiewają o tym,że chłopak ją podnieca... Bardzo pasuje tam ten
facio,nie? :P
InnaodInnych9
Gdybym chciała wiedzieć, o czym jest to "arcydzieło", to poszukałabym tłumaczenia.
A nie byłam, nie jestem i z pewnością nie będę ciekawa o czym ten jakże "cudowny" i "zajebisty"
zespół śpiewa.
Tu była ironia, jakby ktoś nie potrafił się zorientować.
206. Anonymous
Potrafisz sprawdzać IP ?
InnaodInnych9
A co, boisz się, że Cię namierzę? Haha xD

207. Anonymous
Co Cię najbardziej irytuje w lansiarach ?
InnaodInnych9
W lansiarach? Podaj mi Twoją definicję takiej osoby, to Ci powiem ;]
208. Anonymous
Z kim się bardziej dogadujesz? Zuziio, Fizzz czy Soscream?
InnaodInnych9
Hmm... trudne pytanie, bo z nimi mam "tylko" kontakt poprzez komentarze na blogach,
formspingu/odpowie i twitterze :) Na dzień dzisiejszy z Soscream, bo jakoś ostatnio najwięcej
wiadomości na np. twitterze wymieniam właśnie z nią:)
209. Anonymous
Na pewno wiesz jak mają na imię w realu Zuziio i Fizzz. A wiesz jak Soscream?
InnaodInnych9
Jaka pewność;) Co do Zuziio i Fizzza udało mi się w końcu zapamiętać ich imiona, a jeśli chodzi o
Soscream... to nie jestem pewna czy kiedykolwiek to wiedziałam:)
210. Anonymous
Bo nigdy nie wiedziałaś. ;) S.
InnaodInnych9
Teraz już wiem xD
211. Anonymous
pokaż swoje zdjęcie!
InnaodInnych9
A po co?
212. Anonymous
Masz jakieś recenzje napisane naprzód?
InnaodInnych9
Tak. Mam napisaną w całości piątkowy post.
Oprócz tego książki/filmy bodajże do końca kwietnia oraz album Behemotha ;)
213. Anonymous
Masz czasem dość swojego bloga?
InnaodInnych9
Zależy w jakim sensie. Czasami tracę chęć i wenę na pisanie, więc wtedy albo usuwam bloga albo
zawieszam, czy bez słowa "odchodzę" i nie piszę kilka tygodni/miesięcy, dopóki mi ochota nie
wróci;)
Ale jeśli chodziło Ci o coś innego, to napisz;)
214. Anonymous
Jakimi językami obcymi władasz?
InnaodInnych9
Super płynnie żadnym;p
Najlepiej znam niemiecki, angielski... różnie z tym bywa, ale ogółem słabo. I trochę liznęłam
szwedzkiego, ale poza kilkoma słowami i czymś z gramatyki już nic nie pamiętam ;/
215. Anonymous
Jaka to czcionka na wiosennym nagłówku z LaFee ?
InnaodInnych9

Ta sama, co była na nagłówku z Adele ;p
Nazywa się LaPointe's Road, myślę, że znajdziesz ją bez problemu ;)
216. Springme
Twilight or The Hunger Games?
InnaodInnych9
I don't know "The Hunger Games", but I think that is better than "Twilight", because "Twilight" is
awful... :)
217. Anonymous
Szukasz kogoś kto zrecenzowałby teledyski 'odrzucone' ? Bo ja chętnie bym dla samego
skrytykowania dziwnych/głupich rzeczy poświecę swój czas ;)
InnaodInnych9
Nie szukamy dodatkowych współautorów. Poza tym znając życie, gdyby cokolwiek z
"odrzuconych" zostałoby zrecenzowane, zaowocowałoby to 10 podobnymi zgłoszeniami. Już drugi
raz tego błędu nie popełnię.
218. Anonymous
Słuchałaś czegoś od My Chemical Romance?
InnaodInnych9
Znam jedną czy dwie piosenki. Poza tym nie znam ich twórczości.
219. Springme
Spiderman, Batman or Superman?
InnaodInnych9
BATMAN, of course ;)
220. Anonymous
Dlaczego zablokowałaś sobie chomika?
InnaodInnych9
Traktuję to jako mój "dysk zapasowy", żeby w razie awarii komputera nie stracić wszystkiego, co
na nim mam i postanowiłam nie dzielić się moimi "zapasami".
Poza tym dzielenie się muzyką, książkami itp. z całym światem jest nielegalne, a wolę nie łamać
prawa i nie kusić tych, którzy lubią "łapać" m.in. chomiki :)
221. Springme
Firefox, Chrome, or Internet Explorer?
InnaodInnych9
Chrome ;) But I like Firefox too ;)
222. FizzzReviews
Plisss, bitte czy jak tam jeszcze jest "prosić" w innych językach - zdradź jakie będą pierwsze
recenzje na "nowej" resenie :)
InnaodInnych9
Haha ;) Zdradzę tylko tyle, że pojawi się recenzja teledysku i albumu. Samego teledysku jeszcze nie
recenzowałam, aczkolwiek w poście na facebooku jest mała podpowiedź, co to będzie ;) Album był
już wcześniej przeze mnie recenzowany i dodam, że posiadam go w domu :)
Myślę, że znając mnie, nie jest trudno zgadnąć, może nie tyle co, ale kogo będę recenzować ;)

