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Przy pierwszym kontakcie z dêwiêkami kr¹¿ka tego australijskiego projektu, 
doznaùem wra¿enia podobieñstwa muzycznego z Evanescence, ale trwaùo to tylko 
kilkana�cie sekund. Uczucie to powtarzaùo siê póêniej w trakcie przesùuchiwania caùej 
pùyty, lecz nieczêsto i w sumie to trochê ¿aùujê, gdy¿ wtedy pewnie "1000 Tears" 
przypadùby mi bardziej do gustu. 
 
I tak mamy tu niby gothic metal, który z gothic'kiem ma niewiele wspólnego, choã 
ludziska sùuchaj¹cy tego typu grania pewnie by siê ze mn¹ nie zgodzili. Sam ju¿ nie 
wiem, jak powinien brzmieã przyzwoity gothic metal, ale jednego jestem pewien - nie 
tak. 
 
Album ten zostaù nagrany wùasnym sumptem, co niestety ewidentnie sùychaã. Plusem 
s¹ tu ciekawe i surowe gitary, minusem sekcja i wokal. Gùos jest po prostu bez 
wyrazu, totalnie brak w nim ducha czy energii i kompletnie siê zlewa, nie 
dopuszczaj¹c niekiedy do rozró¿niania poszczególnych sùów. Kelly, bo tak siê 
nazywa pani, która raczy nas swym gùosem, maj¹cym notabene ciekaw¹ barwê, nie 
potrafi go dobrze wykorzystaã. Przez caùe 13 utworów ani na chwilê nie urzekùa mnie 
swoim �piewaniem. 
 
Numery odstaj¹ce trochê od naprawdê �redniej reszty to pierwsze kawaùek pt. "Find 
Me", z którego po maùej przeróbce mógùby powstaã nawet ciekawy song. Bo niby 
niczego mu nie brak - klimat i pazur jest, ale jednak... Nastêpnie "So Near", podobnie 
jak poprzednik jest interesuj¹cy, lecz tak samo czego� mu brak. Dalej jest naprawdê 
dobry "Taken", gdzie ju¿ wszystko jest tak, jak powinno byã. Nawet wokal brzmi 
nieêle, pewnie na ¿ywo kopie w tyùek, ale raczej swoim klimatem, ni¿ agresj¹. 
 
Wrócê jeszcze raz do brzmienia tej pùyty. Gdyby byùo lepsze, bardziej przestrzenne, 
to sùuchaùoby siê tego o wiele lepiej. A tak to caùo�ã kuleje, nie do koñca oczywi�cie, 
ale do�ã znacznie. Podsumowuj¹c... da siê tego sùuchaã i pewnie znajd¹ siê ludzie, 
którym siê to spodoba. Debiut ten jest maù¹ iskr¹, z której mo¿e kiedy� powstaã du¿y 
ogieñ. Zobaczymy czy po drodze iskra ta nie zga�nie. 
 
 
Strona internetowa zespoùu Temujin: www.Temujinband.com 

 
 

 
 

Chcesz o tym pogadac? Kukaj na: Forum.Metal.pl 
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