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Patrik Kruse and 2 other people
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ett slag för skivan en gång till. Vinylen är begränsad till femhundra exemplar, var
signerad av medlemmarna när den anlände och även om man bortser från det faktum
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jag inte engagerat mig så mycket då låten som sådan är rätt tjatig och inte alls tillhör
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att vinyl alltid är att föredra satsar man givetvis slantarna på denna snarare än på cdn.
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Jag gillade skivan även i de tidigare inlyssnade formaten men Fy Fan! växer sig ännu
starkare på LP. Klart köpvärd om man gillar (#) punkrock med många influenser,
refrängstarka låtar och välskrivna och ofta underhållande texter.
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svarade @victoriaharryss (http://twitter.com
/victoriaharryss) Vad fint att du tycker så! Det
gör oss väldigt glada :) Och tack för att du tog
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