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"Earth Infernal" är verkligen ett verk av tiden som gav det liv, och kan helt enkelt bara vara ett 

verk av Satan. Efter att ha skapat banbrytande Heavy Metal under hela 80-talet, håller deras 

sjätte fullängdare den höga standard de satte för länge sedan, och är kanske deras mest lägligt 

passande släpp hittills. 180gr Svart vinyl, Gatefold, Poster & Download card

![039841-gabcbd]

Metal Blade RecordsPK: LP: 160121 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Satan - Earth Infernal (Black Vinyl)

S015

"Earth Infernal" är verkligen ett verk av tiden som gav det liv, och kan helt enkelt bara vara ett 

verk av Satan. Efter att ha skapat banbrytande Heavy Metal under hela 80-talet, håller deras 

sjätte fullängdare den höga standard de satte för länge sedan, och är kanske deras mest lägligt 

passande släpp hittills. Digipack.

![039841-gabcca]

Metal Blade RecordsPK: CD: 160122 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Satan - Earth Infernal (Digipack)

267

"Earth Infernal" är verkligen ett verk av tiden som gav det liv, och kan helt enkelt bara vara ett 

verk av Satan. Efter att ha skapat banbrytande Heavy Metal under hela 80-talet, håller deras 

sjätte fullängdare den höga standard de satte för länge sedan, och är kanske deras mest lägligt 

passande släpp hittills. 180gr Ltd Marble Gul vinyl, Gatefold, Poster & Download card

![039841-gabchf]

Metal Blade RecordsPK: LP: 160127 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Satan - Earth Infernal (Light Yellow Marble Vinyl)

S017

Det grekiska death metal-bandet Abyssus började som ett band som spelade en mycket 

snabbare, thrashigare och crustigare version av Obituary och har sedan dess kommit långt. 

Samtidigt som Abyssus till vissa del blickar tillbaks till glansdagarna under 80/90-talet, gör 

Abyssus mer än att bara njuta av återskapandet av sound utan insuper element som är unika för 

deras musik och skapar ett övertygande uttryck som inte bara gör rättvisa åt det utan sätter nya 

normer för hur det ska göras. Därför kommer "Death Revival" att gå till historien som ett ikoniskt 

Death Metal-album i denna era.

![612789-ggchai]

Transcending ObscurityPK: CD: TOR133 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Abyssus - Death Revival (Digipack)

S011

"Fäghring" bär återfödelsens gåva - både i naturen och för det svenska folkmetalbandet Bhleg. 

Den fjärde och avslutande delen av albumtetralogin "Ár" är deras mest ambitiösa hittills. De 

svepande, drömska ljudlandskapen förstärks av en mängd oortodoxa instrument, av och med S - 

som framför inte bara gitarr och bas, utan även lyra, gurdy, munharpa, keyboard, brumsnurra, 

näverlur, samt slagverk som t.ex. trummor, pinnar och stenar. Förutom den karaktäristiska 

sången och texterna av L har "Fäghring" olika gästspel, som Andreas Pettersson (Saiva), Êlea 

(Noêta) och den svenske författaren Lars Magnar Enoksen.

![725987-jijfdg]

Nordvis ProduktionPK: CD: NVP148 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Bhleg - Fäghring
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"The Pestilence" lägger till fyra (fem med CD'ns bonusspår) rasande kompositioner till Centinex 

redan digra låtskatt, som har en mängd välrenommerade pärlor sedan starten på 90-talet. Som 

äldre syskon till den prisade undergroundgruppen Demonical, verkar Centinex inom en 

välbekant ljudsfär, men är ändå mer benägna att gå för ett mindre melodiskt och mer 

konventionellt death metal-upplägg, som accentuerar stramhet, brutalitet och distinkt brutala 

riff. Svart Vinyl LP.

&[9ow28v-bdbeai]

Agonia RecordsPK: LP: ARLP209V1 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Centinex - Pestilence (Black Vinyl LP)

S014

"The Pestilence" lägger till fyra (fem med CD'ns bonusspår) rasande kompositioner till Centinex 

redan digra låtskatt, som har en mängd välrenommerade pärlor sedan starten på 90-talet. Som 

äldre syskon till den prisade undergroundgruppen Demonical, verkar Centinex inom en 

välbekant ljudsfär, men är ändå mer benägna att gå för ett mindre melodiskt och mer 

konventionellt death metal-upplägg, som accentuerar stramhet, brutalitet och distinkt brutala 

riff. Olivgrön Vinyl LP.

&[9ow28v-bdbecc]

Agonia RecordsPK: LP: ARLP209V2 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Centinex - Pestilence (Green Vinyl LP)

S015

"The Pestilence" lägger till fem rasande kompositioner till Centinex redan digra låtskatt, som har 

en mängd välrenommerade pärlor sedan starten på 90-talet. Som äldre syskon till den prisade 

undergroundgruppen Demonical, verkar Centinex inom en välbekant ljudsfär, men är ändå mer 

benägna att gå för ett mindre melodiskt och mer konventionellt death metal-upplägg, som 

accentuerar stramhet, brutalitet och distinkt brutala riff. Limiterad Digipack med bonusspår.

&[9ow28v-bdbdjc]

Agonia RecordsPK: CD: ARCD240 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Centinex - Pestilence (Ltd. Digipack)

S008

2 LP Svart/Vit Marmorerad Vinyl LP.
%[2t04ss-biigjh]

Rare Diamonds ProductionsPK: LP: RDP0003VSW Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Doro - Classic Diamonds (2 LP Black/White Marbled Vinyl)

S021

En samling av de bästa låtarna, balladerna och en del rariteter från den omisskänliga drottningen 

av heavy metal, Doro. Clear Vinyl 2LP. %[2t04ss-bihjgg]

Rare Diamonds ProductionsPK: LP: RDP0021VB Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Doro - Magic Diamonds - Best Of Ballads (Clear 2 LP)

S021
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Alla Heavy Metal-tiders kultklassiker "The Savage Poetry" får en 20-årsjubileumsrelease med 

fullständig remastring och kommer att finnas tillgänglig på vinyl för första gången någonsin. 

Uppföljaren till Edguys genombrottsalbum släpptes 2000 under titeln "Savage Poetry" och fick 

återigen kritikerhyllningar världen över. Det cementerade deras genombrott och banade väg för 

deras internationella karriär. Gul vinyl LP.

![884860-djhdbf]

AFM RecordsPK: LP: AFM03511 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Edguy - Savage Poetry The - Anniversary (Yellow Vinyl LP)

S023

Kultdemo på CD. Med Jason Newsted (Metallica), inkluderar tidigare aldrig släppta låtar. 

Legendarisk speed/thrash metal debut demo från 1985. Metal Shock-demon med fyra spår 

(1985) innehåller de enda inspelningarna av spåren The Evil Sheik och The Beast Within! 16-sidig 

booklet, sällsynta bilder och omfattande intervju med grundaren Kelly Smith. 3 speciella live 

bonuslåtar från 1984 & 1985 inklusive Hammerhead live i Jason's Apartment 1985 och She Took 

an Axe (Live at the Pony Express 1985). 9 spår totalt.

)[7p7wt3-iacgcb]

Vic RecordsPK: CD: VIC242CD Death/Thrash/BlackRelease: 20220325

Flotsam And Jetsam - Iron Tears & Metal Shock

S011

Debutalbumet från Friends Of Hell, den redan kultförklarade supergruppen "of doom". Friends of 

Hell hämtar inspiration från de mest framträdande källorna inom Doom Metal och hyllar de 

stora verken av Pentagram, Candlemass, Saint Vitus och Cathedral längs vägen. Men något 

otäckare och smutsigare lurar i soundet: en trögflytande, svärtad strimma av läderartade ärr att 

tacka Venom, Bathory och Hellhammer för. Med tidigare medlemmar från Electric Wizard, 

Reverend Bizarre, Impaled Nazarene och Sentenced!

![803341-fgcfgb]

Rise AbovePK: CD: RISECD247 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Friends Of Hell - Friends Of Hell

S011

Debutalbumet från Friends Of Hell, den redan kultförklarade supergruppen "of doom". Friends of 

Hell hämtar inspiration från de mest framträdande källorna inom Doom Metal och hyllar de 

stora verken av Pentagram, Candlemass, Saint Vitus och Cathedral längs vägen. Men något 

otäckare och smutsigare lurar i soundet: en trögflytande, svärtad strimma av läderartade ärr att 

tacka Venom, Bathory och Hellhammer för. Med tidigare medlemmar från Electric Wizard, 

Reverend Bizarre, Impaled Nazarene och Sentenced! Vinyl Gatefold LP.

![803341-fgcfhi]

Rise AbovePK: LP: RISELP247 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Friends Of Hell - Friends Of Hell (Vinyl LP)

S020

Senaste bandet från den legendariske Death Metal-vokalisten David Ingram (Benediction, Bolt 

Thrower). Influenserna sträcker sig över band som Celtic Frost, Benediction, Warlord UK, Bolt 

Thrower, Cancer, Necrosanct och Memoriam. Med den här mixen och gästsolon från Scott 

Fairfax (Memoriam) bäddar detta för ett av de mest catchy albumen denna genre kan erbjuda! 

Om du är ett fan av klassisk Death Metal borde det här vara en no-brainer.

![612789-ggcjca]

Transcending ObscurityPK: CD: TOR139 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Hellfrost And Fire - Fire Frost And Hell (Digipack)

S011
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Re-release av det sjunde albumet, fullt av spökfulla melodier och kraftfulla psalmer! - Remixad 

och Remasterad. Producerad av Piet Sielck i hans egna Powerhouse Studios (Stormwarrior). 

Artwork av Felipe Machado (Blind Guardian, Rhapsody Of Fire). Nu med med Japan bonusspåret 

Underneath the Radar. 2 LP Svart Vinyl.

![884860-diddbi]

AFM RecordsPK: LP: AFM8011 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Iron Savior - Landing The (2 LP Black Vinyl)

095

Finska sleazerockarna Reckless Love återvänder med sitt femte studioalbum, "Turborider"! Efter 

att ha sålt guld med sina tre första album i Finland rustar sångaren Olli Herman och hans band 

sig nu för nästa drag. "Turborider" är högenergisk, synth wave-injicerad rock med en obestridlig 

80-talskänsla. Roligt? Yepp! Upplyftande? Yepp! "Turborider" kommer att få dig att glömma 

världen omkring dig och dess smittsamma hooks kommer att få dig att sjunga med hela dagen. 

Klar-Orange Gatefold Vinyl LP.

![884860-ecjhbj]

AFM RecordsPK: LP: AFM8061 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Reckless Love - Turborider (Clear Orange Vinyl LP)

S020

Finska sleazerockarna Reckless Love återvänder med sitt femte studioalbum, "Turborider"! Efter 

att ha sålt guld med sina tre första album i Finland rustar sångaren Olli Herman och hans band 

sig nu för nästa drag. "Turborider" är högenergisk, synth wave-injicerad rock med en obestridlig 

80-talskänsla. Roligt? Yepp! Upplyftande? Yepp! "Turborider" kommer att få dig att glömma 

världen omkring dig och dess smittsamma hooks kommer att få dig att sjunga med hela dagen. 

Boxset innehåll: CD Digipack, handhållet videospel, äkthetsintyg, autograf. Limiterad till 500 

exemplar.

![884860-ecjjce]

AFM RecordsPK: CD: AFM8066 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Reckless Love - Turborider (Ltd. CD Boxset)

S039

Efter många år av albumsläpp och kontinuerligt turnérande har Skambankt etablerat sig som ett 

av de största norska rockbanden idag. Deras unika twist på melodisk och hårdslående, men också 

poetisk och meningsfull rock träffar en omedelbar nerv hos såväl norska som internationella 

lyssnare. "TI", bandets tionde album, är ett musikaliskt och textmässigt varierat verk som inte 

bara markerar bandets återkomst till den storslagna och energiska rock de är mest kända för, 

utan också vittnar om bandets resa och utveckling under hela karriären.

([0v2w0t-aaiebg]

Indie RecordingsPK: CD: INDIE344CD Punk/Hard CoreRelease: 20220401

Skambankt - Ti

S011

Efter många år av albumsläpp och kontinuerligt turnérande har Skambankt etablerat sig som ett 

av de största norska rockbanden idag. Deras unika twist på melodisk och hårdslående, men också 

poetisk och meningsfull rock träffar en omedelbar nerv hos såväl norska som internationella 

lyssnare. "TI", bandets tionde album, är ett musikaliskt och textmässigt varierat verk som inte 

bara markerar bandets återkomst till den storslagna och energiska rock de är mest kända för, 

utan också vittnar om bandets resa och utveckling under hela karriären. Svart Vinyl LP.

([0v2w0t-aaidjd]

Indie RecordingsPK: LP: INDIE344LP Punk/Hard CoreRelease: 20220401

Skambankt - Ti (Black Vinyl LP)

S025
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Efter många år av albumsläpp och kontinuerligt turnérande har Skambankt etablerat sig som ett 

av de största norska rockbanden idag. Deras unika twist på melodisk och hårdslående, men också 

poetisk och meningsfull rock träffar en omedelbar nerv hos såväl norska som internationella 

lyssnare. "TI", bandets tionde album, är ett musikaliskt och textmässigt varierat verk som inte 

bara markerar bandets återkomst till den storslagna och energiska rock de är mest kända för, 

utan också vittnar om bandets resa och utveckling under hela karriären. Vit Vinyl LP i begränsad 

upplaga.

([0v2w0t-aaieaj]

Indie RecordingsPK: LP: INDIE344LPL Punk/Hard CoreRelease: 20220401

Skambankt - Ti (Limited White Vinyl LP)

S027

Abhorias moderna take på denna klassiska genre förlitar sig mindre på traditionella Black 

Metal-drag och lutar mer åt att fånga det dystra landskapet i en oförlåtande värld, i ljudform. 

Abhoria inbjuder dig att förkasta dina förutfattade meningar om genren och ta till dig en variant 

av Black Metal som återspeglar den obevekliga dysterheten i en värld inte långt från vår egen. 

Med medlemmar av Ashen Horde, Catheter och Vimana.

![656191-afcebc]

ProstheticPK: LP: 105241 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Abhoria - Abhoria (Vinyl LP)

S022

Återutgivning av "Wormwood", det femte albumet av det Amerikanska Hardcore-bandet The 

Acacia Strain, ursprungligen släppt 2010. Orange Marmorerad Vinyl LP. ![656191-aejbdj]

ProstheticPK: LP: 104913 Punk/Hard CoreRelease: 20220401

Acacia Strain The - Wormwood (Orange Vinyl LP)

S022

Amon Acid kommer från Leeds, Storbritannien, och bildades 2018 för att göra psykedelisk Doom 

Metal. "Demon Rider" bultar på med ett utsökt mörkt och smäktande groove, Doom som smälter 

lika olycksbådande (och långsamt, förstås) som ett svart stearinljus. "Incredible Melting Man", 

trots sin titel, är faktiskt en kick-out-the-jams-typ av 'banger', Amon Acid låter lika djävulskt och 

deliriskt även i detta sällsynta up-tempo. Svart vinyl 7"-singel.

([3t0o5v-iigiif]

Helter SkelterPK: S: HSP077 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Amon Acid - Demon Rider (7")

S008

"Our Last Eclipse" är debutalbumet från det multinationella, Spanien-baserade Ancient Settlers, 

som bildades 2020. Bandet började sin resa med avsikten att utforska gränserna för modern 

Melodic Death Metal, inklusive catchy gitarriff, användning av syntar och keyboard, och en 

mängd olika ljud och rytmer. Mixat och mastrat av Grammisbelönte producenten Fredrik 

Nordström.

![884860-edjhcf]

Crusader RecordsPK: CD: CRUSR011 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Ancient Settlers - Our Last Eclipse

262
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"Rising Of The Lights" är det första albumet från denna brittiska anarcho-punk institution sedan 

1984, och ett omedelbart uttalande om att sanna legender aldrig dör. Ett av de mest 

inflytelserika av alla band som kom fram från det tidiga 80-talets febrila anarkopunkscen. Nu 

återvänder Antisect med ett album som knappast kunde vara ett mer rättfärdigt soundtrack för 

mänsklighetens undergång. Andan från '83 är i högsta grad levande och dess mest potenta 

huvudpersoner sparkar återigen envist mot dom stora bovarna.

![803343-bgdgcj]

Rise AbovePK: CD: RISECD216 Punk/Hard CoreRelease: 20220401

Antisect - Rising Of The Lights

S011

"Rising Of The Lights" är det första albumet från denna brittiska anarcho-punk institution sedan 

1984, och ett omedelbart uttalande om att sanna legender aldrig dör. Ett av de mest 

inflytelserika av alla band som kom fram från det tidiga 80-talets febrila anarkopunkscen. Nu 

återvänder Antisect med ett album som knappast kunde vara ett mer rättfärdigt soundtrack för 

mänsklighetens undergång. Andan från '83 är i högsta grad levande och dess mest potenta 

huvudpersoner sparkar återigen envist mot dom stora bovarna. Vinyl LP.

![803343-bgdgdg]

Rise AbovePK: LP: RISELP216 Punk/Hard CoreRelease: 20220401

Antisect - Rising Of The Lights (Vinyl LP)

S020

Black Death Cult, med medlemmar från Antediluvian och Revenge, med sitt andra album, 

"Diaspora". Här går de ännu djupare i avgrundens dolda sprickor genom sex bisarra spår av 

konstigheter och förvirring. Förmodligen det märkligaste, mest udda och unika Death 

Metal-släppet på evigheter.

![843563-bejhbd]

Profound LorePK: CD: PFL276 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Black Death Cult - Diaspora

S011

"A Sultan's Ransom", Cloven Hoofs tredje studioalbum, som ursprungligen släpptes 1989, är en 

förbisedd pärla till album. Den innehåller fantastiska låtar som "Astral Rider" och/eller "Mistress 

of the Forest". Metal Hammer gav den fyra stjärnor och utnämnde den till ett av årets bästa 

brittiska metalalbum. Mastrad vinyl av Patrick W. Engel på Temple of Disharmony. CD + DVD med 

olika videoklipp.

%[2t12uv-hbcfea]

High Roller RecordsPK: CD: HRR808 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Cloven Hoof - A Sultans Ransom (CD + DVD Slipcase)

S016

Det Norska symfoniska metalbandet Confidential presenterar sitt djupt personliga debutalbum 

"Devil Inside"! Du kan se fram emot snabba symfoniska spår såväl som långsammare och 

innerliga låtar, som sammanfattar alla aspekter av det mänskliga sinnet. Mixad och mastrad av 

Jacob Hansen, och med gäster som Jake E (CyHra, ex Amaranthe), Jonah Weingarten (Catalyst 

Crime, Pyramaze), Madeleine Liljestam och Rikard Ekberg (båda Eleine) samt Morten Gade 

Sørensen (Pyramaze). Röd Vinyl LP.

%[0q84uu-jcceba]

Massacre RecordsPK: LP: MASL1241 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Confidential - Devil Inside (Red Vinyl LP)

S018
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Faithful Breath, kända i sina tidiga dagar som The Magic Power, började som ett progressivt 

rockband, men förvandlades så småningom till ett Heavy Metal-band i början av 80-talet. Och 

det var i den senare stilen som de släppte "Gold 'N Glory" 1984, av fansen betraktad som deras 

finaste stund. Ljudrestaurering och mastering av Patrick W. Engel på Temple Of Disharmony i 

mars 2020. Black Vinyl LP.

%[2t12uv-hbagid]

High RollerPK: LP: HRR766LP2 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Faithful Breath - Gold N Glory (Black Vinyl LP)

S020

Faithful Breath, kända i sina tidiga dagar som The Magic Power, började som ett progressivt 

rockband, men förvandlades så småningom till ett Heavy Metal-band i början av 80-talet. Och 

det var i den senare stilen som de släppte "Gold 'N Glory" 1984, av fansen betraktad som deras 

finaste stund. Ljudrestaurering och mastering av Patrick W. Engel på Temple Of Disharmony i 

mars 2020. Mintgrön/Vit Splatter Vinyl LP.

%[2t12uv-hbagja]

High RollerPK: LP: HRR766LP2S Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Faithful Breath - Gold N Glory (Mint Green/White Splatter Vinyl LP)

S021

"Terrified Beyond Measure" är det andra albumet av det brittiska melodiska Death Metal-bandet 

Gorebringer. Bandets nuvarande sound kan enklast beskrivas som "Melodic Death Metal med 

blodiga teman". För fans av At The Gates, Mayhem, Death och Dissection.

$[66ruu3-aajjfg]

Great Dane RecordsPK: CD: GOUDJ113 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Gorebringer - Terrified Beyond Measure (Digipack)

S011

Grim Reaper, ett av Storbritanniens bästa metalband, släpper sitt första officiella livealbum! 

Denna fantastiska show, inspelad på British Steel Festival 2018, innehåller spår som spänner över 

bandets 40-åriga karriär och inkluderar deras hitlåt och anthem "See You In Hell". För fans av Iron 

Maiden, Saxon, Riot och Judas Priest. 2 CD.

![803341-fdaddb]

Back on BlackPK: CD: BOBV832CD Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Grim Reaper - Reaping The Whirlwind - Live 2018 (2 CD)

S012

Hellwitch (ex) medlemmar i legendariska Florida-band som Alex Marquez (Solstice), Frank 

Watkins (Obituary, Gorgoroth), Joe Schnessel (Malevolent Creation), Gabe Lewandovski 

(Resurrection). Sedan länge otillgängligt album äntligen tillgängligt igen. Bonus The Epitome of 

Disgrace EP och studio outtakes. Nydesignad booklet med sällsynta bilder.

)[7p7wt3-iacdce]

Vic RecordsPK: CD: VIC215CD Death/Thrash/BlackRelease: 20220325

Hellwitch - Omnipotent Convocation

S011
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Återutgivning av "Being and Nothingness" (2012), det hyllade andra albumet från Kaliforniens 

neo-thrashers, Hexen. Genomsyrad av en mörk kosmisk aura som omger hela konceptet av 

"Being And Nothingness", är albumet en lysande uppvisning av intellekt, framåtsträvande och 

patenterat gitarrspel! Nyutgåvan inkluderar utökad förpackning och personliga liner-notes och 

kommer som en 2CD med bonusskiva med tidigare outgivna demo- och livespår.

![632688-bgjhea]

M-Theory AudioPK: CD: M0912 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Hexen - Being And Nothingness (2 CD)

267

Återutgivning av "Being and Nothingness" (2012), det hyllade andra albumet från Kaliforniens 

neo-thrashers, Hexen. Genomsyrad av en mörk kosmisk aura som omger hela konceptet av 

"Being And Nothingness", är albumet en lysande uppvisning av intellekt, framåtsträvande och 

patenterat gitarrspel! Nyutgåvan inkluderar utökad förpackning och personliga liner-notes och 

kommer på fantastiskt Blå Vinyl 2LP.

![632688-bhaedc]

M-Theory AudioPK: LP: M0911 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Hexen - Being And Nothingness (Blue Vinyl 2 LP)

095

En fascinerande trio, som lätt kan jämföras med legendariska 60- och 70-tals 

vokalharmonigrupper som Eagles, Byrds, Doobie Brothers eller Crosby, Stills, Nash & Young, även 

The Common Linnets och The Mavericks.

Med imponerande harmonier och ett klassiskt West Coast sound, traditionell Nashville-baserad. 

Den här omarbetade versionen innehåller 11 studiospår och 13 liveinspelningar (Live In 

Woodstock) som en dubbel-CD i begränsad upplaga av hög kvalitet, komplett med två 16-sidiga 

booklets.

%[0t92tp-ejjcgi]

High South RecordsPK: CD: HSCD3 Pop,rock,soulRelease: 20220401

High South - Peace Love & Harmony - Revisited (2 CD)

S018

New wave solo projekt av Helalyn Flowers manliga halva. En cocktail av uttrycksfull sång, 

dynamiska syntar och poprockgitarriff. En cocktail av influenser som Killing Joke, Depeche Mode, 

Gary Numan, The Clash, Bonus CD innehåller hans outgivna Christian Death liknande goth 

rock-projekt Black Shine Fever. 2 CD Digipack.

![882951-hdabcg]

Alfa MatrixPK: CD: AM2301DCD Synth/IndustryRelease: 20220401

Imjudas - Yrjudas (2 CD Digipack)

S015

Kortlivat och intensivt. Sådan var karriären för det danska tekniska death metal bandet Iniquity. 

Ett av de bästa death metal-banden i Skandinavien, deras sista album från 2001, på vinyl för 

första gången någonsin. Medlemmar kom senare attspela i band som Artillery, Thorium, Corpus 

Mortale, Undergang. Remastrad i Angioni Studios av Marco Angioni (Tardus Mortem, 

Panzerchrist, Tygers Of Pan Tang). Svart Vinyl LP i 300 exemplar.

&[7oo90v-chbchj]

Emanzipation ProductionsPK: LP: 1187151 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Iniquity - Grime (Black Vinyl LP)

S016
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Kortlivat och intensivt. Sådan var karriären för det danska tekniska death metal bandet Iniquity. 

Ett av de bästa death metal-banden i Skandinavien, deras sista album från 2001, på vinyl för 

första gången någonsin. Medlemmar kom senare attspela i band som Artillery, Thorium, Corpus 

Mortale, Undergang. Remastrad i Angioni Studios av Marco Angioni (Tardus Mortem, 

Panzerchrist, Tygers Of Pan Tang). Grå/Svart Marmorerad Vinyl LP i 300 exemplar.

&[7oo90v-chbcig]

Emanzipation ProductionsPK: LP: 1187155 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Iniquity - Grime (Grey/Black Marbled Vinyl LP)

S016

Det franska Melodic Metal-bandet Kingcrown presenterar sitt mästerverk "Wake Up Call". Det är 

ett album som berör temat för uppvaknandet av mänskligt medvetande och mänsklighetens resa 

ut ur en uråldrig och störd värld rakt in i en ny, centrerad på jämvikt, klarhet i sinnet och 

själarnas enhet. Det är skivan som perfekt överbryggar klyftan mellan Euro-Power-scenen med 

de amerikanska Power Metal-titanerna från 90-talet, allt som ett Melodic Power Metal-fan kan 

begära!

&[2oo12r-ggddgf]

Rock Of AngelsPK: CD: ROAR2216 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Kingcrown - Wake Up Call (Digipack)

S011

Indiens metalmaskin Kryptos 6:e album Force of Danger. För fans av: Eskimo Callboy, Parkway 

Drive, Caliban, Suicide Silenece och Callejon. Gatefold Vit Vinyl LP. ![884860-eafibc]

AFM RecordsPK: LP: AFM79111 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Kryptos - Force Of Danger (White Vinyl LP)

094

Ett stycke death metal-historia: Maceration (det första bandet som spelar death metal i 

Danmark) debut livespelning, öppnar förDarkthrone som fortfarande spelar death metal. 

Liner-notes av Benni Bödker. Remastrat i Angioni Studios av Marco Angioni (Tardus Mortem, 

Panzerchrist, Tygers Of Pan Tang. Vinyl LP Gyllene/Kristall, begränsad upplaga i 300 exemplar. 

För fans av: Invocator, Autopsy, Obituary & Repulsion.

&[7oo90v-chadhb]

Emanzipation ProductionsPK: LP: 1187091 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Maceration - Live Disfigurements (Golden Crystal Vinyl LP)

S016

Det framgångsrika albumet av Orden Ogan som marmorerad vinyl! Orden Ogan har etablerat sig 

som en av Europas ledande power metal-outfits. Klar/Svart Marmorerad Vinyl LP. ![884860-ediabi]

AFM RecordsPK: LP: AFM60414 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Orden Ogan - Gunmen (Clear/Black Marbled Vinyl LP)

S022
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Återutgivning av "Reflexions", det mycket sällsynta debut-minialbumet från Sveriges 

kultförklarade Heavy Metal-akt Overdrive, som ursprungligen släpptes 1981 och anses vara ett 

samlarobjekt. 2 CD Digipack med originalalbumet tillsammans med ytterligare livespår.

([3t0o5v-iigjfd]

REGAINPK: CD: RRCD206 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

Overdrive - Reflexions (2 CD)

S012

Belgiska electronic/trip-pop-akten Psy'aviah firar 20-år med ett album som har uptempo pop och 

melankoliska låtar med en imponerande lista av gäster. Bonusskiva med mörka spår, från EBM 

till gothrock. 2 CD Digipack.

![882951-hdajci]

Alfa MatrixPK: CD: AM2309DCD Synth/IndustryRelease: 20220401

Psy’aviah - Bittersweet (2 CD Digipack)

S015

När Sacrifice släppte sitt debutalbum "Torment In Fire" 1986 var reaktionerna av det bättre 

slaget, hemma i Kanada såväl som globalt. Bandet slösade ingen tid på att spela in uppföljaren 

och "Forward To Termination" såg dagens ljus inte ens tolv månader senare 1987. Idag hyllas 

Sacrifice över hela världen som ett kultband, deras två album betraktas som äkta Thrash 

Metal-klassiker. För fans av Exciter, Anvil och Razor.

%[2t12uv-hbbige]

High RollerPK: CD: HRR871CD Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Sacrifice - Forward To Termination (Slipcase)

S012

Efter den första generationens kanadensiska Speed Metal-pionjärer Anvil och Exciter och starkt 

influerade av Toronto's lokala Thrash-legendarer Razor, fortsatte Sacrifice förvalta arvet med 

deras klassiska debutalbum "Torment In Fire" 1986. Mastering av Patrick W. Engel på Temple Of 

Disharmony i mars 2021.

%[2t12uv-hbbibj]

High RollerPK: CD: HRR870CD Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Sacrifice - Torment In Fire (Slipcase)

S012

Sainted Sinners återvänder med sitt fjärde album, "Taste it". Återigen bevisar bandet att 

hårdrock kan uppskattas av alla åldrar, tack vare dess variation och tidlösa tillvägagångssätt. Från 

den stora riffdrivna up-tempo-öppnaren "Against the odds" till det sista orkesterdecrescendot i 

episka "Heart of stone", tar Sainted Sinners dig med på en resa genom alla aspekter och 

musikalisk mångfald som ett hårdrocksalbum borde ha! Whiskeyfärgad Vinyl LP.

&[2oo12r-ggdbed]

Rock Of AngelsPK: LP: ROAR2116LP Aor/Melodic RockRelease: 20220401

Sainted Sinners - Taste It (Whiskey Marbled Vinyl LP)

093
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Phoenix's mest rabiata nya band Savage Necromancy, gör sitt absolut bästa för att bevara och 

stärka arvet från de mest oheliga och barbariska banden från förr, på sätt som är omedelbart 

igenkännbara och djupt dyrkade, men sätter ändå sin egna prägel på både Black och Death 

Metal. Savage Necromancy har bara börjat korståget mot himlens portar. För fans av Archgoat, 

Impiety, Black Witchery, Beherit, Blasphemy.

![810079-faaeee]

20 Buck SpinPK: CD: SPIN156 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Savage Necromancy - Feathers Fall To Flames

S012

Två år efter sitt andra album "Cosmic Terror" gräver Tysklands The Spirit återigen in i universums 

enorma tomhet, samtidigt som de fångar rädslan för det okända och mänsklighetens 

obetydlighet i vårt kosmos i sitt sound. På sitt tredje album, "Of Clarity and Galactic Structures", 

håller duon fast vid sina Black/Death Metal-rötter men tar de progressiva elementen till en helt 

ny nivå!

![764137-difdbg]

Art Of PropagandaPK: CD: AOP092CD Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Spirit The - Of Clarity And Galactic Structures

S011

Två år efter sitt andra album "Cosmic Terror" gräver Tysklands The Spirit återigen in i universums 

enorma tomhet, samtidigt som de fångar rädslan för det okända och mänsklighetens 

obetydlighet i vårt kosmos i sitt sound. På sitt tredje album, "Of Clarity and Galactic Structures", 

håller duon fast vid sina Black/Death Metal-rötter men tar de progressiva elementen till en helt 

ny nivå! Vinyl LP.

![764137-difdcd]

Art Of PropagandaPK: LP: AOP092LP Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Spirit The - Of Clarity And Galactic Structures (Vinyl LP)

S023

Återutgåva av minialbumet från 1999 med tre bonusspår från Sarmutius Pegorus-demon (1997). 

Ny design av RaDesign (Possesed, Malevolent Creation). Producerad av George Zacharopoulos 

(aka Morbid / Magus Wampyr Daoloth, Necomantia, Rotting Christ). Bonusspår remastrade av 

Achilleas Kalantzis (Varathron, Vio Lence, Possessed). För fans av Rotting Christ och Necromantia.

)[7p7wt3-iaceaj]

Vic RecordsPK: CD: VIC222CD Death/Thrash/BlackRelease: 20220325

Varathron - Lament of Gods The

S009

Återutgivning av "Icons Of Evil", 2007 års fullängdsalbum från det klassiska amerikanska Death 

Metal-bandet Vital Remains. Ansett som ett klassiskt album av ett klassiskt band. Med Deicide's 

Glen Benton på sång och produktion av den berömda Erik Rutan (Cannibal Corpse, Malevolent 

Creation, Goatwhore). Brutalare än så här blir det inte!

$[66ruu3-aaifjb]

Osmose ProductionPK: CD: OPCD420 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Vital Remains - Icons Of Evil

S009
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Återutgivning av "Icons Of Evil", 2007 års fullängdsalbum från det klassiska amerikanska Death 

Metal-bandet Vital Remains. Ansett som ett klassiskt album av ett klassiskt band. Med Deicide's 

Glen Benton på sång och produktion av den berömda Erik Rutan (Cannibal Corpse, Malevolent 

Creation, Goatwhore). Brutalare än så här blir det inte! Svart Vinyl 2LP.

![200000-baddif]

Osmose ProductionPK: LP: OPLP420BLACK Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Vital Remains - Icons Of Evil (Black Vinyl 2 LP)

S013

Återutgivning av "Icons Of Evil", 2007 års fullängdsalbum från det klassiska amerikanska Death 

Metal-bandet Vital Remains. Ansett som ett klassiskt album av ett klassiskt band. Med Deicide's 

Glen Benton på sång och produktion av den berömda Erik Rutan (Cannibal Corpse, Malevolent 

Creation, Goatwhore). Brutalare än så här blir det inte! Galaxy Vinyl 2LP.

![200000-baddjc]

Osmose ProductionPK: LP: OPLP420GALAXY Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Vital Remains - Icons Of Evil (Galaxy Vinyl 2 LP)

S014

Återutgivning av "Icons Of Evil", 2007 års fullängdsalbum från det klassiska amerikanska Death 

Metal-bandet Vital Remains. Ansett som ett klassiskt album av ett klassiskt band. Med Deicide's 

Glen Benton på sång och produktion av den berömda Erik Rutan (Cannibal Corpse, Malevolent 

Creation, Goatwhore). Brutalare än så här blir det inte! Guld Vinyl 2LP.

![200000-badeai]

Osmose ProductionPK: LP: OPLP420GOLD Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Vital Remains - Icons Of Evil (Gold Vinyl 2 LP)

S014

1993 bestämde sig tre ex-medlemmar från det tyska Heavy Metal-bandet Running Wild, Axel 

Morgan (gitarr), Jens Becker (Grave Digger, bas), Stefan Schwarzmann (ex-UDO, ex-Accept, 

trummor), för att bilda X-Wild. På jakt efter en sångare hittade de Frank Knight från England. 

Tillsammans släppte de det klassiska albumet "So What" 1994, ett rent tyskt Power 

Metal-mästerverk, med vissa flirtar mot hårdrock, liknande Accept, Grave Digger och Running 

Wild.

&[2oo12r-ggdbaf]

Rock Of AngelsPK: CD: ROAR2115 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

X-Wild - So What

S011

1993 bestämde sig tre ex-medlemmar från det tyska Heavy Metal-bandet Running Wild, Axel 

Morgan (gitarr), Jens Becker (Grave Digger, bas), Stefan Schwarzmann (ex-UDO, ex-Accept, 

trummor), för att bilda X-Wild. På jakt efter en sångare hittade de Frank Knight från England. 

Tillsammans släppte de det klassiska albumet "So What" 1994, ett rent tyskt Power 

Metal-mästerverk, med vissa flirtar mot hårdrock, liknande Accept, Grave Digger och Running 

Wild. För första gången på vinyl sedan den ursprungliga releasen, nu på Lila/Svart Splatter Vinyl 

LP.

&[2oo12r-ggdbbc]

Rock Of AngelsPK: LP: ROAR2115LP Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220401

X-Wild - So What (Purple/Black Vinyl LP)

S021
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Symfonisk extrem heavy metal från Stockholm - grundade och ledda av multiinstrumentalisten 

och låtskrivaren Zorn. Efter att ha lämnat Dark Funeral var han fast besluten att skaka om den 

traditionella "Metal-meets-Symphony" världen. Zornheym växte snabbt till ett dramatiskt 

musikaliskt koncept som skapar sin ljudvägg med hjälp av en riktig kör och en stråkkvartett. 2 LP 

Svart Vinyl.

%[0t94vr-dcbcjd]

Noble DemonPK: LP: ND025LP Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Zornheym - Zornheim Sleep Experiment The (2 LP Black Vinyl)

094

Symfonisk extrem heavy metal från Stockholm - grundade och ledda av multiinstrumentalisten 

och låtskrivaren Zorn. Efter att ha lämnat Dark Funeral var han fast besluten att skaka om den 

traditionella "Metal-meets-Symphony" världen. Zornheym växte snabbt till ett dramatiskt 

musikaliskt koncept som skapar sin ljudvägg med hjälp av en riktig kör och en stråkkvartett. 2 LP 

Splatter Vinyl.

%[2u06wx-ajaiai]

Noble DemonPK: LP: ND025LPC2 Death/Thrash/BlackRelease: 20220401

Zornheym - Zornheim Sleep Experiment The (2 LP Splatter Viny)

096


