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Abramis Brama var sedan starten uttalat fokuserade på att spela tung, hård rock med svenska 

texter - vilket tillhörde ovanligheterna i skiftet mellan 90- och 00-talen. Efter två 

uppmärksammade album och spelningar bland annat på Sweden Rock Festival, ombads de att 

göra en skiva på engelska. De gick motvilligt med på det som en engångsföreteelse och inget 

karriärdrag. Resultatet "Nothing Changes" från 2003, skäms dock inte alls för sig, bestående av 

låtar från de två föregående skivorna med nya engelska texter, aningen uppdaterade 

arrangemang och gästspel av jazzstjärnan Jonas Kullhammar.

'[6uru66-eabdad]

Black LodgePK: LP: BLOD130LP Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Abramis Brama - Nothing Changes - LP Black

S013

Limiterad version i Guld vinyl
![200000-ajffji]

Black LodgePK: LP: BLOD130LP01 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Abramis Brama - Nothing Changes - LP Gold

S016

Återpress av det redan legendariska svenska ockulta rockband.

Grön/Svart splattervinyl.

Special svensk version i endast 1000ex

![200000-baajjf]

Rise AbovePK: LP: RISELP124LP01 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Ghost - Opus Eponymous (Green/Black Splatter Vinyl)

S021

Med titeln "Drif" är albumet från Folk-ensemblen uppföljaren till 2019 års hyllade "Futha". Drif 

betyder "samling". Ett myller av människor, en hord, en folkmassa, en flock. I symbios med 

albumtiteln består "Drif" av en flock, en samling, ett collage av låtar, som små lågor söktes mot 

varandra, för att förena sig, knyta an, skapa och bli större tillsammans . Alla låtarna på Drif har 

sina egna berättelser. De har var och en sin plats och känsla av tillhörighet, med inspiration inte 

bara från norra Europa, utan från de uråldriga stora civilisationerna. Svart 2LP (33rpm) i deluxe 

gatefold (med guldfolie och spotglans) med 24-sidig insert.

![822603-bgggbd]

Season of MistPK: LP: SOM666LP Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Heilung - Drif (Black Deluxe Gatefold Vinyl 2 LP)

S023

Med titeln "Drif" är albumet från Folk-ensemblen uppföljaren till 2019 års hyllade "Futha". Drif 

betyder "samling". Ett myller av människor, en hord, en folkmassa, en flock. I symbios med 

albumtiteln består "Drif" av en flock, en samling, ett collage av låtar, som små lågor söktes mot 

varandra, för att förena sig, knyta an, skapa och bli större tillsammans . Alla låtarna på Drif har 

sina egna berättelser. De har var och en sin plats och känsla av tillhörighet, med inspiration inte 

bara från norra Europa, utan från de uråldriga stora civilisationerna. Svart 2LP (180g/33rpm) i 

Tip-On gatefold täckt med linnestruktur och tryckt med guldfolie och spotglans med 24-sidig 

insert.

![822603-igggbc]

Season of MistPK: LP: SOM666LPT Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Heilung - Drif (Black Tip-On Gatefold 180g Vinyl 2 LP)

S041
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Med titeln "Drif" är albumet från Folk-ensemblen uppföljaren till 2019 års hyllade "Futha". Drif 

betyder "samling". Ett myller av människor, en hord, en folkmassa, en flock. I symbios med 

albumtiteln består "Drif" av en flock, en samling, ett collage av låtar, som små lågor söktes mot 

varandra, för att förena sig, knyta an, skapa och bli större tillsammans . Alla låtarna på Drif har 

sina egna berättelser. De har var och en sin plats och känsla av tillhörighet, med inspiration inte 

bara från norra Europa, utan från de uråldriga stora civilisationerna. CD Mediabook täckt med 

bomullstyg med guldfolie, 128 sidor inklusive texter, teckningar, bilder och förklaring av 

sångtexterna.

![822603-dgggce]

Season of MistPK: CD: SOM666B Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Heilung - Drif (CD Mediabook)

S027

Med titeln "Drif" är albumet från Folk-ensemblen uppföljaren till 2019 års hyllade "Futha". Drif 

betyder "samling". Ett myller av människor, en hord, en folkmassa, en flock. I symbios med 

albumtiteln består "Drif" av en flock, en samling, ett collage av låtar, som små lågor söktes mot 

varandra, för att förena sig, knyta an, skapa och bli större tillsammans . Alla låtarna på Drif har 

sina egna berättelser. De har var och en sin plats och känsla av tillhörighet, med inspiration inte 

bara från norra Europa, utan från de uråldriga stora civilisationerna. Crystal Clear 2LP (33rpm) i 

deluxe gatefold (med guldfolie och spotglans) med 24-sidig insert.

![822603-cgggba]

Season of MistPK: LP: SOM666LPCT Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Heilung - Drif (Clear Deluxe Gatefold Vinyl 2 LP)

S024

Med titeln "Drif" är albumet från Folk-ensemblen uppföljaren till 2019 års hyllade "Futha". Drif 

betyder "samling". Ett myller av människor, en hord, en folkmassa, en flock. I symbios med 

albumtiteln består "Drif" av en flock, en samling, ett collage av låtar, som små lågor söktes mot 

varandra, för att förena sig, knyta an, skapa och bli större tillsammans . Alla låtarna på Drif har 

sina egna berättelser. De har var och en sin plats och känsla av tillhörighet, med inspiration inte 

bara från norra Europa, utan från de uråldriga stora civilisationerna. För fans av Wardruna, 

Danheim, Skáld, Forndom.

![822603-bgggca]

Season of MistPK: CD: SOM666D Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Heilung - Drif (Digipack)

S012

Med titeln "Drif" är albumet från Folk-ensemblen uppföljaren till 2019 års hyllade "Futha". Drif 

betyder "samling". Ett myller av människor, en hord, en folkmassa, en flock. I symbios med 

albumtiteln består "Drif" av en flock, en samling, ett collage av låtar, som små lågor söktes mot 

varandra, för att förena sig, knyta an, skapa och bli större tillsammans . Alla låtarna på Drif har 

sina egna berättelser. De har var och en sin plats och känsla av tillhörighet, med inspiration inte 

bara från norra Europa, utan från de uråldriga stora civilisationerna. Kassettband MC.

![822603-bgggee]

Season of MistPK: MC: SOM666T Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Heilung - Drif (MC)

S011

Fantastiskt femte studioalbum av svenska Rock 'N Roll-kraftpaketet Thundermother, en av de 

mest framgångsrika akterna i sin genre på senare år! Kraft, attityd och en fäbless för fantastiska 

melodier har tagit dom upp för  trappstegen till hårdrockens Olympus, steg för steg. På "Black 

And Gold", syns bandet kring den karismatiska frontkvinnan Guernica Mancini än en gång tända 

upp ännu en hel låda med hits och fyrverkerier. Producerad av Søren Andersen (Mike Tramp, 

Artillery, Glenn Hughes, Dave Mustaine, etc). För fans av AC/DC, Halestorm, Guns n' Roses, 

Airbourne, Motörhead och Danko Jones. Svart Vinyl LP.

![884860-eehbbj]

AFM RecordsPK: LP: AFM82614 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Thundermother - Black And Gold (Black Vinyl LP)

S020
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Fantastiskt femte studioalbum av svenska Rock 'N Roll-kraftpaketet Thundermother, en av de 

mest framgångsrika akterna i sin genre på senare år! Kraft, attityd och en fäbless för fantastiska 

melodier har tagit dom upp för  trappstegen till hårdrockens Olympus, steg för steg. På "Black 

And Gold", syns bandet kring den karismatiska frontkvinnan Guernica Mancini än en gång tända 

upp ännu en hel låda med hits och fyrverkerier. Producerad av Søren Andersen (Mike Tramp, 

Artillery, Glenn Hughes, Dave Mustaine, etc). För fans av AC/DC, Halestorm, Guns n' Roses, 

Airbourne, Motörhead och Danko Jones. Clear Röd Vinyl LP.

![884860-eegfbi]

AFM RecordsPK: LP: AFM82611 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Thundermother - Black And Gold (Clear Red Vinyl LP)

S024

Fantastiskt femte studioalbum av svenska Rock 'N Roll-kraftpaketet Thundermother, en av de 

mest framgångsrika akterna i sin genre på senare år! Kraft, attityd och en fäbless för fantastiska 

melodier har tagit dom upp för  trappstegen till hårdrockens Olympus, steg för steg. På "Black 

And Gold", syns bandet kring den karismatiska frontkvinnan Guernica Mancini än en gång tända 

upp ännu en hel låda med hits och fyrverkerier. Producerad av Søren Andersen (Mike Tramp, 

Artillery, Glenn Hughes, Dave Mustaine, etc). För fans av AC/DC, Halestorm, Guns n' Roses, 

Airbourne, Motörhead och Danko Jones. Clear Gul Vinyl LP.

![884860-eeghbg]

AFM RecordsPK: LP: AFM82612EX Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Thundermother - Black And Gold (Clear Yellow Vinyl LP)

S021

Fantastiskt femte studioalbum av svenska Rock 'N Roll-kraftpaketet Thundermother, en av de 

mest framgångsrika akterna i sin genre på senare år! Kraft, attityd och en fäbless för fantastiska 

melodier har tagit dom upp för  trappstegen till hårdrockens Olympus, steg för steg. På "Black 

And Gold", syns bandet kring den karismatiska frontkvinnan Guernica Mancini än en gång tända 

upp ännu en hel låda med hits och fyrverkerier. Producerad av Søren Andersen (Mike Tramp, 

Artillery, Glenn Hughes, Dave Mustaine, etc). För fans av AC/DC, Halestorm, Guns n' Roses, 

Airbourne, Motörhead och Danko Jones.

![884860-eehdce]

AFM RecordsPK: CD: AFM8269 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Thundermother - Black And Gold (Digipack)

S011

Fantastiskt femte studioalbum av svenska Rock 'N Roll-kraftpaketet Thundermother, en av de 

mest framgångsrika akterna i sin genre på senare år! Kraft, attityd och en fäbless för fantastiska 

melodier har tagit dom upp för  trappstegen till hårdrockens Olympus, steg för steg. På "Black 

And Gold", syns bandet kring den karismatiska frontkvinnan Guernica Mancini än en gång tända 

upp ännu en hel låda med hits och fyrverkerier. Producerad av Søren Andersen (Mike Tramp, 

Artillery, Glenn Hughes, Dave Mustaine, etc). För fans av AC/DC, Halestorm, Guns n' Roses, 

Airbourne, Motörhead och Danko Jones. Guld Vinyl LP.

![884860-eegebj]

AFM RecordsPK: LP: AFM8261 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Thundermother - Black And Gold (Gold Vinyl LP)

S020

Fantastiskt femte studioalbum av svenska Rock 'N Roll-kraftpaketet Thundermother, en av de 

mest framgångsrika akterna i sin genre på senare år! Kraft, attityd och en fäbless för fantastiska 

melodier har tagit dom upp för  trappstegen till hårdrockens Olympus, steg för steg. På "Black 

And Gold", syns bandet kring den karismatiska frontkvinnan Guernica Mancini än en gång tända 

upp ännu en hel låda med hits och fyrverkerier. Ltd. Boxset (1000 exemplar) innehåller: 

Ryggsäck, digipack, flagga, strumpor, faketatuering, svettband, autograf, äkthetsintyg.

![884860-eehccf]

AFM RecordsPK: CD: AFM8266 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Thundermother - Black And Gold (Limited CD Boxset)

S038
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Limited edition, Smoke grey marbled vinyl
![039841-ebddjh]

Metal Blade RecordsPK: LP: 141339 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (Smoke grey marbled

S019

Med hjälp av Rotten Sound-vokalisten Keijo Niinimaa ger det finska bandet Morbid Evils oss sin 

egen mörka, skruvade och outhärdligt tunga tolkning av Death/Doom/Sludge Metal som är både 

imponerande och fängslande. Ett fascinerande album utan svagheter, "Supernaturals" är inte 

bara bandets debut utan driver också soundet framåt för stilen som helhet. För fans av Primitive 

Man, Jupiterian, 71TonMan, Winter, Thou, Conan, Grief, Warcrab.

![612789-ggdffc]

Transcending ObscurityPK: CD: TOR151 Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Morbid Evils - Supernaturals (Digipack)

S011

Live Fire inspelad på Sweden Rock Festival 2018. Svenska metallegenderna Torch  i toppform. 

Showen spelades in, men lades sedan åt sidan för då bandet var involverat i för deras hyllade 

comebackalbum Reignite. Rått, snabbt, tungt och energiskt precis som heavy metal ska vara!

%[2t04ss-bjaifa]

MetalvillePK: CD: MV0317 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Torch - Live Fire (Digipack)

S011

CD:n innehåller bandets 1980 demo och tidigare ohörda repetitionsinspelningar från 1981 med 

originaluppsättningen. 

CD Obi Strip + Poster + Klistermärke. Diehard Edition!

![200000-baffcf]

Helvetet RecordsPK: CD: HEL051CD Punk/Hard CoreRelease: 20220610

Disorder - Distort Bristol

S011

Episkt, mörkt och tekniskt, explosivt på en gång men behåller fortfarande grunden på vilken 

varje Eruptions album byggts med catchy melodier, den energiska blandningen av influenser och 

bandets rasande scenshow har delats med Warbringer, Nuclear Assault, D.R.I och Iced Earth.

&[7oo90v-chbabj]

From The VaultsPK: CD: 1187182 Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Eruption - Tellurian Rupture

S011
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Episkt, mörkt och tekniskt, explosivt på en gång men behåller fortfarande grunden på vilken 

varje Eruptions album byggts med catchy melodier, den energiska blandningen av influenser och 

bandets rasande scenshow har delats med Warbringer, Nuclear Assault, D.R.I och Iced Earth. 

Marmorerad Svart/Guld Vinyl LP.

&[7oo90v-chbacg]

From The VaultsPK: LP: 1187181 Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Eruption - Tellurian Rupture (Marbled Black/Gold Vinyl LP)

S016

Ferum är ett Death/Doom Metal-band med ursprung i Italien, men nu utspritt över två länder. 

"Asunder / Erode", bandets debutalbum, är en

besatt och påtvingande stilstudie i långsamma begravningsriff, bundna till snabbare, skarpare 

stämmor, medan harmoniserade melodier och solon målar upp en grottlik atmosfär. Trummorna 

marscherar och rör sig från bakgrunden till rampljuset, alltid följt av basgitarren. Konceptuellt är 

"Asunder / Erode" en resa som utforskar idén om separation och dess dikotomi, fram till erosion 

och kollaps.

![301660-fgbijf]

Unorthodox EmanationsPK: CD: UE202202CD Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Ferum - Asunder / Erode

S011

Ferum är ett Death/Doom Metal-band med ursprung i Italien, men nu utspritt över två länder. 

"Asunder / Erode", bandets debutalbum, är en

besatt och påtvingande stilstudie i långsamma begravningsriff, bundna till snabbare, skarpare 

stämmor, medan harmoniserade melodier och solon målar upp en grottlik atmosfär. Trummorna 

marscherar och rör sig från bakgrunden till rampljuset, alltid följt av basgitarren. Konceptuellt är 

"Asunder / Erode" en resa som utforskar idén om separation och dess dikotomi, fram till erosion 

och kollaps. Svart Vinyl LP.

![301660-fgbjab]

Unorthodox EmanationsPK: LP: UE202202LP Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Ferum - Asunder / Erode (Black Vinyl LP)

S016

Ferum är ett Death/Doom Metal-band med ursprung i Italien, men nu utspritt över två länder. 

"Asunder / Erode", bandets debutalbum, är en

besatt och påtvingande stilstudie i långsamma begravningsriff, bundna till snabbare, skarpare 

stämmor, medan harmoniserade melodier och solon målar upp en grottlik atmosfär. Trummorna 

marscherar och rör sig från bakgrunden till rampljuset, alltid följt av basgitarren. Konceptuellt är 

"Asunder / Erode" en resa som utforskar idén om separation och dess dikotomi, fram till erosion 

och kollaps. Röd/Silver Splatter Vinyl LP.

![200000-bagafi]

Unorthodox EmanationsPK: LP: UE202202LPSP Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Ferum - Asunder / Erode (Splatter Vinyl LP)

S016

Klassisk liveplatta åter i lager
![603967-bfdacg]

Side One Dummy RecordsPK: CD: SDCD1530 RockRelease: 20130920

Horrible Crowes The - Live At The Troubadour

S009
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Guld Vinyl LP.
![884388-iggcha]

Prophecy ProductionsPK: LP: PRO123LPC Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Les Discrets - Ariettes Oubliées (Gold Vinyl LP)

S023

Gatefold LP Silver Vinyl med innersleeve. Begränsad upplaga.
![884388-iggcgd]

Prophecy ProductionsPK: LP: PRO103LPC Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Les Discrets - Septembre Et Ses Dernières Pensées (Silver Vinyl)

S023

Återutgivning av "Nocturnal Beast", det sjätte albumet från svenska Black/Death 

Metal-pionjärerna Lord Belial, ursprungligen släppt 2005. ([3t0o5v-iihbch]

Regain Records - Reborn ClassicsPK: CD: RRCD075 Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Lord Belial - Nocturnal Beast (Digipack)

S010

Återutgivning av "The Seal Of Belial", det femte albumet från svenska Black/Death Metal-bandet 

Lord Belial, ursprungligen släppt 2004. ([3t0o5v-iihbij]

Regain Records - Reborn ClassicsPK: CD: RRCD049 Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Lord Belial - Seal Of Belial (Digipack)

S010

Starkare och konstigare än någonsin, kultakten Mammoth Volume återvänder med sitt 

comebackalbum smockat av genreböjande stoner-prog-fusion. Redo att blända scenen med 

massiva riff, oväntad instrumentering och kantiga men oemotståndliga hooks, förblir deras 

approach helt unik. En påminnelse och flashback till en tid när denna innovativa kvartett 

regerade över de tidiga, vilda västern-dagarna av det Stoner Rock-landskapet.

![760137-gabcch]

Blues Funeral RecordingsPK: CD: BFR019CD Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Mammoth Volume - Cursed Who Perform The Larvagod Rites (Digipack)

S011
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Starkare och konstigare än någonsin, kultakten Mammoth Volume återvänder med sitt 

comebackalbum smockat av genreböjande stoner-prog-fusion. Redo att blända scenen med 

massiva riff, oväntad instrumentering och kantiga men oemotståndliga hooks, förblir deras 

approach helt unik. En påminnelse och flashback till en tid när denna innovativa kvartett 

regerade över de tidiga, vilda västern-dagarna av det Stoner Rock-landskapet. Röd Vinyl LP.

![760137-baahjj]

Blues Funeral RecordingsPK: LP: BFR019LP Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Mammoth Volume - Cursed Who Perform The Larvagod Rites (Red Vinyl)

S024

Ursprungligen inspelad 1986 med den ursprungliga trummisen Mike Browning, är detta hyllade 

debutalbum en fascinerande chans att höra amerikanska Death Metal-ikonerna Morbid Angel i 

ett embryoskede, med framtida klassiker som "Chapel Of Ghouls" och "Lord Of All Fevers And 

Plague" ' (med titeln 'Lord Of All Fevers' här).

&[0tt00u-faeici]

Earache RecordsPK: CD: MOSH048CDD Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Morbid Angel - Abomination of Desolation (Digipack)

S009

Återutgivning av "Turn Loose The Swans", 1993 års mästerverk av det brittiska Gothic Doom 

Metal-bandet My Dying Bride. Albumet såg bandet pressa de storslagna texturerna och den 

episka Doom-dynamiken för att skapa ett opus av tidigare oöverträffad atmosfär och starka 

känslor. Den här utgåvan av "Turn Loose The Swans" presenteras på svart vinyl, nu med omslag 

från den ursprungliga CD-utgåvan.

![801056-ijhgbj]

PeacevillePK: LP: VILELP976 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

My Dying Bride - Turn Loose The Swans (Black Vinyl LP)

S018

Med tanke på att de har malt sedan tidigt 80-tal och har fler ex-medlemmar än de flesta band 

har låtar, kan Napalm Death-diskografin ibland verka svår för nykomlingar. Denna gigantiska 

2CD-samling är dock en bra ingångspunkt, med den första skivan som spänner över hela bandets 

klassiska Earache-år i ett lättsmält paket. Den andra skivan är samtidigt ovärderlig för både 

nykomlingar och inbitna fans, och samlar alla möjliga inslag, B-sidor och livelåtar, inklusive en 

sällsynt inspelning av bandet som slår sig ihop med Godflesh för att täcka deras klassiker 

"Avalanche Master Song" på en spelning i London 1990.

&[0tt00u-fcggcc]

Earache RecordsPK: CD: MOSH266CDD Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Napalm Death - Noise for Musics Sake (2 CD Digipack)

S009

De Paris-bördiga Dreamgaze-rockarna har dedikerat hela sitt andra album till temat: Identitet. 

Även om dom fortsätter på sin väg av filmiska ljudlandskap och vackra psykedeliska färger, 

skapar deras tillfälliga glidning in i mörkare sfärer och den perfekta balansen mellan Diane 

Pellotieri's sång och slingrande gitarrtexturer en ljudvärld av egen design. Med "Neglect" ger sig 

Pencey Sloe ut på en drömlik resa in i identitetens farliga vatten. Vilka vi är, vilka vi vill vara och 

som vi vill framstå för andra kanske inte är samma sak.

![884388-hdcfca]

Prophecy ProductionsPK: CD: PRO325 Pop,rock,soulRelease: 20220819

Pencey Sloe - Neglect

S010
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De Paris-bördiga Dreamgaze-rockarna har dedikerat hela sitt andra album till temat: Identitet. 

Även om dom fortsätter på sin väg av filmiska ljudlandskap och vackra psykedeliska färger, 

skapar deras tillfälliga glidning in i mörkare sfärer och den perfekta balansen mellan Diane 

Pellotieri's sång och slingrande gitarrtexturer en ljudvärld av egen design. Med "Neglect" ger sig 

Pencey Sloe ut på en drömlik resa in i identitetens farliga vatten. Vilka vi är, vilka vi vill vara och 

som vi vill framstå för andra kanske inte är samma sak. Svart Vinyl LP.

![884388-hdcfbd]

Prophecy ProductionsPK: LP: PRO325LP Pop,rock,soulRelease: 20220819

Pencey Sloe - Neglect (Black Vinyl LP)

S021

De Paris-bördiga Dreamgaze-rockarna har dedikerat hela sitt andra album till temat: Identitet. 

Även om dom fortsätter på sin väg av filmiska ljudlandskap och vackra psykedeliska färger, 

skapar deras tillfälliga glidning in i mörkare sfärer och den perfekta balansen mellan Diane 

Pellotieri's sång och slingrande gitarrtexturer en ljudvärld av egen design. Med "Neglect" ger sig 

Pencey Sloe ut på en drömlik resa in i identitetens farliga vatten. Vilka vi är, vilka vi vill vara och 

som vi vill framstå för andra kanske inte är samma sak. Clear Guld Vinyl LP, limiterad till 200 

exemplar.

![884388-hdcfag]

Prophecy ProductionsPK: LP: PRO325LPG Pop,rock,soulRelease: 20220819

Pencey Sloe - Neglect (Clear Gold Vinyl LP)

S023

Vinyl LP.
![889397-cbjeag]

DOLPK: LP: DOL940HG Pop,rock,soulRelease: 20220819

Presley Elvis - Elvis Presley 1st Album (Vinyl LP)

S012

Formad bildskiva Vinyl  release av 2 låtar från Pretty Maids album Undress Your Madness från 

2019. Vinyl specialformad med insert, strikt begränsad upplaga i 350 exemplar. Handnumrerad. 

För fans av Kiss, Mötley Crüe och Scorpions.

%[2u01su-bgdgfg]

Church Of VinylPK: LP: CHURCH083 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220819

Pretty Maids - Serpentine - (Vinyl Picture Disc Shaped)

S030

Med varken hopp eller rädsla avtäcker Saturn’s Cross "Cheat Death". Numera en duo, med 1908 

in på bas och sång, bortser "Cheat Death" från genrer med vildsinthet till förmån för något som 

ibland är överväldigande slitande och ibland berusande. Det här är en utforskning av den 

ändlösa labyrinten med endast en lampa av becksvart glas som ledstjärna. Detta är en 

huvudstupa dykning in i själens psykiska mörker, med inget som bryter fallet.

![301660-fgbiea]

Avantgarde MusicPK: CD: AV452CD Synth/IndustryRelease: 20220819

Saturns Cross - Cheat Death

S011
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Med varken hopp eller rädsla avtäcker Saturn’s Cross "Cheat Death". Numera en duo, med 1908 

in på bas och sång, bortser "Cheat Death" från genrer med vildsinthet till förmån för något som 

ibland är överväldigande slitande och ibland berusande. Det här är en utforskning av den 

ändlösa labyrinten med endast en lampa av becksvart glas som ledstjärna. Detta är en 

huvudstupa dykning in i själens psykiska mörker, med inget som bryter fallet. Clear Blå Vinyl LP.

![301660-fgbifh]

Avantgarde MusicPK: LP: AV452LP Synth/IndustryRelease: 20220819

Saturns Cross - Cheat Death (Clear Blue Vinyl LP)

S016

Återutgivning av "Learning The Hard Way...Not To Fuck With The Spades" (2002), det 

semi-klassiska albumet från The Spades, ett av de mest ökända banden från Nederländerna. För 

att fira denna milstolpe släpps albumet på vinyl för första gången. Färgad 180g Gatefold Vinyl LP.

)[7p6ot9-abeagh]

Suburban RecordsPK: LP: BURBLP021 Punk/Hard CoreRelease: 20220819

Spades The - Learning The Hard Way (Coloured Vinyl LP)

S014

Speck, en trio från Wien's omgivningar ger sig ut för att storma den psykedeliska 

undergroundscenen. Vilda fuzzgitarrer, groovigt rymdsound - allt packat i en psykedelisk skrud, 

resulterar i en intensivt färgstark blandning.

%[2u05wx-ebbfcj]

Tonzonen RecordsPK: CD: TON138 Pop,rock,soulRelease: 20220819

Speck - Unkraut (Digipack)

S011

Speck, en trio från Wien's omgivningar ger sig ut för att storma den psykedeliska 

undergroundscenen. Vilda fuzzgitarrer, groovigt rymdsound - allt packat i en psykedelisk skrud, 

resulterar i en intensivt färgstark blandning. Limiterad Transparent Gul 180g Vinyl LP.

%[2u05wx-ebbfbc]

Tonzonen RecordsPK: LP: TON138LP Pop,rock,soulRelease: 20220819

Speck - Unkraut (Transparent Yellow Vinyl LP)

S029

Efter succén med det spellemanns-nominerade första albumet är Spielbergs äntligen tillbaka. 

Debutalbumet från 2019 hyllades av en kombinerad norsk och internationell musikpress, och fick 

strålande recensioner från stora namn som Pitchfork, The Guardian, NME, The Fader, Kerrang 

och Stereogum. Medlemmarna i bandet är gamla rävar inom Oslos indiegemenskap, och har varit 

med i bland annat Team Me, Lukestar, Accidents Never Happen, Magnus Moriarty, Truls & The 

Trees och Call Vega. I Spielbergs hittade de tillsammans i sin kärlek till nostalgisk, känslomässig 

indierock. Vinyl LP.

&[0uo85r-habahi]

Fysisk FormatPK: LP: FY175LP Pop,rock,soulRelease: 20220819

Spielbergs - Vestli (Vinyl LP)

S014
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Steellove, ett belgiskt melodisk rockband, bildat i början av 80-talet. På jakt efter en trummis 

kastade de siktet mot Rudy Lenners (Scorpions), som lämnat Scorpions. Rudy föreslog Vince 

Cardillo, en sångare, Steelover spelade ett album Glove Me (Mausoleum). Vince bestämde sig för 

att lämna. ersatt av Dani Klein, det andra albumet spelades in men släpptes aldrig. Dani lämnade 

bandet med Mel Presti för att starta Vaya Con Dios. Bandet kom tillbaka 2017 med en ny E.P. 

mixad av den legendariske producenten Tommy Hansen utan Vince och Nel. 2019 Rudy Lenners 

drar sig tillbaka från den musikaliska karriären på Golden Age-festivalen. Vince, Pat & Nick 

bestämde sig för att fortsätta, Calin (gitarrer) och Nikko (trummor) gick med i Steelover, 

nykomlingarna ger en modernt och kraftfullt touch till soundet.

&[0rp28p-aadgid]

Escape MusicPK: CD: ESM368 Aor/Melodic RockRelease: 20220819

Steelover - Stainless

S011

Finsk melodisk death metal & doom/death metal sound. Bandet inkluderar medlemmar och 

ex-medlemmar av etablerade namn i den finska scenen som Charon, Kaunis Kuolematon, Brosk, 

Vomiturition, Enochian Crescent och lvenscroll. För fans av: Swallow The Sun, Barren Earth & 

Kuolemanlaakso.

&[7oo90v-chahfd]

Uprising!PK: CD: 1186972 Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Tomb Of Finland - Across The Barren Fields

S011

Finsk melodisk death metal & doom/death metal sound. Bandet inkluderar medlemmar och 

ex-medlemmar av etablerade namn i den finska scenen som Charon, Kaunis Kuolematon, Brosk, 

Vomiturition, Enochian Crescent och lvenscroll. För fans av: Swallow The Sun, Barren Earth & 

Kuolemanlaakso.

Orange/Svart Vinyl LP.

&[7oo90v-chaheg]

Uprising!PK: LP: 1186971 Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Tomb Of Finland - Across The Barren Fields (Orange/BlackVinyl LP)

S016

Formad bildvinyl med 2 låtar från Unleashed albumet No Sign Of Life från 2021. Vinyl 

specialformad med insert, strikt begränsat i endast 350 exemplar.

Handnumrerad. För fans av Bolt Thrower, Entombed, Dismember och Grave.

%[2u01su-bgdggd]

Church Of VinylPK: LP: CHURCH087 Death/Thrash/BlackRelease: 20220819

Unleashed - You Are The Warrior - (Vinyl Picture Disc Shaped)

S030


