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Jord och aska engagerar på ett djupt mänskligt plan, och utplånar därmed gränser och geografiska avstånd
som bara skönlitteratur förmår göra." - Helsingborgs Dagblad"Boken Jord och aska är rörande. Den visar
sorgen så sann, som ett ödsligt tillstånd, ett öde land. I den akuta sorgen är människan borta från sig själv,
slagen i spillror, utanför livet, fastän hon tvingas underkasta sig levandet. Det är lidande, det är smärta. Som
märkvärdigt nog går att skildra." - Dagens nyheterEn gripande berättelse som utspelar sig i Afghanistan under
den sovjetiska ockupationen. Dastaguir, och hans sonson Yassin reser från sin hemby för att söka upp Yassins

far som är gruvarbetare i en annan del av landet. Bakom sig lämnar de en utplånad by och alla deras
familjemedlemmar är döda. På nätterna drömmer Dastaguir om livet i byn som gått förlorat, på dagarna oroar

han sig för sin sonson som är döv efter en granatattack.

Discover releases reviews credits songs and more about Nasheim Jord Och Aska at Discogs. Jord och
Skogsbruksservice BräkneHoby. NASHEIM Jord Och Aska 12 Gatefold LP on Orange Vinyl NECROVEN
Primordial Subjugation CD NEFANDUS Your God Is A Ghost 12 LP NIHILISTINEN BARBAARISUUS
Synkka Tuuli CD NOCTIFERUM Serenades Of The Impure CD NUCLEAR HAMMER BEGRIME

EXEMIOUS Heretical Serpent Cult CD NUMINOUS Bellum In Terris CD NUMINOUS Numinous CD. Men
vi vet att de där städerna inte längre brinner.

Jord Och Aska

Genres Atmospheric Black Metal. Jord och aska Nasheim. aska kan vi beskriva vad askan innehåller så att
den kommer till sin rätt i mark och jord. NASHEIM Jord och aska LP silver Availability Low stock. Solens

vemod 2014. Erschienen 2232011. 350gsm Gatefold Jacket on Reverse Board.
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