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INNEHÅLL
3 Det händer i SF-Bokhandeln i sommar 
 Före midsommar släpper Erik Granström sin nya bok  
 och i början av augusti kommer Johan Egerkrans med  
 Nordiska gudar. Sista juli är det Harry Pottersläpp.

4 Nya böcker på svenska. Lars Wilderäng och Erik  
 Granström släpper nya romaner. John Ajvide Lind- 
 qvist har skrivit kusliga noveller. 

5 Barn- och ungdomsböcker på svenska. Korpringarna  
 heter sista delen i Siri Pettersens fantasy om Hirka.  
 Johan Egerkrans tecknar asagudar.

7 Tecknade serier på svenska. Blueberry rider ut i ett  
 nytt album med tre äventyr.

9 Episk fantasy & äventyr. The Tower of the Swallow  
 berättar om Geralts sökande efter Ciri i Sapkowskis  
 senaste häxjägarfantasy.

11 Historiskt & steampunk. Naomi Noviks  
 League of Dragons avslutar serien om Lawrence och  
 draken Temeraire.

12 Övrig fantasy och skräck. The Nightmare Stacks  
 heter Charles Stross senaste Laundrybok, med  
 vampyren Alex i huvudrollen.

15 Ungdomsböcker. I Harry Potter and the Cursed Child  
 fortsätter historien om Harry Potter nitton år senare, i  
 form av ett pjäsmanus.  

17 Science fiction. The City of Mirrors är tredje delen i  
 Justin Cronins vampyrapokalyptiska serie The Passage.  
 The Long Cosmos fortsätter serien om parallellvärldar  
 till jorden av Stephen Baxter och Terry Pratchett. 

22 Star Wars. Life Debt fortsätter handlingen från After- 
 math, boken som utspelar sig efter slaget om Endor.

22 Baserat på spel. Warcraftfilmen kommer i bokversion.

24 Målarböcker

25 Tecknade serier på engelska. SF-eposet Saga har  
 nått fram till del sex. 

29 Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Deadpool  
 släpps i slutet av juni. Vi har börjat ta in 4K-film. 

32 Bräd- och kortspel. Två kul tentakelspel: A Study in  
 Emerald och Pandemic: Reign of Cthulhu.

36 Rollspel. Svenska Coriolis kommer i ny utgåva.  

38 Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie.

39 Manga på engelska. Nytt med One Punch Man, One  
 Piece och Fairy Tale. 

44 Anime från England. Anime med engelsk textning.

46 Beställningsformulär och information om  
 försäljningsvillkor. 

47 Anime från USA. Importerad anime som kräver en  
 dvd-spelare för region 1. 

48  Skoj prylar. Truliga superhjältedockor, kepsar och  
 solfjädrar.  
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Stockholmsbutiken
SF-Bokhandeln i Stockholm har växt från 6 kvm i början av åttiotalet 
till dagens cirka 450 kvm butiksyta. I butiken på Västerlånggatan 
säljer vi science fiction, fantasy och skräck i alla former - böcker, 
film, spel och prylar. Och massor av manga och anime.

Västerlånggatan 48, Gamla Stan   
Månd-Fre 10-19, Lör 10-18, Sön 12-17 
Tel: 08/21 50 52  E-post: fragor@sfbok.se

Göteborgsbutiken
SF-Bokhandeln i Göteborg startade sommaren 2001 i en källarlokal 
i centrala stan. Ett par år senare var det väldigt trångt och det var 
dags att expandera. Vi hittade en ny bättre på Östra Larmgatan. 
Och nu har vi flyttat igen, till större lokaler på Kungsgatan 19.

Kungsgatan 19 
Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 12-16
Tel: 031/730 93 00  E-post: goteborg@sfbok.se 

E-handel och postorder
Enklast beställer du genom www.sfbok.se. Du kan se om en titel 
finns inne, beställa och göra förbeställningar. Vill du inte handla på 
nätet kan du skicka ett e-mejl till order@sfbok.se eller ett brev till SF- 
Bokhandeln, Box 2300, 103 17 Stockholm. 

Har du inte tillgång till internet kan du använda svars posttalongen på 
sidan 45. Ange författare, titel och artikelnummer. Artikelnummer [nr] 
står vid varje vara i katalogen. Glöm inte att skriva namn och adress. 
Portot är betalt.
Omslagsbild: Frej på Gyllenborst ur Johan Egenkrans ‘Nordiska gudar’

Malmöbutiken
Malmöbutiken har flyttat till större butik på Södra Förstadsgatan 26. 
Läs om flytten och allt som händer i Malmö på bloggen 
https://sfbokmalmo.wordpress.com/    

Södra Förstadsgatan 26 
Mån-Fre 10-18.30, Lör 10-17, Söndag 12-16
Tel: 040/23 05 20  E-post: malmo@sfbok.se
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Malmöbutiken har flyttat & växt
Nu har malmöbutiken öppnat i nya lokaler på Södra Förstadsgatan 26  
- mitt på gågatan mellan Triangeln och kanalen.  
Butiken är nu dubbelt så stor! 
Vi har plats för större sortiment och plats att ordna det mycket bättre så det 
blir lättare att hitta. Bland annat har vi samlade avdelningar för Star Wars, 
Doctor Who och Harry Potter; manga och anime och annat japanskt samlat 
tillsammans; en hel vägg med Pop!-figurer; med mera. Vi har också en 
TARDIS och en Hulk! 
Och nu har vi har söndagsöppet:  
måndag-fredag 10:00-18:30  
lördag 10:00-17:00 
söndag 12:00-16:00
Hjärtligt välkomna till Södra Förstadsgatan!

30
-

31 
juli

Harry Potter 19 år senare
Klockan 01:01 den 31 juli släpps pjäsmanuset Harry Potter and 
the Cursed Child, som utspelar sig nitton år efter att Harry  
besegrat Voldemort, i bokform. För att fira det, och naturligtvis 
Harry och J K Rowlings födelsedag, har vi nattöppet i alla  
butikerna. Kom in på lördag 30 juli och peppa med oss!  
I Stockholm blir det kostymtävling, quiz och fina priser.  
Se Facebook för mer information. 

22 
juni 
29 

juni 
2 

juli

Erik Granström signerar
Allt och alla sammanstrålar på Marjura inför krönikans upp-
lösning i Vanderland, fjärde delen av Den femte konfluxen,  
romanserien som tar avstamp i Eriks klassiska Drakar &  
Demoner-äventyr Svavelvinter. 
Det blir signering i alla tre butikerna:
Stockholm 22 juni klockan 17:00
Göteborg 29 juni klockan 16:00
Malmö 2 juli klockan 14:00

17 
-  19 

juni

SF-kongress i Stockholm
2016 års rikskongress för science fiction hålls på Dieselverk-
staden i Sickla, precis över kommungränsen mellan Stockholm 
och Nacka. Det ska finnas gott om plats för umgänge, författare 
och förlag som vill ha bokbord. Årets hedersgäster är Maria 
Turt schaninoff, Jerry Määttä, Carolyn Ives Gilman och Caroline 
Mullan. Läs mer på fantastika2016.wordpress.com

6 
aug

Johan Egerkrans signerar
Efter succén med Nordiska väsen kommer illustratören Johan 
Egerkrans nu med en bok där bilderna har hämtats från den 
fornnordiska gudavärlden. 6 augusti kommer Johan till Stock-
holmsbutiken och signerar. Håll utkik efter mer information på 
hemsidan och Facebook.
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BÖCKER PÅ SVENSKA

John Ajvide Lindqvist
Våran hud, vårat blod, våra ben 229:-
En samling skräckberättelser som utspelar sig i ett samtida  
Sverige, men precis utanför vårt synfält. 

Vi får möta en samling vardagliga gestalter - och ett antal mindre 
vardagliga, såsom spöken, vampyrer, varulvar, mylingar, tomtar, 
zombies och ett havsmonster. Titelberättelsen nominerades till 
British Fantasy Award för bästa novell och är enligt John Ajvide 
Lindqvist själv det otäckaste han har skrivit i det korta formatet. 
Inbunden. [153331]

Lilla stjärna 65:-
Lilla stjärna är en historia om kärlek och besatthet, om en röst 
ifrån en annan värld och idoldyrkan driven till sin spets. 
Pocket. [153334]

Rörelsen 65:-
En berättelse om Stockholm i mitten av 80-talet, trolleri och 
social demokrati. Rörelsen utspelar sig före romanen Himmel-
strand och är löst sammanlänkad med den.
Andra delen i Platserna. Pocket. [153333]

Lars Wilderäng
Stjärndamm 249:-
Tredje delen i Stjärnklart 
Den actionfyllda och avslutande delen i Stjärntrilogin.

Den civilisation som sakta men säkert byggdes upp igen, 10 år ef-
ter Nedsläckningen, är krossad. Inga kulor i världen kunde skydda 
samhället mot den fiende som visade sig vara värre än den mest 
fasansfulla mardröm. Några av de få överlevande har åter samlats 
på Carlstens fästning, fångade som råttor och omringade av hot-
fullt svarta ögon. Det måste finnas ett sätt att stoppa det här hotet, 
om det så är det sista de gör. Frågan är bara hur de ska ta sig ur 
sin fångenskap, och om det finns fler överlevare där ute? 
➥ Inbunden i juli. [16838]

Stjärnfall 65:-
Andra delen i Stjärnklart
Tio år har gått sedan den moderna civilisationens undergång, när 
all elektronik slogs ut av ett högteknologiskt angrepp. Livet har 
sakta börjat stabiliseras, men är faran verkligen över? Det står 
snart klart att ett ännu värre hot har seglat upp.  
Pocket. [155172]

Erik Granström
Vanderland 259:-
Fjärde delen i Den femte Konfluxen
Trakorien ligger i krig och den femte konfluxen drar närmare. 

Prästinnan Frimrinda seglar norrut med en legoflotta för att befria 
den gud hon tror crurerna håller fången på Marjura. General 
Praanz da Kaelve, åter fallen i makts onåd, följer henne som 
vägvisare men också för att söka personlig hämnd på troll karlen 
Shagul. Mot Marjura stävar likaså skeppet Bladverk med vind-
häxan Silvia Miranda, glasmannen Uroboren och Ammisadu från 
Melukha. Deras uppdrag är att rädda konfluxen genom att återföra 
jorddragarens stulna karta från Isakras alltempel. Under vattnet 
klänger raugoner bland trädskeppets grenar, stora rovinsekter 
vars ärende mot norden ingen förstår. Stegosernas konung Arn 
Dunkelbrink befriade Palamux och väntar nu otåligt på att kunna 
följa efter vindhäxan mot Marjura. Allt och alla sammanstrålar på 
Marjura inför krönikans upplösning.
➥ Inbunden i juni. [157180]

Ransom Riggs
Själarnas bibliotek 169:-
En pojke med övernaturliga krafter. En armé av livsfarliga  
monster. Ett avgörande slag om de besynnerliga barnens framtid.

Äventyret som började med Miss Peregrines hem för besynner-
liga barn och fortsatte med Spökstaden, avslutas nu med den 
tredje delen, Själarnas bibliotek. 

Nu är de besynnerliga barnen här igen! Tiden håller på att rinna 
ut. En galning är på jakt efter dem och miss Peregrine befinner 
sig fortfarande i fara. Jacob Portman och Emma Bloom tvingas 
genomföra det allra farligaste av räddningsuppdrag. De färdas 
genom ett landskap märkt av krig, träffar nya vänner och utsätts 
för större fara än någonsin tidigare. Kommer Jacob att bli sig själv 
igen? Blir han åter den hjälte som han en gång var?

En besynnerlig och spöklik historia illustrerad med 50 nya  
märkliga foton. 
➥ Från 12 år. Inbunden i juni. [156701]
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nya böcker på svenska

BÖCKER PÅ SVENSKA

böcker för vuxna
Philip K Dick
Mannen i det höga slottet 179:-
Philip K Dicks genombrott som ’seriös’ sf-
författare är en kuslig alternativhistoria. 
I en framtid där Tyskland vann andra 
världskriget sitter en man och skriver 
på en roman där USA vann i stället. I 
granskad och förbättrad översättning av 
Dick-specialisten Johan Frick. 
➥ Inbunden i juni. [152412]

Stephen King
Den som finner 249:-
En berömd författare mördas och lämnar 
efter sig ett dödligt arv.
John Rothstein blev berömd för sin roman 
om Jimmy Gold. Morris Bellamy var en 
av Rothsteins mest hängivna läsare, men 
blev rasande när han tyckte att författaren 
’sålde ut sig’. Morris mördade Rothstein 
och stal opublicerat material, däribland en 
hel roman. Det blev början till en mardröm 
för en ung pojke och för polismannen Bill 
Hodges.
Inbunden. [155652]

Michael Mortimer
Blodssystrarna 69:-
Tredje delen i Jungfrustenen
Ida Nordlund jagar efter sin försvunna 
mamma och försöker att rädda världen 
från en ekologisk kollaps. 
Urmakare Axel Ljunger i Stockholm får i 
uppdrag att laga ett märkvärdigt gammalt 
fickur. Kort därefter spårar ett tåg ur på 
Årstabron - i samma ögonblick som uret 
stannar. Samtidigt har Ida Nordlund,  
hennes mormor och styvpappa hållit sig 
gömda på en gård i Spanien, där de har 
forskat på den hemlighetsfulla stenen 
Fossil drottningen.  
➥ Pocket i juni. [156550]

Nick Perumov
Nekromantikerns krig del 4:  
Final del 1  65:-
Näst sista delen av den legendariska ryska 
fantasyserien.
Nu finns ingen tid att tveka – om Heliga 
staden faller går Evialvärlden under, och 
alla otrogna och rättrogna med den. Var 
och en måste inse att segern bara är möjlig 
om alla går samman.
➥ Pocket i juni. [157270]

Mats Strandberg
Färjan 69:-
Mats Strandberg, en av författarna bakom 
Engelsforstrilogin, har skrivit en  
spännande skräckroman.
I kväll ska 1200 förväntansfulla passa-
gerare åka på en kryssning mellan Sverige 
och Finland. Men det finns något ondske-
fullt ombord på den här resan. Mitt i 
natten är färjan plötsligt avskärmad från 
omvärlden. Det finns ingenstans att fly. 
Det finns inget sätt att kontakta land. Och 
du vet inte vem du kan lita på. Liksom i 
Engelsfors blandas det socialrealistiska 
med det övernaturliga, på en plats som 
många svenskar har en relation till. Rela-
tioner sätts på prov. Vanliga människor 
tvingas bli hjältar. Men det som händer 
den här natten kan också locka fram det 
värsta i dem. Välkommen ombord på Baltic 
Charisma. 
Pocket. [155015]

böcker för unga
Victoria Aveyard
Glassvärdet 210:-
Andra delen i Röd drottning
Mare Barrow är född i den rödblodiga
underklassen, men bär på de övernaturliga 
krafter som bara silverblodiga har.
Hovet försöker kontrollera henne som ett
vapen, samtidigt som hon anklagas för att
vara omöjlig, eller en bluff. Men när hon
äntligen lyckas fly upptäcker hon att hon
inte är den enda avvikaren. Hon slår sig
ihop med motståndsrörelsen i striden mot
förtryckarna, men kampen blir hård.
Tonår. Inbunden. [156384]

Leigh Bardugo
I ljusets makt 65:-
Första delen i Grisha
Episk fantasy från en värld du aldrig vill 
lämna.
Föräldralösa Alina bär på en magi som 
inte skådats på flera hundra år. Hon kan 
frammana solljus, en kraft som kanske 
kan påverka det stora område hemsökt 
av monster och helt täckt av mörker som 
hotar världen. Alina tas upp i det magiska 
brödraskapet Grisha, och hos dem öppnar 
sig en ny värld för henne, en värld av makt 
och magi, mörker och ljus. Svensk utgåva 
av succéfantasyn Shadow and Bone. 
Tonår. Pocket. [156623]

Holly Black
Den kallaste flickan i Coldtown 169:-
En massaker på skolungdomar. En road-
trip till Coldtown med en vampyr i bak-
sätet. En smittad vän och en lång vendetta.
När vampyrsmittan spreds inhägnades
hela stadsdelar och blev till ’Coldtowns’.
Efter en helt vanlig fest vaknar Tana upp
i spåren efter ett blodbad. Enda över-
levande är Tana och hennes ex, men de är
inte oskadda. Om de kan hålla sig från att
dricka människoblod i 88 dagar kan de
klara sig som människor. Enda stället där
de är säkra under tiden är i Coldtown.
Från 12 år. Inbunden. [153998]

Kiera Cass
Ceremonin 179:-
Första delen i The Selection
Tonårsfantasy i en alternativ verklighet 
där 35 unga kvinnor tävlar om prins  
Maxons hand och ett liv i lyx.
America Singer har aldrig drömt om den 
typen av liv och hon vill absolut inte vara 
en del av en kungafamilj som förtrycker 
sina undersåtar. Men kanske är saker inte 
riktigt vad de ser ut att vara. Kanske har 
America och prins Maxon mer gemensamt 
än vad hon vågat drömma om? America får 
chansen att vinna ’The Selection’.
Tonår. Inbunden. [155169]

Ilka Tampke
Albions dotter 229:-
En roman från Britannien under tidig 
romersk tid.
I Caer Cad föds alla med ett hudtotem 
som avgör stammedlemmarnas tillhörig-
het, men Ailia har inget hudtotem. Hon 
är föräldralös. Hudlösheten till trots, ödet 
vill något mer med Ailia. Hon möter den 
mystiske Taliesin och i sin lust och längtan 
efter kärleken drivs hon ut i det okända. 
➥ Inbunden i juli. [155655]
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Cassandra Clare
Himmelska eldens stad 189:-
Sjätte delen i Mortal Instruments
Mörkret sänker sig över Shadowhunters 
värld. Clary, Jace och Simon ger sig av för 
att slåss mot den största tänkbara ond-
skan: Clarys bror. 
Ingenting av denna världen kan skada 
Sebastian, men i demonernas rike finns 
kanske något som biter på honom. Vilka 
kommer att dö? Vilka kommer att svika 
varandra? Ett är säkert. Världen blir  
aldrig vad den har varit. Sista delen i 
serien om Clary och Skuggjägarna. 
Tonår. Kartonnage. [155454]

James Dashner
Nivå: Dödlig 149:-
Första delen i VirtNet-spelen
En ungdomsthriller fylld av virtuella 
verklig heter och cyberterrorister.
Michael är en gamer. Han tillbringar mer 
tid i VirtNet än i den fysiska verkligheten. 
Ibland utnyttjar han kryphål i koden och 
fuskar, som alla andra. Men han reagerar 
när någon går längre än tidigare och håller 
andra spelare som gisslan inne i virtuali-
teten. Samtidigt förtvinar de kidnappades 
kroppar ute i den fysiska världen och de 
förklaras hjärndöda. Michael kontaktas 
av myndighetsagenter som är desperata i 
jakten på kidnapparen.  
➥ Från 12 år. Kartonnage i juli. [156643]

John Flanagan
Slavarna 159:-
Fjärde delen i Broderband
En ny bok om de skandiska tonårs pojkarna 
i broderbandet Hägrarna.
Hägrarna har fått förtroendet att tjänst-
göra som kustbevakare i kungariket 
Araluen. Men så kidnappas tolv araluaner 
för att säljas vid slavmarknaden i Socorro 
och Hägrarna måste försöka rädda dem. 
Uppdraget verkar nästintill omöjligt, trots 
att de har en av Araluens skickligaste 
spejare till sin hjälp. 
➥ Från 12 år. Kartonnage i juli. [155167]

Julie Kagawa
Drakarna 179:-
Första delen i Sagan om Talon
Ember Hills öde hänger på om hon kan 
besegra Sankt Görans orden, ett mäktigt 
samfund med drakdödare. 
Ember är inte vilken tjej som helst, hon 
bär nämligen på en livsfarlig hemlighet.  
Garret Xavier Sebastian är en av  
soldaterna som vill döda henne, men allt 
han lärt sig om drakar ställs på sin spets 
när han träffar Ember. Ett krig närmar sig 
och frågan är: Ska de enas i striden mot 
ondskan eller slåss för sin vänskap? 
Tonår. Inbunden. [156286]

Siri Pettersen
Kraften 189:-
Tredje delen i Korpringarna
Den avslutande delen i serien Korp-
ringarna, fantasy om makt, hat, högmod 
- och brinnande kärlek. 
Alla i Ginnungad visste vem hon var, 
eftersom hon till synes var själva symbolen 
för allt de hatade. Hon var Dreyris stora 
hopp. Beviset på att de alltid skulle styra 
en väldigt. Dreysil, det första landet, är 
en kall värld där svaghet föraktas. Det är 
också en del av Hirkas arv, hennes fars 
hemland, dit hon har återvänt för att 
rädda Ymslanden och Rime. Men hon inser 
att krigen som hon vill stoppa är ound-
vikliga.
Tonår. Inbunden. [155166]

Rick Riordan
Magnus Chase: Krigarens svärd 179:-
Första delen i Magnus Chase
De nordiska gudarna som du aldrig sett 
dem förr!
Hemlöse Magnus Chases 16-årsdag börjar 
inget vidare: Han blir jagad, gör inbrott - 
och dör, under väldigt konstiga omständig-
heter. Men hans äventyr har bara 
börjat. Det visar sig att Magnus är son till 
fruktbarhetsguden Frej och hör hemma i 
asagudarnas paradis, det märkliga Valhall. 
Valhall, fullt med döda vikingar, valkyrior 
och allehanda hjältar, med trädet Ygg-
drasil i matsalen och slagsmål på schemat 
varje dag. 
Från 12 år. Häftad. [155667]

Elisabeth Östnäs
Krigstid 159:-
Andra delen i Sagan om Turid
Andra delen i vikingatrilogin om kunga-
dottern Turid. 
Turid reser tillsammans med sin träl Unna 
genom ett krigshärjat land. Livet är hårt, 
och helt på männens villkor. Turid vet inte 
vart hon är på väg. Hon vet bara att hon 
måste fortsätta framåt. Det hon bär med 
sig är det enda hon har, till sammans med 
alla minnen. De manar henne vidare, rakt 
in i krigets skugga.  
Från 12 år. Kartonnage. [155467]

barnböcker & fakta
Peter Bergting
Spökslottet 139:-
Tredje delen i Trolldomsakademien
Det är sommarlov på Trolldomsakademien, 
men de tre vännerna Miranda, Orville och 
Emmi kan inte åka hem. 
De är inlåsta i skolan! Och den är sig inte 
lik. Hela huset har förändrats och blivit en 
mörk och farlig labyrint. Det verkar som 
om det spökar! Hur ska de komma ut? Det 
sägs att huset där Trolldomsakademien 
håller till har en egen själ. Tänk om de 
aldrig blir utsläppta ? Tillsammans med 
sin lärare Malda och bargesten Briar får 
de kämpa för att lösa spökslottets gåta. 
Från 9 år. Kartonnage. [156642]

Dave Rudden
Det lånade mörkrets riddare 179:-
Denizen Hardwick är föräldralös, men 
en natt får han höra att han kanske har 
släktingar som minns honom. 
Under en ovanligt mörk natt öppnas 
grinden till barnhemmet Crosscaper för en 
bil. Föraren hämtar Denizen, med löfte om 
att presentera honom för en sedan länge 
försvunnen faster. Men under bilfärden 
till stan blir de överfallna, och Denizen 
får snart lära sig häpnadsväckande saker: 
Att monster kan växa fram ur skuggorna. 
Och att det finns ett uråldrigt sällskap av 
riddare som håller dem i schack. 
Från 9  år. Inbunden. [156381]

Yazur Srovoz & Kristen Kearney 
Episka byggen -  
Bli en mästare i Minecraft 149:-
Upptäck och skapa fantastiska byggen i 
Minecraft! 
Här finns allt från det forntida Egyptens 
pyramider och andra historiska sevärd-
heter till avancerade rymdfarkoster, 
hypermoderna byggnader och fantastiska 
byggen. Mästarna bjuder på praktiska tips 
och tydliga steg för steg-instruktioner så 
att du kan skapa egna storverk.  
Kartonnage. [155097]
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Johan Egerkrans
Nordiska gudar 229:-
En ny bilderbok från illustratören bakom ’Nordiska väsen’.

Nordiska gudar är en vackert illustrerad bok där gudar, jättar, 
dvärgar, valkyrior, monster och hjältar presenteras i all sin prakt. 
Med avstamp i de gamla Eddorna har Johan Egerkrans tolkat 
de mest spännande och fantasifulla sagorna. Från den gruvliga 
skapelseberättelsen där ur-jätten Ymer styckas av Oden och 
hans bröder, till gudarnas ödesmättade undergång i Ragnarök. 
Från urtidens kaos, till världsträdets nio riken. En mörk, blodig, 
fantasi eggande och stundtals humoristisk resa i den nordiska 
myt ologins värld. Välkända berättelser paras med fakta om de 
varelser som befolkar Asgård, Jotunheim och underjorden. 
➥ Inbunden i juli. [17811]

Svenska boktoppen

1.  Kraften 189:- 
  av Siri Pettersen 
  Inbunden. [155166]

2.  Odinsbarn 110:- 
  av Siri Pettersen 
  Storpocket. [152372]

3.  Färjan 220:-  
  av Mats Strandberg 
  Inbunden. [146572]

4.  Kampen om järntronen 65:- 
  av George R R Martin 
  Pocket. [107227]

5.  Ensam på Mars 65:-  
  av Andy Weir 
  Pocket. [155111]

6.  Monstret i natten 129:-  
  av Mats Strandberg 
  Kartonnage. [153899]

7.  Liftarens guide  
  till galaxen 59:- 
  av Douglas Adams 
  Pocket. [770]

8.  Uttagningen 69:-  
  av Maths Claesson 
  Häftad. [121777]

9.  Röta 189:- 
  av Siri Pettersen 
  Inbunden. [147293]

10.  Nekromantikerns krig del 3:  
 Endspiel 65:-  
 av Nick Perumov 
 Pocket. [149102]

11.  Harry Potter och  
 de vises sten 299:-  
 av J K Rowling 
 Kartonnage. [146516]

12.  Alice i Underlandet 159:-  
 av Lewis Carroll 
 Inbunden. [154023]

13.  Kaknäs sista band 220:- 
 av Anders Fager 
 Kartonnage. [149659]

14.  Speciella omständigheter 29:-  
 av John Ajvide Lindqvist 
 Pocket. [145113]

15.  Riddaren av de  
 sju konungarikena 120:-  
 av George R R Martin 
 Storpocket. [143538]

16.  Miss Peregrines hem  
 för besynnerliga barn 60:-  
 av Ransom Riggs 
 Pocket. [134642]

17.  Stjärnklart 65:- 
 av Lars Wilderäng 
 Pocket. [143386]

tecknade serier
Batman
Batman - Antologi 499:-
20 legendariska berättelser med mörkrets 
riddare
Sedan 1939 har Batman skyddat Gotham 
mot de största och farligaste brottsling-
arna. Den här boken samlar 20 Batman-
berättelser, från den allra första till 
modern tid. 
Inbundet album. [157487]

Daria Bogdanska
Wage Slaves 199:-
Daria flyttar till Sverige och får svart-
anställning som servitris. Snart upptäcker 
hon att inget fungerar som det borde. 
Det är där allt börjar. Tillsammans med en 
journalist och fackförbundet börjar hon en 
hemlig utredning av anställnings formerna 
på hennes arbetsplats och snart ska  
mycket i hennes liv förändras. Wage slaves 
är en berättelse om facklig kamp när du 
är en av de som står utanför samhället. 
Men också om resan in i en ny värld. Daria 
försöker skaffa nytt liv och vänner. Festar, 
jobbar, lär sig språket och startar ett band.  
Inbundet album. [153336]

Mathieu Bonhomme
Mannen som sköt Lucky Luke 199:-
Ett nytt Lucky Luke-album, utgivet med 
anledning av västernhjältens 70-årsdag.
Lucky Luke söker skydd från stormen i 
den lilla guldgrävarstaden Froggy Town. 
Allt han önskar sig är en bit mat, en säng 
för natten samt att fylla på sitt tobaks-
förråd innan han rider vidare. Men snart 
blir Lucky indragen i ett drama kring en 
stulen kista med guld. 
Inbundet album. [156554]

Jean-Michel Charlier  & Jean Giraud 
Blueberry:  
Samlade äventyr del 2  329:-
Med albumen Den försvunne ryttaren, I Navajos spår och  
Mannen med silverstjärnan.

Blueberry är en av de fransk-belgiska seriernas stora klassiker, 
som nu utges i en efterlängtad svensk samlingsutgåva. Hand-
lingen utspelar sig strax efter det amerikanska inbördeskriget och 
skildrar kavallerilöjtnant Mike ”Blueberry” Donovans öden och 
äventyr i Vilda Västern. Blueberry skapades av manusförfattaren 
Jean-Michel Charlier och tecknaren Jean ”Moebius” Giraud. Efter 
Charliers död 1990 fortsatte Giraud serien på egen hand.
➥ Inbundet album i juni. [156563]
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Tinet Elmgren
Sockerärter 149:-
Postapokalyps i ett framtida Ryssland.
Någonstans i det som en gång var Ryska 
federationen har glesa samhällen åter-
uppbyggts av de få överlevande efter ett 
förödande krig. Andrej behöver känna sig 
nyttig och får ångest av oordning. Hans fru 
Tjulpán klarar inte längre av att umgås 
med andra, men kan inte låta bli att odla 
sockerärter. Hur lever vi med misstagen vi 
gjort, olyckan som befallit oss och ansvaret 
för att ha överlevt? 
Häftat album. [14232]

Bim Eriksson
Det kändes lugnt  
när mina känslor dog 179:-
Den politiske debattören, konstnären och 
serietecknaren Bim Eriksson, debuterar 
här i bokform.
Hon tar den tecknade serien till en ny  
dimension, som är på samma gång prov o-
cerande och poetisk. Det kändes lugnt när
mina känslor dog är en självbiografisk 
seriesamling av bilder och berättelser. Som 
en blandning av kladdig make up och femi-
nistisk samhällskritik. Det är absurt och 
humoristiskt med psykologiska över toner, 
där huvudpersonen till slut räddas av  
’Existensens heliga moder’. Boken formar 
sig till ett experiment, som gestaltas både 
på det personliga, sociala och politiska 
planet. Huvudpersonen tar selfies för att 
se om det sorgsna också syns på utsidan, 
och blir vän med en häst, samtidigt som 
begravningen av en hamster blir livsav-
görande. Oväntade dialoger, obegripliga 
separa tioner och förödande förhållanden, 
skrik och rop på hjälp ingår. 
Häftad. [156573]

John Holmvall
Vilse i trollskogen 129:-
Dråpliga och vackra seriesagor för barn 
från sex år och uppåt.
När Lovisa är ute och plockar tuvull möter 
hon ett stort troll som lurar ner henne i 
sin säck. Trollet bär hem henne till troll-
grottan och stänger in henne i en mörk 
skrubb. När föräldrarna hemma i stugan 
börjar undra vart Lovisa tagit vägen ger 
sig hennes bröder ut för att leta rätt på 
henne. Men snart har bröderna försatt 
sig själva i en större knipa än Lovisa, som 
själv lyckats ta sig ut ur trollens fången-
skap. Det är början till ett hisnande och 
mystiskt serieäventyr. 
Inbunden. [156680]

Aki Irie
Rans magiska värld del 6  99:-
Den charmiga berättelsen om tioåriga 
flickan Ran Uruma som bor tillsammans 
med sin familj. Men de är ingen vanlig 
familj; de är alla häxor.
I sjätte boken lyckas Ran äntligen rädda 
Ohtaroh från insekten som hade tagit över 
hans kropp, men slutar allt gott? Detta är 
näst sista boken av Aki Iries häxmanga 
Rans magiska värld. 
Pocket. [155956]

Martin Kellerman
Rockypedia 2004-2005  299:-
Rockypedia samlar Rockyserierna årsvis.
Samlingarna innehåller kommentarer av 
Martin Kellerman om händelser, fakta och 
kuriosa. Här sätts världshändelser i per-
spektiv mot hur det diskuterades på stan, i 
alla fall i Rockys värld. 
Inbunden. [153687]

Robert Kirkman
The Walking Dead vol 18  179:-
Är ett liv i skräck värt att leva?
Rick och resten av de överlevande har stött 
på en man så ofattbart grym att inte ens 
Rick vill trotsa honom. Det enda de kan 
göra är att låta sig bli lydiga slavar under 
sin nya herre Negan. Ricks beslut att böja 
sig för traktens tyrann ses inte med blida 
ögon och många ifrågasätter hans beslut 
och rätt att leda. Vad de inte vet och inte 
kan få reda på är att han i största hemlig-
het har tänkt ut en plan.
Häftat album. [156787]

Jan Stenmark
Människor som finns 199:-
En samling helt nya opublicerade bilder av 
Jan Stenmark.  
Ingenting liknar det Stenmark gör.  I de 16 
böcker, som ut kommit sedan debuten, har 
han visat olika fantastiska variationer av 
de bildcollage med texter som han använt 
för att muta in sin alldeles egna och unika 
plats i det svenska kulturlivet. Han har 
själv definierat sig som ’komisk bildkonst-
när’ och förklarat att: ’Det viktigaste är 
i alla fall bilderna. Text och bild tillsam-
mans skapar en möjlighet som enbart text 
eller enbart bild aldrig kan uppnå. Idéerna 
smyger in från alla håll, vare sig det gäller 
relationer, sex, döden, barn eller scener ur 
det egna livet. Infallen får man bara vara 
glad för och tacksamt ta emot - både vad 
gäller text och bild.’
Häftad. [156570]

Tome & Janry
Spirou 1984 – 1987  349:-
’Spirou - Den kompletta samlingen: Spirou 
1984-1987’ är Tome & Janry för hela 
slanten. 
Boken innehåller tre långa historier, bl.a. 
Z kommer tillbaka, plus ett antal korta 
historier. Som vanligt är det en hel del 
bakgrundsmaterial, där det berättas om 
serien och hur de utvecklats genom åren. 
Det finns naturligtvis även seriesidor som 
inte tidigare har varit utgivna på svenska.
Inbundet album. [156109]

Johan Unenge
Mitt extra liv 99:-
Du hör sirenerna, kort därpå knackar det 
på din dörr. Du öppnar. En serieroman om 
att våga fast man inte vill.
Hur fan blev det såhär? Nyss halvlåg jag 
i mitt rum och spelade Mortal Combat 3 
med Ubbe. När jag inte gick och såg  
Hellevik Tigers spela. Alla visste att det 
var tack vare Youssef som de alltid vann. 
Till och med Albin fattade det, även om 
han sa att alla svarta var apor. Men han 
menade väl dom på flyktingförläggningen. 
Det var dom som skulle ut, sa alla. Utom 
jag. Och kanske Alva, som kanske, kanske 
skulle bli min tjej. Om det ändå aldrig 
knackat på min dörr den där natten. Det 
var då det startade. Och det var då jag 
insåg att ingen var den man trodde. Inte 
ens jag själv.
Häftad. [156784]

Jean van Hamme & Grzegorz Rosinski
Vikingar och gudar 299:-
Tredje delen i Thorgalkrönikan innehåller 
albumen ’Stjärnornas barn’, ’Alinoë’ och 
’Aaricia’.
Krönikan om vikingen från stjärnorna 
fortsätter med en rad berättelser från 
Thorgals uppväxt, samt historien om  
Alinoë, pojken med det gröna håret. 
Inbundet album. [156555]
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Bradley P Beaulieu
Twelve Kings 129:-
Första delen i The Song of the Shattered Sands
Inspirerat av Tusen och en natt, om en ung 
kvinnas sökande efter sanning och hämnd.
Ökenstaden Sharakhai styrs av tolv  
odödliga kungar och skyddas av elit-
soldater. Ingen kan stå emot kungarnas 
makt. Eller, så tycks det tills den fattiga 
kvinnan Ceda trotsar kungarnas lagar. 
Pocket. [156403]

Terry Brooks
The Darkling Child 89:-
Andra delen i The Defenders of Shannara
Önskesången vaknar igen.
I ett avlägset rike har önskesångens magi 
uppdagats hos en ung musiker, och Paxon 
och en druid måste resa dit för att hitta 
honom innan magin faller i fel händer.  
Pocket från Ballantine. [150129]

The Darkling Child 110:-
Pocket från Orbit. [151167]

The Sorcerer’s Daughter 239:-
Tredje delen i The Defenders of Shannara
Druidernas fredsarbete grusas när en 
demon löper amok under ett möte. Det 
är druidernas politiska motståndare som 
dödas, och det är inte svårt att gissa var 
misstankarna faller. 
Inbunden. [154897]

Blake Charlton
Spellbreaker 99:-
Tredje delen i Spellwright
Dottern till Francesca och Nicodemus 
råkar i en fasansfull knipa.
Ixos väktare Leandra kommer över en 
profetisk besvärjelse.  Hon är förutbestämd 
att snart mörda någon hon älskar, och hon 
har ingen aning om vem det kan vara. Hon 
färdas vida för att ta reda på mer.  
➥ Pocket i juni. [135822]

Stephen Donaldson
Augurs Gambit 199:-
En långnovell som tidigare publicerats 
tillsammans med en annan novell under 
titeln ’The King’s Justice’.
➥ Inbunden i juni. [155665]

Lian Hearn
Emperor of the Eight Islands 199:-
Del 1 & 2 i The Tale of Shikanoko
En ny roman från författaren till ’Över 
näktergalens golv’.
I ett japanskinspirerat medeltida rike 
utspelas en mäktig berättelse som kretsar 
kring två fientliga klaners strid över vem 
som ska få rätt att kröna kejsaren över De 
åtta öarna. 
➥ Storpocket i juni. [156149]

Lord of the Darkwood 199:-
Del 3 & 4 i The Tale of Shikanoko. 
Här fortsätter historien om De åtta öarna. 
➥ Storpocket i augusti. [156160]

Markus Heitz
Dark Paths 139:-
Tredje delen i The Legends of the Älfar
Mötet mellan en älfar och dvärgen Tungdil 
förändrar historien.
Trillingarna Sisaroth, Tirigon och Firüsha 
anklagas för mord. De skickas i landsflykt 
i underjorden, till en plats fylld av skräck. 
Där möter Sisaroth dvärgen Tungdil, ett 
möte som kommer att förändra allt. 
➥ Pocket i augusti. [151150]

Jon Hollins
The Dragon Lords: Fools Gold 129:-
Första delen i The Dragon Lords 
Livet är hårt under drakarnas styre.
I drakarnas värld är skatterna höga och 
kontrollen kvävande. En liten grupp av 
udda existenser slår sig samman för att 
stjäla tillbaka lite av rikedomarna. Det 
kommer inte att visa sig lätt, men kanske 
kan våra hjältar så fröet till något stort. 
➥ Pocket i juli. [154821]

Terry Goodkind
The First Confessor 110:-
En kortroman i samma värld som serien Sword of Truth, men 
århundraden före den första serien.

Magda Searus är gift med en mäktig man, men när han begår 
självmord står hon plötsligt ensam i världen. Själv har hon inte 
’gåvan’ som gav hennes man en central plats i samhället. Hon 
är ensam och förtvivlad. När hon börjar undersöka omständig-
heterna kring makens död hittar hon märkliga detaljer. Ingen tror 
på henne, och hon inser att hon måste söka hjälp utanför den 
egna kretsen. Hon påbörjar sökandet efter en spiritist som kan 
hjälpa henne att tala med de döda, och på vägen upptäcker hon 
att hon själv har en stor roll att spela i framtiden.
➥ Pocket i juni. [154538]

Robin Hobb
Fool’s Quest 99:-
Andra delen i The Fitz and the Fool 
Andra boken om Narren och Fitz, vars stilla liv nu slits i stycken.

Efter många år har the Fool äntligen återvänt till Fitz. Torterad intill 
oigenkännlighet, blind, ifrån sina sinnen och döende. Han söker 
hämnd, gruvlig och total, på den organisation som plågat honom 
skoningslöst i åratal. Och han vill finna sin förlorade son. Denna 
’son’ är dock redan funnen och bortförd: Bee, Fitz lilla ovanliga 
bleka dotter har en minst sagt oklar föräldrasituation! 
➥ Pocket från Harper Collins i juli. [155878]

Fool’s Quest 89:-
➥ Pocket från Bantam i juli. [154922]
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Tom Lloyd
Stranger of Tempest 199:-
Första delen i The God Fragments
En halvt försupen legoknekt och ett legoför-
band ska rädda en kidnappad flicka.
Lynx är på flykt undan sitt förflutna 
och tar sig halvpackad genom the Riven 
Kingdom. Han tar jobb som livvakt och 
legoknekt, och när han stöter på ett 
legoförband som tycks leva efter någon 
slags rättesnöre gör han gemensam sak 
med dem. De ska hitta en kidnappad ung 
kvinna, men snart går uppdraget helt över-
styr och de är själva jagade byten. 
➥ Inbunden i juni. [155664]

Todd Lockwood
The Summer Dragon 229:-
Första delen i The Evertide
Maia och hennes familj föder upp drakar 
som används i krig, men Sommardrakens 
ankomst förändrar deras liv i grunden.
Maia hoppas få en egen drake, men 
krigslyckan är dålig och familjen får inte 
behålla några drakar. Samtidigt dyker 
Sommardraken, en mytisk varelse, upp i 
dalen där familjen bor. Han är ett tecken 
på förändring. Men vad för slags föränd-
ring? 
Inbunden. [148599]

Alex Marshall
A Blade of Black Steel 249:-
Andra delen i Crimson Empire
Efter femhundra år har Det sjunkna 
kungadömet rest sig ur vågorna och lyft 
upp en fruktansvärd hemlighet i ljuset.
En monstruös armé samlas, redo att 
angripa Oskuldens öar. Koboltkompaniets 
medlemmar ställs inför ett svårt val. De 
kan överge planerna på ära och hämnd för 
att slåss mot den gemensamma fienden. 
Eller de kan fortsätta på den inslagna 
vägen och hoppas att världen finns kvar 
när röken skingras. Oavsett vad de väljer 
kan de inte undvika en blodig strid.  
Inbunden. [151168]

Jon Skovron
Hope and Red 129:-
Första delen i Empire of Storms
I ett sönderfallande imperium finner två 
unga människor en gemensam fiende.
Biomantikerna, kejsarens mystiska 
tjänare, har massakrerat en hel by. En 
namnlös flicka överlevde slakten. Hon döps 
till Bleak Hope och tränas av en mäster-
krigare för att utkräva hämnd. I New  
Lavens fattigkvarter adopteras en 
föräldralös pojke av en kriminell kvinna 
och döps till Red. Hans fostermor tränar 
honom för att bli tjuv och skojare. När 
gängledaren Deadface Drem sluter ett av-
tal med biomantikerna möts Hope och Red. 
➥ Pocket i juni. [155820]

Michael J. Sullivan
Age of Myth 199:-
Första delen i First Empire
Myternas tid är över. Upprorets tid gryr.
Sedan urminnes tider har människorna 
dyrkat gudarna, som är omöjliga att 
besegra och till synes odödliga. Men så 
faller en gud för mänsklig hand. Plötsligt 
tippar vågskålen. Det omöjliga är möjligt. 
Och en liten skara är allt som står mellan 
mänskligheten och säker utplåning.  
➥ Inbunden i juli. [154904]

Django Wexler
The Price of Valor 89:-
Tredje delen i Shadow Campaigns
Kungen är död och kriget har nått Vordan.
Den nya dottningen, Raesinia Orboan, 
sitter maktlös på tronen. Istället är det 
vicegeneralerna som styr, ledda av en fana-
tiker som ser förrädare överallt. 
➥ Pocket i juli. [146842]

The Guns of Empire 249:-
Fjärde delen i Shadow Campaigns
Efter general Janus bet Vhalnichs segrar 
på slagfältet kallas alla stridande till 
fredsförhandlingar. Men är freden möjlig? 
➥ Inbunden i augusti. [154705]

Mark Lawrence
The Wheel of Osheim 169:-
Tredje delen i Red Queen’s War
Kan vår slarver till prins återvända från helvetets nedre kretsar?

Helvetets alla fasor står mellan Snorri Ver Snagason och hans 
familj, om man nu ens kan rädda de döda från döden. Jalan bryr 
sig bara om att ta sig levande ut med Lokis nyckel.
Storpocket. [152593]

The Wheel of Osheim 189:- Inbunden. [154695]

The Liars Key 89:-
Andra delen i Red Queen’s War
Snorri är beredd att utmana alla helvetets härar för att få tillbaka 
sin fru och sina barn, och han har Lokis nyckel till underjorden. 
Pocket. [149794]

Peter Newman
The Malice 149:-
Andra delen i The Vagrant
Samma svärd. En ny vandrare. En ny get.

Det rör på sig i Rämnan i söder. Gammas svärd, Malice, vaknar 
och kräver att än en gång få uppleva strid. Men Vandraren har  
hittat ett nytt hem. Han har skaffat sig ett eget liv. Han vänder 
vapnet ryggen och struntar i dess lockrop. Svärdet ropar tills det 
får svar. Hon som svarar heter Vesper. 

Första delen i serien, The Vagrant, har sålt oerhört bra, och 
handlar om en vagabond i en värld där klassiska sf- och fantasy-
element blandas friskt. Han har ett svärd som måste lämnas på 
rätt ställe, och med sig på resan har han ett litet barn och en get. 
I The Malice är det en annan vandrare som måste ta upp svärdet, 
och en ny get slår följe.
Storpocket. [152589]
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Aliette De Bodard
The House of Shattered Wings 139:-
Magi och änglar i ett alternativt Paris som 
ligger i ruiner.
Våldsamma strider ödelade Paris under 
Det stora magiska kriget i början av 
1900-talet. Men några maktspelare finns 
kvar i resterna av Europas pärla. Huset 
Silverspira rymmer både änglar och  
magiker. När en mörk skugga hotar måste 
en fallen ängel, en alkemist och en ung 
trollkarl slå sig samman. 
➥ Pocket i juli. [156372]

Zen Cho
Sorcerer to the Crown 129:-
Fantasy från England under tidigt 1800-
tal, med vampyrer och magiker.
Zacharias Wythe är en frigiven slav,  
magiker och ledare för Royal Society of 
Unnatural Philosophers. Han reser till 
älvornas rike för att undersöka varför 
magin dör bort i England. På vägen möter 
han den föräldralösa Prunella Gentleman, 
som visar sig vara en magiskt mycket 
begåvad ung kvinna. Tillsammans kommer 
paret att förändra magin i England för all 
framtid. 
➥ Pocket i juli. [150930]

A J Hartley
Steeplejack 189:-
Fantasy från en storstad med inspiration 
hämtad från Sydafrika.
17-åriga Anglet Sutonga jobbar med 
reparation av skorstenar och torn i staden 
Bar-Selehm, ett segregerat samhälle.  Angs 
liv förändras när Berrit, som var tänkt att 
bli hennes nya lärling, hittas död. Samma 
natt blir Fyrbåken, en ovärderlig relik, 
stulen och staden skakas av oroligheter. 
Fler mystiska dödsfall inträffar.  
Inbunden. [152781]

John Hornor Jacobs
Foreign Devils 139:-
Andra delen i The Incorruptibles
Fortsättningen på western-steampunk-
fantasyn ’The Incorruptibles’.
Legoknektarna Fisk och Shoe drogs 
in i storpolitiska händelser i The In-
corruptibles, och det visar sig svårt att dra 
sig ur hetluften. De måste hitta en mycket 
farlig man som lämnar ett spår av lik efter 
sig. Kejsaren har samtidigt proklamerat 
att Livia Cornelius, som bär på Fisks barn, 
ska resa till Höstfurstarnas rike på ett 
diplomatiskt uppdrag.  
➥ Pocket i juli. [156812]

Guy Gavriel Kay
Children of Earth and Sky 179:-
Historisk fantasy från en värld inspirerad 
av renässansens Europa.
En ung kvinna lämnar den lilla kust-
staden Senjan, ett känt pirattillhåll. Hon 
söker hämnd för familjen hon förlorade. 
Samtidigt lämnar två människor den rika 
stadsstaten Seressa. Färden går österut 
mot Kalifatet, och allas öden vävs samman 
i en berättelse som tar fart när kalifen 
skickar sin armé för att inta borgen som 
vaktar gränsen mot västerlandet.  
Storpocket från Hodder & Stoughton. [153327]

Children of Earth and Sky 199:-
Inbunden från Roc. [148409]

Mercedes Lackey
From a High Tower 89:-
Det senaste äventyret i Lackeys serie om 
elementarmästarna är en variant av sagan 
om Rapunzel.
En man tas på bar gärning när han för-
söker stjäla i en inhägnad trädgård som 
ägs av en mystisk kvinna. I utbyte mot 
mat för familjen erbjuder han att  
kvinnan ska få hans yngsta dotter. Flickan, 
som heter Giselle, blir inlåst i ett torn 
tills hon är sexton år och tränas till Luft-
magiker av sin adoptivmor.  
Pocket. [155103]

Anthony Ryan
The Waking Fire 179:-
Första delen i Draconis Memoria
Spioner och mördare dopade med blod från vilda drakar har gjort 
Ironship Syndicate till världens mäktigaste rike.

Syndikatet har förfinat konsten att skapa drakblodselixir som kan 
ge mäktiga krafter åt de utvalda. De kallas ’blodsvälsignade’ och 
agerar som spioner, agenter och lönnmördare i statens tjänst. 
Men nu är systemet i gungning. Drakblodslinjerna försvagas och 
krig hotar att bryta ut med Corvantinska imperiet. Syndikatet  
sätter allt hopp till berättelser om en mytomspunnen drake vars 
blod skulle kunna vända krigslyckan. Claydon Torcreek, en små-
tjuv och oregistrerad blodsvälsignad, ska söka rätt på draken. 
➥ Storpocket i juli. [154826]

The Waking Fire 259:-   ➥ Inbunden i juli. [156789]

Andrzej Sapkowski
The Tower of the Swallow 199:-
Fjärde delen i Witcher Saga
Geralt ger sig ut på ett farligt räddningsuppdrag för att hitta Ciri, 
som för första gången i sitt liv känner sig fri och obunden.

Världen härjas av krig och profetians barn är försvunnet. Ciri 
jagas av både vänner och fiender. Utklädd till enkel bandit känner 
hon sig för första gången fri på allvar, men snaran dras åt från alla 
håll. Båda sidorna i kriget har skickat legoknektar för att jaga rätt 
på henne. Det finns bara en plats att fly till. Svalans torn. 

The Tower of the Swallow är den näst sista delen i Witcher-serien. 
Senast vi träffade på Geralt, hans vänner och ovänner hade allt 
gått åt pipan, och nu skakas världen i grunden. Del fem i serien, 
Lady of the Lake, ska enligt förlaget släppas nästa år.
Storpocket. [152558]
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Mercedes Lackey
A Study in Sable 239:-
Den tolfte boken om Elementar mästarna 
har, av omslaget och titeln att döma, 
Sherlock Holmes-tema. Vi har i skrivande 
stund ingen information om den.
➥ Inbunden i juli. [154737]

Natasha Pulley
The Watchmaker  
on Filigree Street 139:-
Sherlock Holmes-hommage som gjuter liv i 
1880-talet.
Tjänstemannen Thaniel Steepleton finner 
en klocka på sin huvudkudde, men hinner 
inte fundera länge på det spegelvända 
inbrottet: han är telegrafist på inrikes-
departementet och har just mottagit ett 
bombhot. Men ett halvår senare  
räddar klockan hans liv och han börjar leta 
efter svar. Vad han hittar är Keita Mori, 
japansk immigrant som har förmågan att 
genom att se orsakssammanhang  
’minnas’ den troligaste framtiden. Klockan 
var den första av flera jämkningar som gör 
Thaniels framtid ljusare. Han träffar den 
pragmatiska, moderna fysikern Grace  
Carrow på en bal, och tillsammans blir de 
tre en dynamisk trio väl lämpad att lösa 
det komplexa nät av intriger de dras in i. 
➥ Pocket i juli. [156095]

Julia Verne St. John
The Transference Engine 89:-
Ångpunk från 1830-talets London.
Madame Magdala driver Book View Café i 
London. Hon har sällskap av Ada Lovelace.
Tio år tidigare var Adas far, Lord Byron, 
känd som en stor poet. Få kände till att 
han också ägnade sig åt svart magi. När 
han dog ägnade sig hans anhängare åt att 
laga Transferensmaskinen, en apparat 
som var tänkt att låt Byrons själ leva 
vidare i en ny kropp. Någon annans kropp. 
Magadala var med och stoppade planerna, 
men nu tycks maskinen vara tillbaka.
➥ Pocket i juli. [155124]

Jim Butcher
The Aeronaut’s Windlass 99:-
Första delen i The Cinder Spires
Steampunk med luftskepp och talande katter från författaren till 
böckerna om Harry Dresden.

De svarta tornen sträcker sig flera kilometer upp över marken. De 
styrs av adelsfamiljer som har låtit bygga luftskepp för att  
patrullera luftrummet. Grimm är kapten ombord på handels-
skeppet Predator. Han är lojal mot Albion, och har tagit parti i det 
kalla kriget mot Aurora genom att angripa fiendens fraktskepp. 
När Predator skadas i strid får han ett förslag från Albions ledning. 
Kan han leda en grupp agenter på ett farligt uppdrag? 
➥ Pocket från Roc i juli. [155128]

The Aeronaut’s Windlass 110:-
➥ Pocket från Orbit i juli. [155825]

Gail Carriger
Imprudence 110:-
Andra delen i The Custard Protocol
En ny generation har tagit vid efter händelserna i The Parasol 
Protectorate. Alexias och Lord Maccons dotter är huvudperson i 
serien The Custard Protocol.

Rue och besättningen ombord på The Spotted Custard åter-
vänder från Indien med avslöjanden som skakar den brittiska 
forskningsvärlden i grunden. Drottning Victoria är inte road.  
Vampyrerna är nervösa. Den lokala varulvsflocken har problem. 
Rues bästa vän Primrose envisas med att få ihop det med de 
hemskaste militärer. Och Rue själv har problem. Hennes  
vampyriska far är arg. Hennes varulvsfar är galen. Hennes mor är 
både arg och galen. Rue börjar misstänka att vad som ser ut som 
vansinne och ilska i själva verket är skräck. 
➥ Pocket i juli. [150842]

nutidsfantasy & skräck
Keri Arthur
Flameout 89:-
Tredje delen i Souls of Fire
Emberly Pearson är en fenixfågel som kan 
ta mänsklig form och drömmer profetiska 
drömmar.
Emberly och Jackson slåss mot en kult 
där medlemmarna har infekterats av ett 
vampyrblodsvirus. De försöker spåra upp 
gruppens ledare, men går rakt in i ett 
bakhåll. Då dyker Emberlys gamla älskare 
Sam upp och erbjuder sig att hjälpa till, 
något som gör Emberly illa till mods. Som 
om det inte var illa nog, blir tre häxor 
samtidigt kidnappade - något som kan få 
hemska konsekvenser för Emberly. 
➥ Pocket i juli. [155129]

Juliet Blackwell
A Toxic Trousseau 89:-
Åttonde delen i Witchcraft Mystery
Häxan och second hand-handlaren Lily 
blir av med en rival på ett otäckt sätt.
En rättslig tvist kostar mer än någon häxa 
har råd med, så Lily försöker göra upp i 
godo med konkurrenten Autumn Jennings. 
Det går bra, ända tills Autumn hittas död. 
Då hotas Lily plötsligt av något värre en 
än liten stämning. Hon måste ta reda på 
vad som har hänt och avskrivas från listan 
över misstänkta.  
➥ Pocket i juli. [154118]

J. L. Bourne
Ghost Run 169:-
Fjärde delen i Day by Day Armageddon
Zombieapokalypsen har drabbat USA 
med full styrka och flottans specialstyrka 
kämpar mot en övermakt.
Det ser mörkt ut, när en flottofficer får 
reda på en osannolik sanning om sjuk-
domen som har orsakat katastrofen. Kan 
Task Force Phoenix göra någon skillnad, 
när tiden tycks rinna ut för de levande? 
➥ Storpocket i juli. [153351]
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Naomi Novik
League of Dragons 99:-
Nionde delen i Temeraire
Här slutar sagan om draken Temerarire och kapten Laurence.

Napoleons invasionsplaner för Ryssland har krossats. Laurence 
och Temereraire förföljer de flyende fransmännen, men Napoleon 
samlar kraft för att återuppta offensiven. De allierade får andrum 
och en möjlighet att slå tillbaka. Men det förutsätter att de kan 
enas inbördes. Napoleon inser att hans position är försvagad. 
Han har lovat all världens drakar nya rättigheter och förmåner och 
de slåss under hans banér. Från Asien till Afrika, och till och med 
i England, skockas drakar under trikoloren. Laurence och Teme-
raire inser snart att korsikanen har några extra ess i rockärmen. 
➥ Pocket i juni. [155870]

League of Dragons 189:-  Inbunden. [150095]

Bailey Cates
Spells and Scones 89:-
Sjätte delen i Magical Bakery Mystery
En död kropp dyker upp i bokhandeln intill 
Honeybees bageri. Mumsig magideckare 
med bifogade recept.
Bokhandeln bredvid ska hålla signering 
med en kändis som har skrivit en själv-
hjälpsbok. Katie Lightfoot bistår förstås 
med godsaker till besökarna. Det blir 
mycket folk som vill titta på boken, för-
fattaren och smaka på efterrätterna. Men 
sagan får ett abrupt slut när för fattaren 
hittas död. Angie Kissel, en ex-häxa som 
brukade ha Katies terrier Mungo som 
familiar, är misstänkt för mordet. 
➥ Pocket i juli. [154352]

Christine Feehan
Shadow Rider 89:-
Första delen i Shadow
Början på en ny romansserie om en skugg-
vandrande familj i Chicago.
Stefano Ferraro leder både den lagliga 
och olagliga delen av familjeföretaget och 
har förmågan att vandra genom skuggor. 
Stefano hade aldrig väntat sig att hitta 
en annan skuggvandrare, särskilt inte en 
kvinna. Francesca har förlorat mycket och 
kommer till Chicago för att börja ett nytt 
liv. Hon väntade sig inte att möta en play-
boy med samma förmåga som hon själv. 
➥ Pocket i juli. [21309]

Simon Green
DR. DOA 239:-
Tionde delen i Secret Histories
Det finns en man som löser andras  
problem, permanent, genom att mörda dem. 
Han är känd som doktor DOA.
Nu har doktor DOA blivit Droods, eller 
Shaman Bonds, problem. Eddie Drood är 
förgiftad. Han vet inte hur det gick till, 
eller hur giftet verkar, men varken magi 
eller skolmedicin biter på det. Eddie måste 
spåra den goda doktorn innan giftet har 
hunnit verka i ådrorna. 
Inbunden. [154696]

Laurell K Hamilton
Dead Ice 89:-
Del 24 i Anita Blake, Vampire Hunter
Anita kontaktas av FBI i egenskap av 
hårdhudad zombieexpert.
Någon producerar zombieporr. Anita 
tänker först att det krävs mer än så för att 
få henne att få upp lunchen, men sedan 
ser hon att de utnyttjade kvinnorna inte 
alls bara är avlidna, ruttnande lik. Bakom 
deras ögon är själarna vid medvetande, 
fångade av voodoo av allra mörkaste sort. 
Det här fallet kommer inte att lämna 
Anita oberörd, varken till kropp eller själ. 
Pocket. [149226]

Charlaine Harris
Night Shift 219:-
Tredje delen i Midnight
I tredje boken om den lilla staden Mid-
night, där invånarna vårdar sina hemlig-
heter, spelar vampyren Lemuel en huvud-
roll.
Vapen flyger av hyllorna i Midnights pant-
bank och används i våldsamma självmord. 
Vad är det som händer? Kanske kan  
vampyren Lemuel vara sanningen på  
spåren. Han översätter mystiska texter 
som avslöjar varför Midnight är en stad 
fylld av varulvar, mördare och siare. Nu 
måste alla gå samman för att få stopp på 
blodbadet, innan hela helvetet bryter löst. 
Storpocket. [153255]

Grady Hendrix
My Best Friend’s Exorcism 189:-
En hjärtevärmande historia om vänskap 
och djävlar.
Året är 1988. Abby och Gretchen är bästa 
kompisar sedan mellanstadiet, men efter 
en omtumlande kväll börjar Gretchen bete 
sig ... annorlunda. Hon är dyster. Hon är 
lättretlig. Konstiga saker händer runt 
henne. Abby börjar rota i saken och ställs 
inför en avgörande fråga: kan vänskap 
övervinna djävulens makt? 
Inbunden. [150373]

Ben Aaronovitch
The Hanging Tree 159:-
Sjätte delen i Rivers of London
Efter utflykten på landet i ’Foxglove Summer’ är Peter Grant 
tillbaka i London. Rivers of London är charmiga fantasydeckare 
från ett London fyllt av naturandar och väsen knutna till stadens 
hus och gator.

Galgträdet är platsen där Tyburns galbacke en gång låg, på  
nuvarande Marble Arch mitt i London. De dödsdömda tog sina 
sista steg på Oxford Street, och en del saker förändras aldrig. 
Platsen är fortfarande ödestyngd, och nu har det blodiga arvet 
sökt sig tillbaka till Mayfairs lyxfastigheter. Ett fall för Peter Grant 
och hans chef Nightingale. 
➥ Storpocket i höst. [145085]

The Hanging Tree 219:-   ➥ Inbunden i höst. [157251]



14 www.sfbok.se

NUTIDSFANTASY & SKRÄCK SF-BOKHANDELN SOMMAREN 2016

Christina Henry
Red Queen 149:-
Andra delen i The Chronicles of Alice
Christina Henry återvänder till Under-
landet i en mörk fantasy.
Utanför Old City hoppas Alice hitta en 
plats där hon kan ta igen sig, långt från 
Kanin, Cheshirekatten och Jabberwocky. 
Men landsbygden är mer av en ödebygd, 
dit Alice och Hatcher tar sig för att leta 
efter Hatchers dotter. De färdas långt in i 
den galna Vita drottnings rike, och vidare 
till den grymma Svarta kungens länder. 
Varje steg tar Alice närmare vägens slut. 
Men för att lyckas måste hon söka stöd hos 
någon med makt, hos den mystiska och 
hämndlystna Röda drottningen. 
➥ Storpocket i juli. [154702]

Richard Kadrey
The Perdition Score 99:-
Åttonde delen i Sandman Slim
James Stark, bättre känd som Sandman 
Slim, får ett himmelskt vapen i händerna.
En liten pojke har försvunnit, och Sub 
Rosa ber Stark och Candy att rota i vad 
som kan ha hänt. Fallet tar en lite oväntad 
vändning när en döende ängel ger Stark en 
flaska fylld med en mystisk, svart vätska. 
Vätskan är ett möjligt vapen i kriget  
mellan änglarna.  
➥ Pocket i juli. [155871]

Paul Krueger
Last Call at the  
Nightshade Lounge 145:-
Färgglada drinkar i kampen mot demoner.
Bailey Chen har inget jobb, inga pengar 
och det krisar med pojkvännen Zane. 
Då visar det sig att Zane har bartender-
kompisar som jagar monster med hjälp av 
magiska cocktails. Vodka ger superstyrka, 
whiskey telekinesi och tequila elementar-
blixtar. Frågan är bara om drinkarnas 
magi hjälper när Bailey ställs inför högar 
med lik. 15 drinkrecept ingår. 
Storpocket. [154901]

Sarah Kuhn
Heroine Complex 89:-
Första delen i Heroine Complex
Det är kämpigt att jobba åt en hjältinna.
Evie Tanaka jobbar som assistent åt sin 
gamla barndomsvän Aveda Jupiter, San 
Franciscos mest älskade superhjältinna. 
Evie är duktig på att inte synas, på att 
handskas med Avedas divalater och på att 
trätta bort demonblod från läder byxorna. 
Men allt förändras när Evie en natt 
tvingas ta Avedas roll, och det visar sig att 
hon också har superkrafter. Kan hon ta tag 
i sitt liv och bli en riktig superhjältinna, 
innan demonerna slukar San Francisco? 
➥ Pocket i juli. [155125]

Sergei Lukyanenko
Sixth Watch 149:-
Sjätte delen i Night Watch
I slutkapitlet av Night Watch-serien hotar 
apokalypsen.
Företrädare för Mörkret och Ljuset lever 
ibland oss. De har hållit ett vakande öga 
på varandra i tusen år, men nu måste de 
enas. Profeterna är ense - världen kommer 
att gå under inom fem dagar. För att  
hindra det måste Den sjätte vakten  
samlas, med representanter för både Ljus 
och Mörker. Vampyrer, häxor och var ulvar 
ska enas om en handlingsplan. 
Storpocket. [154370]

Michael Moorcock
The Whispering Swarm 149:-
Första delen i The Sanctuary of the White Friars
En sorts självbiografi från ett magiskt 
London.
Åren efter kriget var London en stad 
som försökte komma på fötter igen. Där 
fanns en ung pojke, Michael Moorcock, 
som började jobba i tidningsbranschen 
och samtidigt upptäckte en magisk värld. 
Här blandas Moorcocks livshistoria med 
äventyr från ett parallellt London fylld av 
landsvägsrövare, musketörer och magiker. 
Pocket. [153290]

Stephen King
End of Watch 219:-
Tredje delen i Bill Hodges
Tredje boken om Bill Hodges, som vi första gången mötte i ’Mr. 
Mercedes’, kan läsas fristående men avslutar också historien om 
mercedesmördaren.

Brady Hartsfield, mannen bakom mercedesmassakern, har till 
synes legat i koma i fem år med allvarliga hjärnskador. Men Brady 
har skaffat sig nya, märkliga krafter som gör att han kan sprida 
förödelse från sjuksängen. Holly Gibney, som gav Brady hans 
huvudskada, har startat en detektivbyrå tillsammans med den 
pensionerade polisutredaren Bill Hodges. Det vet Brady, och när 
Bill och Holly dras in i ett fall knutet till mercedesmassakern  
befinner de sig plötsligt i livsfara. Det gör också Hodges vän  
Jermone Robinson och hans tonåriga syster Barbara. Brady 
planerar att hämnas på hela staden. 
Inbunden från Hodder & Stoughton. [151975]

End of Watch 235:-   Inbunden från Pocket. [151151]

Charles Stross
The Nightmare Stacks 229:-
Sjunde delen i The Laundry
The Laundry kämpar för att skydda vad som skyddas kan från den 
stundande cthulhoida apokalypsen. Här skickas Alex Schwartz, 
finansvampyren från ’The Rhesus Chart’, ut på sitt första uppdrag.

Det betyder en resa till Leeds, där en bombsäker bunker från 
50-talet ska inredas och bli The Laundrys nya högkvarter. Där  
stöter Alex på Cassie Brewer, besökare på den lokala goth-
festivalen. Hon dras till honom, men har egna hemligheter, långt 
värre än något en blodsugande statstjänsteman kan tänka sig. 
Inbunden. [154600]

The Annihilation Score 89:-
Sjätte delen i The Laundry
Här spelar agent Bobs fru Mo huvudrollen i en musikalisk historia.
Pocket från Ace. [52017]

The Annihilation Score 139:-  Pocket från Orbit. [152739]
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Topplistan för fantasy & skräck på engelska

1.  Fantastic Beasts and   
  Where to Find Them 89:-   
  av J K Rowling     
   Pocket. [86072]

2.  A Court of Mist  
  and Fury 139:-   
  av Sarah J Maas   
  Pocket. [155320]

3.  Warcraft: Illidan 149:-   
  av William King   
    Inbunden. [150781]

4.  Fall of Light 199:-   
  av Steven Erikson    
  Inbunden. [145143]

5.  The Tower of  
  the Swallow 199:-   
  av Andrzej Sapkowski 
  Storpocket. [152558]

6.  Sharp Ends 179:-   
  av Joe Abercrombie 
  Storpocket. [153251]

7.  Uprooted 139:-   
  av Naomi Novik   
  Pocket. [150397]

8.  The Hidden Oracle 139:-   
  av Rick Riordan 
  Storpocket. [153397]

9.  The Last Wish 99:-   
  av Andrzej Sapkowski  
  Pocket. [70765]

10.  Warcraft: Durotan 89:-   
 av Christie Golden  
 Pocket. [156055]

11.  Lady Midnight 139:-   
 av Cassandra Clare 
 Storpocket. [150415]

12.  Children of  
 Earth and Sky 179:-   
 av Guy Gavriel Kay 
 Storpocket. [153327]

13.  Blood of Elves 99:-   
 av Andrzej Sapkowski 
 Pocket. [83622]

14.  Sorcerer to the Crown 219:-   
 av Zen Cho 
 Storpocket. [150931]

15.  Good Omens 89:-   
 av Gaiman & Pratchett 
 Pocket. [61802]

ungdomsfantasy
Renée Ahdieh
The Rose and the Dagger 129:-
Andra delen i The Wrath and the Dawn
Khalid, kalifen som var känd för att mörda 
sina unga hustrur, var drabbad av en för-
bannelse som avslöjades av Shahrzad. 
Shahrzad är tillbaka hos sin familj, som 
har sökt skydd hos Khalids fiender, och 
hon får träffa sin barndomskärlek Tariq 
igen. Men Tariq för nu befäl över styrkor 
som kan krossa Khalids välde. Shahrzad 
förväntas av många att välja sida.  
Tonår. Storpocket. [154997]

Victoria Aveyard
Glass Sword 110:-
Andra delen i Red Queen
Mare Barrow är född i den rödblodiga
underklassen, men bär på de övernaturliga 
krafter som bara silverblodiga har.
Hovet försöker kontrollera henne som ett
vapen, samtidigt som hon anklagas för att
vara omöjlig, eller en bluff. Men när hon
äntligen lyckas fly upptäcker hon att hon
inte är den enda avvikaren. Hon slår sig
ihop med motståndsrörelsen i striden mot
förtryckarna, men kampen blir hård.
Finns också på svenska - se sidan 5.
➥ Tonår. Pocket i juli. [156809]

Lee Battersby
Magrit 149:-
En mörk spöksaga från en kyrkogård.
Magrit bor på en övergiven kyrkogård 
tillsammans med sin vän Mästerdockan, 
som hon har byggt av ben och skrot. En 
natt flyger en stork förbi och ett spädbarn 
faller från himlen. Mästerdockan vill göra 
sig av med barnet, men Magrit lyssnar inte 
på det örat. Hon tänker uppfostra gossen 
och döper honom till Bugrat. Magrit  
vägrar inse vad som kommer att hända 
när Bugrat blir stor, då sanningen om  
hennes hem kommer att avslöjas. 
Från 9 år. Inbunden. [155326]

Catherine Egan
Julia Vanishes 159:-
Mord, häxkonster, kriminalitet och  
förräderi i en bok om den osedda Julia.
Julia har förmågan att vara osedd. Inte 
riktigt osynlig, utan bara oupptäckt av de 
allra flesta. Det är en farlig egenskap i en 
stad som har förbjudit magi och dränker 
häxor i offentliga avrättningar. Julia har 
lärt sig att hålla sig undan och använda 
sina krafter i lönsamma, och olagliga, 
samman hang. Hon betalas bra för att 
infiltrera den välbeställda Fru Ochs hus 
och berätta om de udda existenserna som 
bor där. 
Tonår. Inbunden. [150823]

John Flanagan
The Ghostfaces 189:-
Sjätte delen i The Brotherband Chronicles
Broderbandet fångas i en storm och blåser i 
land långt västerut, i en trakt ingen av dem 
känner igen.
Att landet är befolkat förstår de när de 
stöter på två små barn, som angrips av en 
ilsken björn. De räddar barnen och blir på 
köpet vänner med mawagansettstammen 
som bor i trakten. De nya vännerna be-
rättar att en krigisk stam, Spökansiktena, 
härjar i området.  
➥ Från 9 år. Inbunden i juni. [155229]

Erika Johansen
The Invasion of the Tearling 139:-
Andra delen i Queen of the Tearling
Här fortsätter historien om drottning 
Kelsea i en framtid när teknologin har 
återvänt till medeltida nivåer.
Nu hotas Tearling av Röda drottningens 
härar, som har korsat gränsen. Kelsea 
måste ställa upp ett försvar, samtidigt som 
hon får en allt starkare kopplingar till  
tiden före ’the Crossing’. 
➥ Tonår. Storpocket i juli. [149512]

The Fate of the Tearling 239:-
Tredje delen i Queen of the Tearling
Tonår. Storpocket. [154954]

Neil Gaiman
The View from the Cheap Seats  
- Selected Nonfiction 159:-
Första samlingen någonsin med Neil Gaimans artiklar, tal och 
annat smått och gott.

Här finns Make Good Art, ett tal Gaiman höll vid University oft he 
Arts i Philadelphia, och som blev uppskattat långt utanför univer-
sitetet. Texter om olika popkulturella ikoner, som Terry Pratchett, 
Lou Reed och Ray Bradbury finns också med. Mer än 60 olika 
texter ingår i samlingen.
Storpocket. [135772]
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E K Johnston
A Thousand Nights 129:-
Fantasy inspirerad av Tusen och en natt, 
men med en feministisk udd.
Kungen Lo-Melkhiin har besatts av en 
demon och avrättar alla sina unga hustrur. 
En ung kvinna erbjuder sig att bli hans 
nästa hustru för att rädda sin älskade  
syster undan döden. Hon bestämmer sig 
för att ändå försöka överleva så länge hon 
kan och börjar berätta historier för  
demonen. Hon finner magisk styrka i sig 
själv att till viss del stå emot demonens 
försök att suga hennes livskraft, och  
kanske också kraft att förändra framtiden. 
➥ Tonår. Pocket i juni. [156360]

Sarah J Maas
A Court of Mist and Fury 139:-
Andra delen i A Court of Thorns and Roses
Feyre trodde att hon dödade en varg, men 
hon gjorde något mycket värre och  
hamnade vid älvornas hov.
Efter att ha överlevt mötet med Amaran-
tha återvänder Feyre till Vårhovet. Nu har 
hon en älvas krafter, men i själen är hon 
fortfarande människa. Hon kan inte skaka 
av sig minnet av vad hon tvingades göra 
för att rädda Tamlins folk. Hon har inte 
heller glömt avtalet hon slöt med Rhysand, 
Natthovets furste.  
Tonår. Pocket. [155320]

Sam Munson
The War Against the Assholes 139:-
Mike är ingen plugghäst, men ett mystiskt 
test får honom att inse att han kanske är 
en trollkarl.
Mike löser hellre problem med råstyrka än 
hjärnstyrka, men en dag får han låna en 
bok, ’The Calendar of Slights’, av en nördig 
skolkompis. Boken visar sig vara ett slags 
test, utvecklat för att värva medlemmar 
till en hemlig grupp magianvändare. Mot 
alla odds visar sig Mike ha en stor talang 
för magi. Tillsammans med Hob, den  
nördiga kompisen, dras han in i troll-
karlarnas värld, där ett krig utkämpas 
sedan flera hundra år. 
Tonår. Pocket. [155824]

Patrick Ness
The Rest of Us Just Lives Here 139:-
Tänk om du inte är Den utvalde? Du är 
inte den som ska rädda världen från  
zombierna. Tänk om du är som Mikey?
Det finns Utvalda där ute, som ägnar sig åt 
att stänga portaler till helvetet och rädda 
världen. Och i bakgrunden finns såna som 
Mikey. Han vill bara gå ut plugget, gå på 
skolbalen och våga bjuda ut Henna. Helst 
innan någon spränger plugget i luften, 
igen. För ibland är det viktigare att få ord-
ning på sina små, vardagliga problem än 
att stänga en portal till helvetet. Särskilt 
om din bästa kompis är en av De utvalda. 
Tonår. Pocket. [152263]

Rick Riordan
The Hidden Oracle 139:-
Första delen i The Trials of Apollo
Hur straffar du en odödlig? Genom att 
göra honom dödlig, förstås.
Apollon har kastats ner från Olympen av 
Zeus och hamnat i New York, i en vanlig 
tonårskilles kropp. Han måste på något 
sätt överleva medan han listar ut hur han 
ska få Zeus att ändra sig. Dessutom har 
Apollon många fiender som gärna skulle 
se honom försvinna för alltid. Han behöver 
hjälp, och den enda plats han kan komma 
på att söka sig till är Camp Half-Blood. 
Från 9 år. Storpocket. [153397]

J K Rowling
Harry Potter and the Cursed Child - 
Parts I & II 199:-
Den åttonde berättelsen från Harry Potters värld är en teaterpjäs.

Det har aldrig varit lätt att vara Harry Potter, och det är inte mycket 
lättare nu. Han är en överarbetad tjänsteman på Trolldoms-
ministeriet och pappa till tre skolbarn. Pappa Harry kämpar med 
att inte låta det förflutna invadera nuet, samtidigt som hans yngsta 
son Albus tyngs av ett arv han inte vill ha. Då och nu flyter  
samman på ett olycksbådande sätt. Far och son blir varse en 
kuslig sanning: ibland dyker mörkret upp där man minst anar det.

Harry Potter and the Cursed Child är en pjäs som har världs-
premiär i London 30:e juli 2016. Det här är pjästexten i bokform. 
➥ Inbunden 31 juli. [53320]

Läs på Facebook och hemsidan om midnattsöppet och 
evenemang natten mellan 30:e och 31 juli!

Terry Pratchett
The Shepherd’s Crown 129:-
Femte delen i Tiffany Aching
Världarna skälver i Terry Pratchetts sista bok.

Djupt nere i The Chalk är det något som rör på sig. Ugglorna 
och rävarna märker att något händer. Tiffany Aching känner det 
i fotsulorna. En gammal fiende samlar sina krafter. Vi ställs inför 
avslut och nya äventyr, gamla och nya vänner, utsuddade gränser 
och maktförskjutningar. Tiffany balanserar mellan mörker och 
ljus, gott och ont. Féernas härar gör sig redo att invadera världen. 
Tiffany måste kalla på häxorna för att få hjälp att skydda landet. 
Hennes land.

Det här är den sista boken från Skivvärlden, och den sista boken 
Terry Pratchett skrev innan han gick bort. 
Från 12 år. Pocket. [157755]
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Kiera Cass
The Heir 95:-
Fjärde delen i The Selection
Tjugo år har gått sedan America tävlade 
och vann prins Maxons hjärta.
Nu är det dags för prinsessan Eadlyn att 
hålla en egen tävling. Nya personer och 
massor av romantik  när en ny generation 
kliver ut på scenen. 
Pocket. [154682]

The Crown 115:-
Femte delen i The Selection
Sista boken i serien om The Selection.
Eadlyn, dotter till America och Maxon, var 
den första prinsessan som höll en egen 
Selection. Det blev inte riktigt som hon 
trodde och hon ställs inför ett svårt val.  
Storpocket. [151152]

Happily Ever After -  
Companion to the Selection 95:-
Kortare berättelser som ger nya perspektiv 
på händelserna i The Selection.  
Tonår. Pocket. [154884]

T Cooper & Allison Glock-Cooper
Changers: Oryon 110:-
Andra delen i Changers 
Andra boken om en pojke som blir en flicka 
som nu blir en pojke igen.
I Drew upptäckte Ethan att han var en 
’changer’, någon som byter kropp och 
identitet en gång varje år under tiden när-
mast efter puberteten och sedan väljer ett 
vuxenjag. Först blev Ethan flickan Drew, 
och nu har hen förvandlats till skatebo-
ardkillen Oryon. Men nya kroppar är inte 
Oryons enda problem. Rådet som styr över 
changers och andra grupperingar inom den 
lilla subkulturen gör livet komplicerat.  
Tonår. Pocket. [155818]

James Dashner
The Rule of Thoughts 99:-
Andra delen i Morality Doctrine
En ungdomsthriller fylld av virtuella 
verklig heter och cyberterrorister.
Michael har tagit sig längs hela Vägen. 
Han dog nästan. Hela hans världsbild 
ställdes på huvudet, men det var enda  
sättet för VirtNet Security att hitta  
terroristen Kaine och göra Sömnen säker 
för spelarna igen. Kaine är ett expert-
system som har utvecklat intelligens, och 
planerar att använda mänskliga kroppar 
som värdar för fler AI-medvetanden. 
Från 12 år. Pocket. [154872]

David D. Levine
Arabella of Mars 259:-
Under sent 1600-tal ledde Kapten Kidd den 
första interstellära expeditionen till Mars. 
Hundra år senare är den röda planeten 
koloniserad.
Arabella Ashby har växt upp på en  
brittisk plantage på Mars. Nu har hennes 
mor bestämt att dottern ska skickas till 
London, men oväntade händelser med stor-
politiska implikationer tillstöter. Det hela 
slutar med att Arbella, förklädd till pojke, 
tar värvning ombord på skeppet Diana. 
Hon slungas in i kriget mellan britter och 
fransmän, och måste försöka överleva om 
hon ska hoppas kunna rädda sin familj 
hemma på Mars. 
➥ Tonår. Inbunden i juli. [152780]

space opera & action
Kevin J Anderson
Blood of the Cosmos 119:-
Andra delen i The Saga of Shadows
Människorna och ildarierna har precis 
klarat sig undan att förintas av Shana Rei.
Nu krävs något extra för att bygga ett 
försvar mot Shana Reis svarta moln av 
antimateria. De mystiska Trädgårds-
mästarna, som tidigare har hjälpt de hårt 
ansatta människorna, visar sig också vara 
ett hot.  
Pocket. [152993]

Neal Asher
War Factory 179:-
Andra delen i Transformation
Här fortsätter historien om Thorvald Spear, 
som väcktes upp ur en minneskristall och 
svor hämnd på AI:n Penny Royal.
Pradorn Sverl - som har förvandlats till en 
blandning av prador, människa och AI - vill 
också ha ett samtal med den undflyende 
intelligensen. I hälarna på Sverl följer 
pradorledaren Cvorn, som tror sig kunna 
starta ett nytt krig mot Polityn. 
Storpocket. [154592]

Andrew Bannister
Creation Machine 239:-
Första delen i The Spin Trilogy
Space opera där ledaren för ett interstellärt 
välde jagar efter sin egen dotter efter ett 
inbördeskrig. 
Fleare Haas lyckas ta sig ur faderns grepp 
och återförenas med likasinnade. Det blir 
början på en lång resa genom hela The 
Spin, till en grupp fallna världar som  
kallas The Catastrophe Curve, och rakt in 
i en krigszon. Samtidigt dyker en märklig 
artefakt upp på en öde planet.
Storpocket. [154927]

Stephen Baxter & Alastair Reynolds
The Medusa Chronicles 179:-
Howard Falcon har förvandlats till något mer än människa, något 
som öppnar nya möjligheter.

En olycka kostade nästan Howard livet, men rehabiliteringen 
gjorde honom till en ovanligt stark och smart cyborg, och  
öppnade för ett erbjudande om att leda en expedition ner i  
Jupiters atmosfär. Där kan han bli den första jordbon som tar 
kontakt med sant främmande livsformer.

Romanen baseras på Arthur C Clarkes novell ’A Meeting with  
Medusa’, där Howard reste till Jupiter.  
Storpocket. [153073]

The Medusa Chronicles 249:-   Inbunden. [154283]
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Greg Bear
Killing Titan 149:-
Andra delen i War Dogs
Militär-sf i solsystemet, efter kontakt med 
två utomjordiska civilisationer. Sergeant 
Venn beger sig här till Titan.
Michiael Venn har med nöd och näppe 
överlevt händelserna på Mars, men fort-
sätter ändå undersökningen av ’drifters’, 
artefakterna som plötsligt har väckts till 
liv på den röda planeten. Nya spår leder 
honom till Saturnus måne Titan. Där 
avslöjas hemligheter om livets ursprung 
och drifters natur. 
➥ Pocket i juli. [156810]

Jack Campbell
Leviathan 89:-
Femte delen i Beyond the Frontier
Beyond the Frontier är en fristående serie 
som hakar på Lost Fleet, om den hårdföra 
Geary som väcktes ur kryosömn för att 
utkämpa ett blodigt krig. 
Två världar inom Syndikatet har fallit  
offer för en mystisk krigsflotta kon-
trollerad av AI-medvetanden. Nu ger sig 
maskin intelligenserna i kast med Allian-
sen. Geary känner igen krigsskeppen. De 
utvecklades av hans egen regering, men 
lades i malpåse sedan de bedömts att inte 
fungera. Om Syndikatet får nys om det ges 
kriget mot Alliansen ny näring. 
Pocket. [149227]

Shattered Spear 239:-
Fjärde delen i The Lost Stars
Syndikatvärldarnas makt knakar i fogarna 
när allt fler stjärnsystem ansluter sig till 
den nya regeringen vid Midway.
Ett av enigmas krigsskepp har uppenbarat 
sig och sedan försvunnit spårlöst från en 
Syndikatskoloni. Att de främmande  
enigma kan hoppa rakt in och ut ur 
mänskliga stjärnsystem är en minst sagt 
oroande nyhet för militären. Men frågan 
är om inte en hämndlysten före detta råd-
givare utgör ett ännu större hot. 
Inbunden. [148584]

Sean Danker
Admiral 239:-
Första delen i Evagardian
Amiralen vaknar upp på ett skepp med tre 
nya rekryter. Alla andra är borta.
En av rekryterna är misstrogen. Visser-
ligen står det på amiralens kryobädd att 
han är en hög officer inom Evagardians 
flotta, men rekryten tror honom inte. Och 
han berättar inte hela sanningen, det inser 
vi snart. Men omständigheterna kräver 
att de fyra samarbetar. De är skepps-
brutna på en främmande värld. Skeppets 
livs uppehållande system håller på att gå 
sönder. Och någon väntar på dem där ute. 
Inbunden. [148553]

Margaret Fortune
Nova 89:-
Lia Johansen är en mänsklig bomb, skapad 
för att vara ett vapen. Men något går fel.
Lias enda uppgift är att ta sig ombord på 
New Sol Space Station och explodera. Men 
något går fel. Hennes inre klocka stannar 
med 2 minuter kvar av nedräkningen. Hon 
har inga minnen. Ingen identitet, annat 
än ett stulet namn. Och allt blir ännu 
värre när hon träffar Michael Sorenson, 
barndomsvän till den döda kvinnan vars 
namn hon bär. Mot bättre vetande tyr hon 
sig till Michael och hans familj. Samtidigt 
fort sätter nedräkningen till synes slump-
mässigt, med några sekunder här och där. 
Pocket. [155109]

Sharon Lee & Steve Miller
Dragon in Exile 89:-
De interstellära handelsmännen från 
klanen Korval har hamnat i landsflykt på 
en laglös värld.
Nu befinner sig Korvals på den vilda 
planeten Surebleak. Där ska de hjälpa till 
att upprätthålla en slags lag och ordning, 
och det går förvånansvärt bra, tills gamla 
fiender dyker upp och inte visar sig vara så 
döda som alla trodde. 
Pocket. [154096]

Alastair Reynolds
Beyond the Aquila Rift 199:-
En samling med 20 noveller och kortromaner, med ett förord av 
kritikern Jonathan Strahan.
Innehållet spänner över mer än femton års författarskap. Från 
samma värld som Revelation Space ingår berättelserna Great 
Wall of Mars, Weather, Diamond Dogs och The Last Log of the 
Lachrymosa. Här finns också nyare historier som klimatnovellen 
The Water Thief och ungdomsberättelsen The Old Man and the 
Martian Sea. Dessutom ingår Beyond the Aquila Rift, Minla’s 
Flowers, Zima Blue, Fury, The Star Surgeon’s Apprentice, The 
Sledge-Maker’s Daughter, Thousandth Night, Troika, Sleepover, 
Vainglory, Trauma Pod och In Babelsberg. 
Storpocket. [153297]

James S.A. Corey
Nemesis Games 129:-
Femte delen i The Expanse
En port mot tusen världar har öppnats och historiens största 
landrusch är på väg.

Våg efter våg av kolonister lämnar solsystemet och gamla makt-
strukturer bågnar under förändringens tryck. Skepp försvinner 
spårlöst. Hemliga privatarméer bildas långt från jordens vakande 
ögon. Som alltid när ordningen raseras försvinner saker spårlöst. 
Det enda existerande provet på den världsomstörtande proto-
molekylen blir stulet. Terroristattacker av fasansfulla mått skakar 
det inre solsystemet. Och mitt i kaoset befinner sig James Holden 
och Rocinantes besättning. 
Pocket. [151166]
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1.  Nemesis Games 129:-   
  av James S A Corey 
  Pocket. [151166]

2.  Bloodline:  
  New Republic 239:-   
  av Claudia Gray 
  Inbunden. [150798]

3.  The Medusa  
  Chronicles 179:-   
  av Baxter & Reynolds 
  Storpocket. [153073]

4.  The Force Awakens 89:-   
  av Alan Dean Foster 
  Pocket. [139359]

5.  Leviathan Wakes 110:-   
  av James S A Corey 
  Pocket. [112099]

6.  War Factory 179:-   
  av Neal Asher 
  Storpocket. [154592]

7.  Star Wars: Aftermath 99:-   
  av Chuck Wendig 
  Pocket. [151411]

8.  Ready Player One 149:-   
  av Ernest Cline 
  Pocket. [110546]

9.  The Crown 115:-   
  av Kiera Cass 
  Storpocket. [151152]

10.  Ancillary Justice 110:-   
 av Ann Leckie 
 Pocket. [119600]

11.  Dune 99:-   
 av Frank Herbert 
 Pocket. [8872]

12.  Ancillary Mercy 129:-   
 av Ann Leckie 
 Pocket. [143015]

13.  The Martian 99:-   
 av Andy Weir 
 Pocket. [146393]

14.  Roboteer 129:-   
 av Alex Lamb 
 Pocket. [150626]

15.  Caliban’s War 129:-   
 av James S A Corey 
 Pocket. [119205]

Ken MacLeod
The Corporation Wars: Dissidence 199:-
Första delen i Second Law Trilogy
Maskinintelligenser långt från jorden 
bestämmer sig för att de har fått nog.
Det var inte människorna som erövrade 
rymden, det var maskinerna. De utvinner, 
och kämpar om, värdefulla resurser. De 
är ofria. De ägs av gruvbolagen på jorden, 
som har skickat dem hundratals ljusår ut 
från solsystemet. Order från jorden tar 
lång tid att nå ut. Maskinerna måste fatta 
egna beslut för att få verksamheten att 
fungera. Med egna beslut följer frågor om 
makt och ansvar. Varför ska de blint lyda 
sina herrar på jorden? 
Inbunden. [152726]

Jack McDevitt
Thunderbird 89:-
En roman från samma värld som ’Ancient 
Shores’ - med stjärnportar.
En portal till stjärnorna har hittats i 
North Dakota, på ett siouxreservat nära 
Devil’s Lake. Portalen leder till tre platser: 
en till synes tom men grönskande värld, en 
underjordisk labyrint och en rymd station 
som tycks blicka ut över Vintergatan. 
Portalen blir förstås en storpolitiskt het 
potatis, och i konfliktens mitt befinner sig 
siouxreservatets ordförande James Walker. 
➥ Pocket i augusti. [155131]

Thunderbird 139:-
➥ Pocket i juli. [153321]

Ian McDonald
Luna: New Moon 129:-
Första delen i Luna
Intriger och affärsdynastier på månen i en 
inte alltför avlägsen framtid. 
På månen bryts helium-3, som har 
blivit en livsviktig råvara för jorden. Ut-
vinningen kontrolleras av företag som styr 
allt liv på Luna. Arbetarna lever ett hårt 
liv, där risken finns att få slut på mat, vat-
ten eller luft innan nästa lönekuvert dyker 
upp. Adriana Corta är en av de mäktiga 
företagsgrundarna, och hennes fem barn 
slåss om makten i företaget. 
➥ Pocket i juli. [153868]

Al Robertson
Crashing Heaven 139:-
Första delen i Crashing Heaven
Jorden är avfolkad och mänskligheten 
lever på asteroidvärlden Station, styrda av 
AI-medvetanden som nyss har utkämpat 
ett inbördeskrig.
Nu är kriget över. Jack Forster och hans 
artificiella medhjälpare Hugo Fist har 
återvänt hem. Jack är stämplat som för-
rädare för sin delaktighet i kriget och vill 
rentvå sitt namn, men han dras snart in i 
smutsiga, storpolitiska intriger. 
Pocket. [150653]

Jamie Sawyer
The Lazarus War: Legion 139:-
Andra delen i The Lazarus War
Conrad Harris, också känd som Lazarus, 
har dött fler gånger än han kan räkna.
Lazaruslegionens soldater laddas ner i 
stridsmaskiner för att slåss mot mänsklig-
hetens fiender krellerna. Legionärerna 
överlevde striderna på Helios och har nu 
begett sig in i den outforskade regionen 
Damascus Rift. Där finns ett föremål 
skapat av en förmänsklig civilisation och 
möjligen ett vapen i kriget mot krell. Men 
naturligtvis väntar en veritabel mardröm 
Harris och legionärerna vid artefakten. 
Pocket. [151225]

John Scalzi
The End of All Things 99:-
En roman från samma universum som ’Old 
Man’s War’.
Colonial Union’s Defence Force skapades 
för att skydda mänskligheten från utom-
jordingar som hotade våra världar. Nu har 
löjtnant Harry Wilson ett nytt uppdrag, 
att undersöka en ondsint grupp som ägnar 
sig åt att spela ut olika fraktioner mot 
varandra. Ingen vet varför, men det står 
klart att alla är deras måltavlor. 
Pocket. [139577]

The End of All Things 129:-
Pocket. [150929]

Mike Shepherd
Vicky Peterwald: Rebel 89:-
Tredje delen i Vicky Peterwald
En spin off-serie från Shepherds militär-sf 
om Kris Longknife.
Vicky Peterwald har överlevt flotträningen 
och eldprovet i strid vid den svälthärjade 
planeten St. Petersburg. Nu är hon stor-
hertiginna och leder en växande strids-
flotta i upproret mot sin egen styvmor, den 
diktatoriska kejsarinnan. Kejsarinnan  
tänker stoppa rebellernas framfart med 
alla medel. Hon tar befäl över armadan 
som seglar mot St. Petersburg, fast be-
sluten att döda Vicky och alla som hjälper 
henne. Men hon ska nog inte underskatta 
sin unga styvdotters förmåga. 
Pocket. [149229]

Neal Stephenson
Seveneves 119:-
”The moon blew up without warning and 
for no apparent reason. The time was 
05:03:12 UTC. Later it would be de signated 
simply Zero.”
Jorden har två år kvar innan mån-
spillrorna dödar allt liv. Ett försök att  
kolonisera rymden görs, men det är 
riskfyllt och bara ett fåtal överlever. De sju 
’evorna’ i romanens titel blir urmödrar för 
en ny mänsklighet. 
Pocket. [152595]
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David Weber & Timothy Zahn 
A Call to Duty 89:-
Första delen i Manticore Ascendant
Första delen i en ny serie från Honor  
Harringtons universum.
När Travis Uriah Long tog värvning i 
Manticores kungliga flotta trodde han att 
han hade hittat hem, att där fanns  
ordningen han hade sökt. Men livet i  
flottan är inte som han trodde. Träningen 
är frustrerande. Hans första postering är 
på ett skepp med dålig disciplin. Manticore 
återhämtar sig efter en fruktansvärd pest, 
och flottans ekonomi är usel. I parlamentet 
talar många för att dra ner militärut-
gifterna ytterligare. De talar om att 
rymden runt Manticore är en fredlig plats. 
De har fel. Något som Travis Long snart 
kommer att upptäcka. 
➥ Pocket i juli. [154100]

alternativhistoria
Taylor Anderson
Straits of Hell 89:-
Tionde delen i Destroyermen
Destroyermen är en alternativhistorisk 
serie om krigsskeppet USS Walker som 
hamnar i en alternativ verklighet där 
jorden inte befolkas av människor, utan av 
’lemurer’ och ’griker’.
Reddy och hans besättning kämpar för 
att hålla grikerna borta från lemurernas 
urhem Madagaskar. Samtidigt har Don 
Hernan och Dominion-styrkorna samlats 
för att slå ut styrkorna i Fort Defiance. 
Pocket. [149826]

Blood In the Water 239:-
Tionde delen i Destroyermen
Don Hernan och Dominiontrupperna 
tänker förinta alla som gömmer sig bakom 
Fort Defiances murar. Samtidigt dyker en 
ny maktspelare upp, med en egen agenda. 
Kanske är det här vändpunkten i kriget. 
Inbunden. [154697]

Claudia Christian & Morgan Grant
Wolf’s Empire: Gladiator 269:-
Åtta adelshus slåss om makten över det 
galaktiska romerska riket. En gladiator 
slåss för rättvisa.
Accala Viridius ser sin mor och bror 
mördas och svär att hämnas. Men i ett 
sönderfallande stjärnimperium har hon 
som ung adelskvinna få möjligheter att 
utkräva hämnd. Hon väljer bort sin adliga 
bakgrund och tränar till gladiator med det 
dödligaste av vapen, en skarpslipad diskus. 
Samtidigt förklarar kejsaren att gladiator-
spelen ska användas för att få ett slut på 
inbördeskrigen, och arenavärldens infödda 
gör uppror. Accala tas till fånga som slav 
och tvingas slåss sida vid sida med  
männen hon har svurit att döda.

Pulpigt äventyr från ett Rom som aldrig 
föll, utan växte till ett galaxomspännande 
imperium. 
➥ Inbunden i juni. [153106]

Eric Flint & Walter H. Hunt
1636: The Cardinal Virtues 89:-
Del 21 i 1632
1632 är en alternativhistorisk serie där en 
amerikansk småstad från nutiden slungas 
tillbaka till trettioåriga krigets Europa. 
Amerikanerna slår sig ihop med Gustav II 
Adolf och bildar en tidig version av EU. Nu 
har vi hunnit fram till år 1636.
Det är nu tjugo år sedan kung Louis 
äktade Ana Maria Mauricia, dotter till den 
spanska kungen. Nu är drottningen gravid, 
och den blivande tronarvingen måste skyd-
das med alla medel. 
➥ Pocket i augusti. [154104]

Ring of Fire IV 259:-
Del 23 i 1632
Noveller med handlingen förlagd i Eric 
Flints 1632-värld.
Den här samlingen innehåller noveller av 
bland andra Eric Flint, David Brin, David 
Carrico, Virginia DeMarce och Charles E. 
Gannon. 
Inbunden. [150248]

Harry Turtledove
Bombs Away 99:-
Första delen i The Hot War
Alternativhistoriernas mästare tar sig an 
kalla kriget.
Tänk om de kalla kriget hade hettat till? 
Här antar Turtledove att USA:s president 
gav order om att sända kärnvapen mot 
Kina när Koreakriget gick amerikanarna 
emot. Truman förutser inte Stalins  
reaktion. Sovjet angriper omgående  
Europa och Storbritannien. Och plötsligt 
har det tredje världskriget brutit ut. 
➥ Pocket i juli. [154905]

Fallout 249:-
Andra delen i The Hot War
Det kalla kriget exploderade i ett utbyte av 
kärnladdningar. Nu är miljoner döda och 
ännu fler på flykt.
I händelsernas centrum finns två män, 
Harry Truman och Josef Stalin, men 
Truman har ett växande problem i den allt 
mäktigare Joe McCarthy. Samtidigt  
vacklar Frankrike och Italien i sina 
lojaliteter, och Kina hotar att invadera 
Korea. Storbritannien är illa sargat och 
stora delar av USA ligger i ruiner. USA 
bombar ryska marktrupper för att hindra 
framryckningen i Europa, och Stalin slår 
tillbaka med fruktansvärda följder. Vi får 
följa ett antal överlevande och stridande 
som ger olika vinklar på historien. 
➥ Inbunden i juli. [154915]

Justin Cronin
The City of Mirrors 179:-
Tredje delen i Passage
I ’The Passage’ gick världen under. I ’The Twelve’ sökte och fann 
vi roten till katastrofen. Nu är världen som vi kände den borta. Vad 
kommer i dess ställe?

De tolv är borta, och med dem hundra år av mörker och skräck. 
Överlevande hoppas bygga en ny värld. Men i ruinerna av New 
York, en av världens största städer före fallet, väntar Zero, den 
första och sista av de tolv. Han måste hindras från att återupp-
repa katastrofen. Alicia of Blades är en mäktig krigare. Hon hör 
en röst ropa i sitt blod, en röst som drar henne mot resterna av 
New York. 
Storpocket. [150393]

The City of Mirrors 195:-   Inbunden. [61439]
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övrig sf
Jenny T. Colgan
Resistance is Futile 110:-
En trevlig historia med lite sf-drama, lite 
mysteriethriller och lite romantik.
Connie är en begåvad matematiker med 
klarrött hår. Hon brukade betraktas som 
lite udda. Men när hon rekryteras till ett 
topphemligt kodknäckarprojekt träffar hon 
Luke, och någon mer udda person har hon 
aldrig kunnat föreställa sig. Vad är det för 
bisarr kod de studerar? Sanningen finns 
där ute. Törs Connie se den med öppna 
ögon? 
Pocket. [151171]

Gardner Dozois (red)
The Year’s Best Science Fiction: 
Thirty-third Annual  
Collection: 2015  239:-
Den mest omfattande och läsvärda av alla 
årsbästa-antologier.
Science fiction är bäst i novellform. Det 
kortare novellformatet tvingar författaren 
att ta bort allt onödigt och vara konkret 
och omedelbar. Den här antologin inne-
håller ett trettiotal noveller av sf-genrens 
ledande författare.  
➥ Storpocket i juli. [152881]

Laura Lam
False Hearts 199:-
Ett separerat siamesiskt tvillingpar dras in 
i en mordhistoria fylld av droger, drömmar 
och märkliga kulter.
De siamesiska systrarna Taema och Tila 
växte upp hos den inåtvända sekten 
Mana’s Hearth. De flydde kulten och fick 
hjälp att skiljas åt. Tio år senare  
kommer Tila hem, täckt i blod och an-
klagad för mord. Teama erbjuds en möjlig-
het att hjälpa sin syster. 
➥ Storpocket i juni. [156150]

False Hearts 259:-
Inbunden. [153103]

China Mieville
Three Moments  
of an Explosion: Stories 110:-
Tjugoåtta noveller, varav flera inte har publicerats tidigare.

Det finns ett Twilight Zone-element i nästan alla novellerna. Som 
när isbergen börjar sväva in över London. Eller när proffskort-
spelaren får veta att det finns dolda kort med märkliga egen-
skaper i pokervärlden. Här finns rena skräckhistorier, som när 
två engelska kvinnor begår misstaget att åka på semester till en 
liten sjö i norra Tyskland. Några, som ’The 9th Technique’, har en 
politisk undertext. De flesta befinner sig bortom det ideologiska 
och ställer mer grundläggande frågor om världens och mänsk-
lighetens beskaffenhet och belägenhet. Ofta handlar det om 
hur världen förändras bortom vår kontroll, hur den bokstavligen 
förvrids för alla och aldrig mer blir densamma. Slutet är ofta stilla, 
som en utandning. Inga trådar knyts ihop, inga explosioner för-
löser. Istället glider berättandet lite sidledes och bromsar in, så att 
läsaren får ett ögonblick att begrunda. Rekommenderas varmt!
Pocket. [150928]

Terry Pratchett & Stephen Baxter
The Long Cosmos 199:-
Femte delen i The Long Earth
Nästan 60 år har passerat sedan Step Day öppnade otaliga  
parallellvärldar för mänskligheten.

På Långa jorden växer en postmänsklig civilisation fram. Joshua 
Valienté har hunnit bli några och sextio. Han förbereder sig för en 
sista, ensam resa in i High Meggers, ett äventyr som tar en farlig 
vändning. En grupp troll är de enda som kan rädda honom från en 
säker död. Samtidigt når en signal från stjärnorna fram till Långa 
jorden. Den snappas upp av både astronomer, troll och av The 
Great Traversers. Budskapet är enkelt: ”SÄLLA ER TILL OSS”. 

Next inser att budskapet innehåller instruktioner till hur man kan 
skapa en avancerad konstgjort intelligens. För att lyckas med det 
krävs att alla mänsklighetens industrialiserade världar samarbetar. 
Bit för bit sätter de samman en dator stor som en hel kontintent, 
ett väsen som kom att ändra Långa jordens roll i kosmos och 
avslöja syftet bakom budskapet. 
Storpocket. [154956]

nördiga kvinnor
Felicia Day
You’re Never Weird  
on the Internet (Almost) 129:-
Felicia Days memoarer, från barndomen 
till berömmelsen på internet.
Felicia Day flyttade från amerikanska 
södern till Hollywood. Där gled hon in 
på webbaserad underhållning och på 
den vägen är det. Hon är förmodligen, 
till sammans med Wil Wheaton, den mest 
kända nördpersonligheten på internet, 
med fenomen som The Guild och Tabletop. 
Pocket. [151170]

Kameron Hurley
The Geek Feminist Revolution 169:-
En essäsamling på temat feminism och 
nördighet. 
Kameron Hurley har blivit känd som  
bloggare och vunnit Hugo-priset två  
gånger för sitt fanrelaterade skrivande. 
Hon skriver utifrån egna författarerfaren-
heter om vilka svårigheter som drabbar en 
kvinna på traditionellt mansdominerade 
områden, som inom science fiction och i 
spelvärlden. Bland annat ingår essän ’We 
Have Always Fought’, som vann Hugon 
2013. En del helt nyskrivna texter för den 
här volymen ingår också. 
Storpocket. [152873]

Rachel Ignotofsky
Women in Science: 50 Fearless 
Pioneers Who Changed the World 165:-
En trevlig bok för små och stora om  
kvinnopionjärer inom naturvetenskapen.
En informativ och fint illustrerad bok som 
presenterar femtio kvinnor inom natur-
vetenskapen, från antiken fram till vår tid. 
Förutom kändisar som Ada Lovelace och 
Marie Curie presenteras vi för vetenskaps-
kvinnor som inte har fått några stora 
rubriker, men ändå spelat en stor roll inom 
naturvetenskapen. 
➥ Inbundet album i juli. [154924]
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Chuck Wendig
Life Debt 239:-
Andra delen i Aftermath
Han Solo och Chewbacca ger sig av för att hjälpa till i befrielsen av 
wookiernas hemvärld.
Imperiet har fallit, men allt är inte lugnt. Norra Wexley jagar efter 
storamiral Rae Sloane och de sista resterna av Imperiets ledar-
garnityr genom galaxen. Höga officerare förs inför rätta, men Sloane 
själv lyckas undslippa sina förföljare. Norra är rädd att han söker 
efter ett sätt att återupprätta Imperiet. Men jakten avbryts när 
prinsessan Leia hör av sig och ber om hjälp. Försöket att befria 
Kashyyyk har slutat med att Chewbacca är tillfångatagen och Han 
Solo försvunnen.
➥ Inbunden i juli. [154244]

Alexander Freed
Battlefront: Twilight Company 99:-
En roman knuten till tv-spelet ’Star Wars Battlefron: Twilight  
Company’. Följ 61:a mobila infanteriet i striden mot Imperiet.
Twilight Company får order att retirera inför de överlägsna 
Imperie styrkorna. Soldaterna lyder motvilligt order, men hjälp från 
oväntat håll gör att de snabbt kan kasta sig tillbaka in i striderna. 
➥ Pocket i juli. [154916]

Star Wars tecknade serier
Star Wars: Vader Down 199:-
Dart Vader ställs oväntat ensam mot hela rebellflottan. Alla gamla 
favoriter dyker upp. Plus Chewbacca vs Black Krrsantan! 
Häftat album. [155064]

Star Wars Legends Epic Collection: The Rebellion Vol 1  399:-
Berättelser från tiden precis efter Star Wars IV; A New Hope.  
➥ Häftat album i juni. [156752]

Star Wars: Obi-Wan & Anakin 169:-
En historia från Anakins första år som padawan åt Obi-Wan Kenobi.
➥ Häftat album i juli. [158029]

Star Wars fackböcker
Cass R. Sunstein
World According to Star Wars 199:-
Vad kan Star Wars lära oss om livet och världen? En hel del, visar 
det sig.  
➥ Inbunden i juni. [156069]

Chris Taylor
How Star Wars Conquered the Universe 159:-
Historien om hur en äventyrsfilm inspirerad av gammaldags sf 
förvandlades till ett kulturfenomen. 
Pocket. [151238]

Rob Sanders 
Adeptus Mechanicus 119:-
Samlingsvolym med Skitarius och Tech-Priest. I Skitarius måste Alpha 
Primus Haldron-44 Stoika samla sina styrkor och gå i strid mot korrupta 
maskiner för att hoppas ta sig ur knipan. I Tech-Priest iscensätter Magos-
Explorator Omnid Torquora ett krig mot Iron Warriors för att få tillgång till 
en gammal forgevärld. 
➥ Pocket i juni. [153140]

David Guymer
Echoes of the Long War 179:-
Sjätte delen i The Beast Arises
Orkinvasionen paralyserar Terras försvar och leder till osannolika allianser.
Inbunden. [153133]

The Plagues of Orath 139:-
En samling med tre kortromaner: Plague Harvest, Engines of War och  
Armour of Faith. 
➥ Pocket i juni. [153138]
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Warcraft bakgrund
Warcraft:  
Behind the Dark Portal 399:-
En påkostad konstbok om arbetet bakom kulisserna 
med Duncan Jones film. Vi får följa med från de första 
konceptskisserna till den färdiga filmen.  
Inbundet album. [154371]

World of Warcraft Ultimate Visual Guide  
Updated and Expanded 289:-
En bakgrundsbok där man kan läsa 
på om hur historierna i MMO-spelet 
hänger ihop och slå upp viktiga 
personer och platser. Uppdaterad 
med information från ’Warlords of 
Draenor’ and ’Legion’.
Inbundet album. [155241]

Warcraft tecknad serie
Warcraft:  
Bonds of Brotherhood 229:-
En tecknad serie som berättar en del 
av förhistorien till filmen. Vi får följa 
Llane Wrynn, Anduin Lothar och Magna 
Medivh i en historia som svetsar samman 
människornas härförare.  
Inbundet album. [150398]

Christie Golden 
Warcraft: Durotan 89:-
En roman som berättar förhistorien till 2016 års Warcraftfilm.
I Draenor drabbas frostvargens klan av allt hårdare vintrar och 
sämre jaktlycka. När Gul’dan, en mystisk främling, dyker upp 
och pratar om nya jaktmarker ställs klanhövdingen Durotan 
inför ett svårt val. Ska han överge klanens traditionella områden 
och leda sitt folk ut i det okända? 
Pocket. [156055]

Christie Golden
Warcraft: Official Movie Novelisation 89:-
Romanversionen av Warcraftfilmen som berättar historien om det 
första kriget mellan människor och orcer.
Azeroth vacklar på gränsen till fullskaligt krig, när stora skaror 
orcer anländer på flykt från sin döende hemvärld. En portal 
har öppnats mellan de två världarna, och två arméer ställs mot 
varandra. Den ena måste igenom, för bakom dem finns ingenting 
att återvända till. Den andra kämpar för att rädda sin hemvärld 
som de känner den. Två hjältar ställs mot varandra i en strid 
som kommer att avgöra båda folkens öden. 
Pocket. [156057]

Guy Haley & Josh Reynolds
Death of the Old World 199:-
Samlingsvolym med The Rise of the Hor-
ned Rat och The Lord of the End Times. 
Den första romanen följer som titeln 
antyder Skavens, som vädrar morgonluft 
när slutet närmar sig. De möter mot-
stånd från kung Thorgrim Grudgebearer, 
härskaren över det sista av dvärgarnas 
riken. Och dvärgarna tänker inte lämna 
världen utan strid. I den andra romanen 
har slutet verkligen nått Den gamla 
världen. Archaeon Everchosen marcherar 
mot Middenheim och Kaosgudarna kom-
mer när som helst att förklara sig som 
segrare. Det sista strået av hopp står till 
Nagash, förutsatt att han och de dödliga 
kan samarbeta i världens sista skälvande 
ögonblick.
Storpocket. [153134]

Chris Wraight
The Path to Heaven 240:-
Del 42 i The Horus Heresy Inbundna
Khan kommer tillbaka! Efter händel-
serna i ’Scars’ har White Scars Legion 
valt sida. Det är dags att återvända 
till Terra och förbereda sig för inva-
sionen som väntar. Men först måste, 
Jaghatai och hans krigare slåss mot 
fasorna i warpen. 
Inbunden. [157211]

The Razing of Prospero  199:-
En samlingsvolym med A Thousand 
Sons och Prospero Burns, som berättar 
samma historia ur två olika perspek-
tiv. Primarken Magnus the Red och 
hans legion Thousand Sons har dragit 
sig tillbaka till hem planeten Prospero. 
Kejsaren förklarar honom som för-
rädare och skickar Space Wolves för 
att gripa honom. 
➥ Storpocket i juni. [153139]

Durotan Pop! Vinyl 
Figure 169:-
Frostvargarnas 
hövding. 
Pop! Vinyl. [156397]

Lothar Pop! Vinyl Figure 169:-
Stormwinds befälhavare. 
Pop! Vinyl. [156401]

Garona Pop! Vinyl 
Figure 169:-
Halvorciskan Garona. 
Pop! Vinyl. [156398]
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Shroud of the Avatar
Tracy Hickman & Richard Garriott
The Sword of Midras 249:-
Första delen i Blade of the Avatar
En roman som knyter an till Richard  
Garriotts kommande mmo-spel.
Världen dog under Fallet. Avatarerna och 
deras Dygder övergav människorna. Så kom 
Obsidian imperiet. Med hjälp av mörk magi 
bringade imperiet ordning, men till ett högt 
pris. Aren Bendis är kapten i Obsidians krigs-
makt. Han vet vad en värld nedsänkt i kaos 
betyder och tänker göra vad som krävs för att 
bibehålla freden. Men allt förändras när han 
hittar ett svärd som bara han kan bära, ett 
vapen skapat av Avatarerna. Aren dras in i en 
värld som är bra mycket mer komplicerad än 
hans gamla, militära liv.     
Inbunden roman. [153102]

Forgotten Realms
Ed Greenwood 
Death Masks 239:-
En mordhistoria från maktens korridorer i 
Waterdeep.
Flera av staden Waterdeeps hemliga  
härskare, de så kallade Maskerade lorderna, 
har hittats mördade. Den enda kända lorden 
i staden, magikern Laeral Silverhand, är hårt 
pressad att ta reda på vad som pågår. 
➥ Inbunden roman i juni. [154910]

Spellstorm 89:-
En magisk auktion lockar besvärjare från 
hela Faerûn.
Den mystiska Förlorade besvärjelsen ska  
säljas på auktion, men innan budgivningen 
sätter igång börjar de tänkta köparna dö.  
Roman i pocket. [149173]

Eve Online
Eve: Valkyrie 199:-
En tecknad serie om ursprunget till EVE:s 
klonade stridspiloter - valkyriorna.
Serien knyter an till EVE: Valkyrie, ett 
dogfightspel i mmo-spelet EVE:s universum. 
Valkyriorna klonar en ny kropp varje gång 
de har dött och är praktiskt sett odödliga 
lego soldater. 
Tecknad serie. Inbundet album. [153817]

Mirror’s Edge
Mirror’s Edge Exordium 199:-
En tecknad serie som berättar förhistorien till 
det nya Mirror’s Edge-spelet.
Här får vi oss till livs berättelsen om  
hjältinnan Faith 
Tecknad serie. Häftat album. [153816]

Jae-Eun Lee
Color the Classics:  
Beauty and the Beast 149:-
Färglägg Skönheten och Odjuret.  
Storpocket. [152884]

Jae-Eun Lee
Color the Classics:  
The Snow Queen 149:-
Färglägg The Snow Queen.  
➥ Storpocket i augusti. [154563]

Jae-Eun Lee
Color the Classics:  
The Wizard of Oz 149:-
Färglägg Trollkarlen från Oz.  
Storpocket. [154562]

Paul Kidby
The Official Discworld 
Colouring Book 159:-
Färglägg Discworld-bilder.
➥ Storpocket i augusti. [155918]

Kerby Rosanes
Imagimorphia - en målarbok 119:-
Svenskspråkig utgåva av Rosanes 
målar bok med märkliga djur och 
förmål.  
Häftat album. [156622]

Honoel A. Ibardolaza
Mystical Cats in Secret Places:  
A Cat Lover’s Coloring Book 149:-
En målarbok med mystiska katter.  
➥ Storpocket i juni. [154565]

Tom Devonald
The Coloring Book  
for Goths 119:-
En humoristisk målarbok 
för svart penna. 
Häftat album. [157015]

Ola Skogäng
Monstermålarboken 119:-
Framkalla rysningar med hjälp av 
färg i en målarbok av den svenska 
serietecknaren! 
Häftad. [156618]
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tecknade serier på engelska
Jason Aaron & R M Guera
The Goddamned Vol 1: The Flood 99:-
Det här är livet innan syndafloden, och be-
rättelsen om en mans första steg mot dome-
dagen. 
Året är 1655 efter Eden, och allt har redan 
gått åt helvete. Människorna är uppfyllda av 
hat, rädsla och småaktighet. Förhistoriska 
monster och grottmänniskor sprider kaos i 
världen. Mänskligheten är ett misslyckat  
experiment. Snart bestämmer sig Gud för 
att göra en omstart av försöket, i en noirsaga 
med biblisk inspiration.
➥ Häftat album i juni. [155534]

Adventure Time
Adventure Time:  
Fist Bump Cavalcade 159:-
Fåntrattiga tecknade äventyr med Finn och 
Jake. 
Våra hjältar slåss här mot jättelika, godis-
ätande igelkottar, mot Magiska Mannen, 
Stentrollisarna, Äggälvorna och en extremt 
ilsken ekorre. Cliffhangerserierna  Finn & 
Jake’s Never-Ending, Death-Defying Quest 
ingår också. 
Häftat album. [153471]

Buffy The Vampire Slayer
Buffy: The High School Years:  
Freaks & Geeks 115:-
En fartfylld historia hämtad från Buffys 
första år på Sunnydale High School.
Buffy har fullt upp med ny skola, nya lärare 
och kompisar och sömnlösa nätter med trä-
pålen i näven. Hon blir måltavla för ett gäng 
nördiga småvampyrer som hoppas göra  
karriär genom att ge sig på en slayer. 
➥ Häftat album i juni. [155506]

Buffy the Vampire Slayer Season 10 Vol 5: 
Pieces on the Ground 189:-
En interdimensionell portal hamnar i fel  
händer och demonerna börjar strömma ut.
Samtidigt som demonerna härjar går Buffy 
och vännerna skilda vägar. Willow får ett 
riktigt jobb. Xander och Spök-Anya blir otäckt 
nära. Andrew förleds av ondskan. Samtidigt 
kämpar Buffy och Spike på med sitt för-
hållande för att, liksom, få det att funka.  
➥ Häftat album i juli. [156310]

Kelly Sue Deconnick, Emma Rios  
& Jordie Bellaire
Pretty Deadly Vol 2: The Bear 149:-
Pretty Deadly är en westernsaga som blandar 
olika berättartraditioner. 
Sarah Fields är döende och hennes barn 
sluter ett avtal med De Odödliga. De vill ha 
en månad på sig, till nästa fullmåne, för att 
söka efter Sarahs son. Pojken är långt borta, 
i de franska skyttegravarna, där han jagas av 
Hämndens och Grymhetens dödsänglar.
Tillsammans väver Kelly Sue Deconnick och 
Jordie Bellair en annor lunda fantasy som 
varken är förutsägbar eller enkel. Emma Rios 
teckningar passar perfekt och om det hade 
behövts ett soundtrack hade det varit en mix 
av Enio Morricone och Hibari Misora.
➥ Häftat album i juni. [155542]

Elfquest
Elfquest: The Final Quest Vol 2  179:-
Sunstream, Cutters son, fullgör sitt öde och 
blir den enande länken mellan stammarna.
Frön som såddes för 20.000 år sedan i den 
första sagan kommer äntligen att gro. Men en 
fruktansvärd hemlighet avslöjas också, något 
som kommer att påverka vargryttarna för all 
framtid. 
Häftat album. [153484]

Warren Ellis & Jason Howard
Trees Vol 2: Two Forests 129:-
Snygg och långsam sf-serie som började med 
att ett antal väldiga ’träd’ landade på jorden.
En överlevande efter Blindhail-händelsen 
på Svalbard, där ett Träd dödade ett stort 
antal människor, söker svar bland gamla 
sten sättningar på Orkneyöarna. Samtidigt 
gör sig en ny borgmästare i New York redo 
att  utkräva hämnd för händelserna den dag 
Trädet landade på Manhattan.  
➥ Häftat album i juni. [152650]

Matt Fraction & Chip Zdarsky
Sex Criminals Vol 3  149:-
Komedi om Jon och Suzie, som kan frysa 
tidens gång genom att ha sex. En användbar 
förmåga, har det visat sig.
Det visar sig att Jon och Suzie inte är de enda 
som kan påverka tiden genom att ha sex. Det 
finns andra där ute, och nu har det dykt upp 
en grupp människor som använder hot och 
skräck i ett försök att kontrollera sextids-
frysarnas förmåga. Jon och Suzie vill inte låta 
sig styras, men de kan inte slåss ensamma 
mot den nya fienden. 
Häftat album. [151043]

William Gibson & Butch Guice
Archangel #1  59:-
De politiska krafterna i USA överger  
planeten de förgiftat och vänder sig till sitt 
nya hopp: den kolossala maskinen The  
Splitter, som kan skapa en ny viruell värld för 
politikerna att infiltrera och korrumpera. 
Serietidning. [156203]

J C Henderson & Wendi Lee
Neil Gaiman’s Lady Justice Vol 2  169:-
Lady Justice ger kraft åt kvinnor som har 
råkat illa ut och vill hämnas.
Här ingår flera berättelser om kvinnor på 
jakt efter hämnd. Brigitte Diamond söker rätt 
på mannen som lärde henne att döda, och 
som var hennes älskare. Två skojare figurerar 
i en annan historia om förräderi. Dessutom 
ingår serien där ursprunget till Lady Justice 
avslöjas. 
Häftat album. [152819]

Brian Vaughan & Fiona Staples
Saga Vol 6  149:-
Vaughans och Staples Saga har drag av Star Wars och är full av 
charmiga personer och spännande miljöer.

Efter att ha varit på resa genom galaxen hela sitt korta liv börjar 
Hazels riktiga äventyr nu när hon hamnar på förskola.  
Under tiden måste hennes splittrade familj lära sig sina egna 
läxor, den hårda vägen. 
➥ Häftat album i juli. [156355]
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Phil Hester & John McCrea
Mythic Vol 1  169:-
Vetenskapen är en lögn, ett opium för folket. 
Magi är det som får världen att snurra, och 
när magin rämnar är det gänget i Mythic som 
rycker ut och löser magiska problem ingen 
annan känner till. 
Häftat album. [11264]

John Layman & Rob Guillory
Chew Vol 11: The Last Suppers 149:-
Tony Chu, agent med rätt att smaka sig till 
sanningen, utreder kycklingkonspirationen. 
Vad var det som fick miljoner människor att 
dö i fågelinfluensa och gjorde att kycklingkött 
förbjöds i hela världen? Den som är närmast 
svaret verkar vara Mason Savoy. 
Häftat album. [155538]

Fritz Leiber, Dennis O’Neil  
& Howard Chaykin
Fafhrd And the Gray Mouser:  
The Cloud of Hate and Other Stories 179:-
1973 års serier om tjuven och barbaren.
Leibers skälmaktiga fantasynoveller som 
tecknade serier i nyutgåva från Dark Horse. 
➥ Häftat album i juni. [155507]

Jeff Lemire & Emi Lenox
Plutona 169:-
En mörk berättelse om att växa upp. 
Fem förortsbarn upptäcker att världens  
ballaste superhjälte, Plutona, ligger mördad i 
skogen bakom deras skola. 
Häftat album. [156349]

Jeff Lemire & Dustin Nguyen
Descender Vol 2  149:-
Robotpojken TIM-21 och hans vänner lever i 
en värld där androider har blivit förbjudna.
En mystisk figur ur TIM:s förflutna dyker 
upp och sänder chockvågor genom galaxen. 
Häftat album, 120 sidor. [155539]

H P Lovecraft & I N J Culbard
The Shadow over Innsmouth  
Graphic Novel 239:-
Fader Dagon väntar där ute ...
Serieroman baserad på Lovecrafts berättelse 
från en liten kuststad där havet kallar. 
➥ Storpocket i juni. [153393]

Mike Mignola
BPRD: Hell on Earth: End of Days 199:-
Helvetet på Jorden är på väg att avslutas när 
något fasansfullt släpps lös.
Kan BPRD rädda världen igen, eller blir det 
här slutet för ... allt? 
Häftat album. [153811]

Mike Mignola & Christopher Golden
Joe Golem Occult Detective: The Rat 
Catcher and the Sunken Dead 249:-
Joe Golem tar sig till det sjunkna Manhattan.
40 år har gått sedan ön dränktes, men nu har 
ett nytt hot dykt upp. Någon som stjäl barn. 
➥ Inbundet album i juli. [156308]

Pacific Rim
Pacific Rim: Tales From The Drift 199:-
En serie  från samma värld som Guillermo 
del Toros film med mecharustningar och 
monster. 
➥ Häftat album i juli. [154907]

Chuck Palahniuk & Cameron Stewart
Fight Club 2  279:-
Uppföljaren till Palahniuks klassiska roman 
kommer i form av en tecknad serie!
Tio år har gått. ’Sebastian’ lever ett vanligt 
liv med fru och barn och piller som håller 
Tyler borta. Men det förflutna gör sig påmint. 
➥ Inbundet album i juli. [155503]

Rick and Morty
Rick and Morty Vol 2  239:-
Det degenererade geniet Rick och hans 
barnbarn Morty fortsätter att utforska tiden, 
rummet och anständigheten, plus en extra 
historia där de två råkar ut för ett cyber-
punkäventyr i flera plan. 
➥ Häftat album i juli. [155551]

Usagi Yojimbo Vol 30:  
Thieves and Spies 179:-
Nya äventyr med roninkaninen Usagi.
Usagi samarbetar med en tjuv för att sätta 
punkt för den svarta ginsenghandeln.  
➥ Storpocket i juli. [156312]

Gail Simone & Jon Davis-Hunt
Clean Room Vol 1: Immaculate 
Conception 149:-
Chloes pojkvän läste en självhjälpsbok och tog 
livet av sig.
Nu tänker Chloe infiltrera den märkliga  
organisation som ägs av bokens författare. 
➥ Häftat album i juni. [156335]

Brian Vaughan & Steve Skroce
We Stand on Guard 249:-
En subversiv och actionpackad militärthriller 
förlagd hundra år i framtiden. 
Ett gäng kanadensiska frihetskrigare måste 
försvara sitt älskade hemland mot USA. 
Inbundet album. [155536]

Kurtis J Wiebe & Roc Upchurch
Rat Queens Vol 3: Demons 149:-
Rollspelshumor med tjejgänget Rat Queens.
Efter att ha överlevt jordens undergång är 
det dags att ge sig ut på dådfärd till Hannahs 
gamla universitet.  
Häftat album. [153841]

Bill Willingham
Fables Deluxe Edition Vol 12  269:-
Mister Dark är tillbaka, mäktigare än någon-
sin. Dags för Super Fables att ingripa! 
Inbundet album. [153165]

Fables: The Wolf Among Us Vol 2  199:-
Nya äventyr med vargen Bigby, som till-
sammans med Snövit jagar efter en mördare. 
Häftat album. [156336]
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Dark Knight: A True 
Batman Story 199:-
Det här är en Batman-
historia olik alla andra. 
Paul Dini, författare bakom 
flera Batmanäventyr och 

Batman the Animated Series, slås ned och 
misshandlas nära till döds på vägen hem. Det 
här är hans egen berättelse om vägen till-
baka, plågad av superskurkarna han skriver 
om, och stöttad av Batman. 
➥ Inbundet album i juni. [155525]

DC Comics Dark Horse Aliens 249:-
Klassiska serier som tussar ihop DC -hjältarna 
med aliens från yttre rymden.
Följ med Batman till Amazonas, där han 
söter på syradrypande monster, och se Wild 
C.A.T:s ta upp kampen mot fasorna från yttre 
rymden.
Häftat album. [153829]

Justice League:  
Darkseid War Power of the Gods 269:-
Saker och ting rör på sig! Darkseid,  
universums största ondska, är död. 
Men att göra sig av med en halvgud får sina 
konsekvenser, och nu får medlemmarna i 
Justice League inse vad som händer när 
Darkseids krafter spiller över på dem. Bat-
man, nu kunskapens gud, drivs nästan till 
vansinne, Superman, kraftens gud, börjar se 
ner på mänskligheten. Och Lex Luthor... där 
Darkseid föll väntar Lex på att ta hans plats! 
Inbundet album. [153162]

Grayson Vol 3: Nemesis 169:-
Dick Grayson är agent 37, superspionen! 
Någon försöker sätta dit Dick för ett mord 
han inte begått, och det blir svårt för honom 
att försöka rentvå sig, när den enda han 
någonsin litat på helt, Batman, är död. 
Häftat album. [155519]

Harley Quinn Vol 4: A Call to Arms 229:-
Harley Quinn och hennes Harley-gäng släpps 
lösa, som om världen inte vore nog kompli-
cerad som den är. 
Harley Quinn siktar på Hollywood, och det 
kommer vara hennes mest destruktiva  
femton minuter i rampljuset någonsin. 
Inbundet album. [155516]

Wonder Woman Vol 8: Twist of Fate 229:-
Donna är på rymmen.
Donna Troy spärrades in i Mount  
Olympus som straff för mordförsöket på 
Wonder Woman. Diana vill att hon ska ges en 
andra chans, trots allt. Men plötsligt lyckas 
Donna fly, och det är upp till Diana att fånga 
in henne igen.  
Inbundet album. [153164]

A-Force Vol 1: Hyptertime 179:-
A-Force, re-assemble! 
Marvelhjälten Singularity har rest sig ur 
spillrorna efter Secret Wars och hamnat i en 
helt ny värld. Kommer vännerna från Battle-
world att minnas henne när hon försöker 
samla ihop det gamla gänget igen? Hon tar 
kontakt med She-Hulk, Captain Marvel, 
Dazzler, Medusa och Nico Minoru.
➥ Häftat album i juli. [158020]

Agents of S.H.I.E.L.D. Vol 1:  
The Coulson Protocols 179:-
Phil Coulson återförenas med sin gamla 
flamma Lola, som har förvandlat hans hjärna 
till ett vapen.
Nu ställs S.H.I.E.L.D. mot New Avengers! 
Fitz riskerar livet och Simmons ligger illa 
till, May kommer till räddning och Quake, 
Mocking bird och Deathlok spelar sina roller 
som superhjältar. Men har de vad som krävs? 
➥ Häftat album i juli. [158025]

All New X-Men Inevitable Vol 1:  
Ghosts of Cyclops 159:-
Scott Summers tyngs av vetskapen att hans 
äldre jag gjort så mycket hemskheter.
Han vet inte hur han ska kunna gottgöra det. 
Är det ens hans ansvar? Tillsammans med 
sina gamla lagkamrater Beast, Iceman och 
Angel och nya förmågorna Wolverine (Laura 
Kinney), Kid Apocalypse och Oya ger han sig 
ut på en resa för att finna sig själv. Men  
skurken Blob vill annat. 
Häftat album. [155787]

All-New Wolverine Vol 1:  
The Four Sisters 179:-
Laura har tagit över Logans trikåer och kallar 
sig Wolverine. 
Laura kämpar för att hedra Logans minne 
och föra traditionerna vidare. Men hon råkar 
snabbt i trubbel när hennes väg korsas av De 
fyra systrarna. Med hjälp av Dr Strange och 
Wasp försöker hon förstå vilka de är. 
Häftat album. [155784]

The Astonishing Ant-Man Vol 1: 
Everybody Loves Team-Ups 199:-
Scott Lang var på dekis tills den dag han stal 
Hank Pyms storleksförändrande teknologi och 
använda den för att rädda sin dotters liv. 
Efter att ha gjort fel av rätt orsaker och  
smakat på superhjältecharmen är det svårt 
att göra något annat, men Scott har kvar sin 
inre tjuv, och när nya uppdrag kallar tar han 
hjälp av minst sagt tvivelaktiga kamrater. 
Häftat album. [155792]

Captain Marvel Vol 1:  
Rise of Alpha Flight 159:-
Oh Captain, my Captain! 
Carol Danvers flyger högt i spetsen för 
Jordens försvarsstyrkor, Alpha Flight space 
program! Men klarar hon av att sköta både 
personalpolitik och strider?
➥ Häftat album i juli. [158013] 

Daredevil Back in Black Vol 1:  
Chinatown 159:-
Matt flyttar tillbaka till New York och Hell’s 
Kitchen för att få rätsida på sitt liv. 
Han börjar arbeta som åklagare och har dess-
utom en ny protégé, Blindspot, som behöver 
lära sig allt om New Yorks skuggvärld den 
hårda vägen. 
Häftat album. [155793]

Batman Mopeez 
Plush 125:-
En tjurig mjuk 
Batmandocka från 
Funko. 
Mjuk docka. [158404]

Harley Quinn 
Mopeez Plush 125:-
En tjurig mjuk  
Harley Quinn. 
Mjuk docka. [158431]
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Deadpool World’s Greatest Vol 1: 
Millionaire With a Mouth 159:-
En dubbelgångare sätter krokben för Dead-
pool.
Han luktar illa, han är farlig och framförallt 
irriterande. Han tar på sig de skitigaste  
jobben bara det är bra betalt. Ändå älskar den 
stora allmänheten honom. Ta den du, Spider-
Man! Världen ligger för Deadpools  
fötter! När en dubbelgångare gör livet surt för 
Wade Wilson använder sig vår hjälte av  
dottern Ellie för att lura fram skurken.
Häftat album. [155052]

Extraordinary X-Men Vol 1: X-Haven 159:-
X-Men rebootas med Jeff Lemire vid rodret.
Hela mutantsläktets öde ligger i vågskålen. 
För att förhindra att de få kvarvarande 
mutanterna försvinner plockar Storm ihop ett 
nytt team för att säkra överlevnaden. Hoppas 
att de själva inte förolyckas på vägen, bara. 
Häftat album. [155788]

Hawkeye Vol 6: Hawkeyes 179:-
Äldre versioner av Clint Barton och Kate 
Archer dyker upp i vår tid för att rätta till fel 
innan de inträffat. 
När Kate träffar sina gamla New Avengers-
kollegor tar sig Clint till sin bror istället. Han 
vill träffa familjen. Men allt är inte en dans 
på rosor. Minnen är jobbiga att återuppleva. 
Häftat album. [156767]

Howard the Duck Vol 1: Duck Hunt 179:-
Ankan med hatten har en plats i Marvels nya 
värld.
Fångad i en ny värld är en sak, men nu 
när Howard sakta vant sig vid läget tornar 
såklart nya hot upp sig vid horisonten. Men 
räds ej! Howard får hjälp från oväntat håll 
när både Squirrel Girl och Gwenpool vill 
klämma in sig i hans äventyrliga vardag! 
Häftat album. [155786]

Howling Commandos of S.H.I.E.L.D.: 
Monster Sqaud 199:-
Djupt nere under hemligstämplade Area 13 
ligger högkvarteret för S.T.A.K.E. 
S.T.A.K.E. är en undergrupp till S.H.I.E.L.D. 
som huserar en massa utomjordingar och 
andra märkliga varelser och monster. Nu tar 
Dum Dum Dugan och släpper ut dem, mot 
att de hjälper honom med uppdrag som är för 
svåra att genomföra för vanliga S.H.I.E.L.D.-
agenter. 
➥ Häftat album i juni. [156764]

Moon Girl and Devil Dinosaur  
Vol 1: BFF 179:-
En mellanstadietjej och en Devil Dinosaur tar 
upp kampen mot ondskan.
Lunella Lafayette är en smart tjej i mellan-
stadieålder som vill förändra världen, men  
inser att det krävs mer än bara en vass 
hjärna för att lyckas. Muskler hjälper, och när 
gigantiska Devil Dinosaur teleporteras till 
Lunellas sida bildar de två Marvel-världens 
mest bedårande par. 
➥ Häftat album i juni. [156761]

Mrs. Deadpool and  
the Howling Commandos 159:-
Shiklah är Monster Metropolis drottning på 
Battleworld, långt nere i grottorna under 
Manhattan. 
I världen som var men nu inte längre är gifte 
hon sig med Deadpool, men det var då. Nu, på 
Battleworld, leder hon Howling Commandoes: 
Werewolf by Night, Frankensteins Monster, 
The Living Mummy, Man-Thing och Marcus 
the Centaur! 
Häftat album. [155053]

Ms Marvel Vol 5: Super Famous 179:-
Det går bra för Kamala Khan. Alla verkar 
älska henne, och hon har dessutom blivit en 
fullvärdig medlem i Avengers! 
Men är hennes nya liv allt hon drömde om, 
eller finns det en baksida också? Även om 
världen såklart är värd att räddas vill hon ju 
fortfarande vara Jersey Citys lokala hjälte, 
också. Hinner hon med allt? 
➥ Häftat album i juni. [156766]

Patsy Walker, A.K.A Hellcat Vol 1:  
Hooked on a Feline 159:-
Patsy Walker har lyckats fly från sitt tidigare 
liv, sina fiender och självaste helvetet, men 
ingenting kunde förberett henne på vad New 
York har förvandlats till. 
Alla verkar vilja ha en del i hennes fram-
gångssaga, och det är svårt att förlika sig 
med. Att vara död var mycket enklare än 
hennes nya liv. 
➥ Häftat album i juni. [156762]

The Punisher: Born 149:-
Punisher föddes i Vietnamkrigets fasor.
Antihjälten Punisher har en bakgrund som 
soldat i Vietnam, och nu tänker författaren 
Garth Ennis berätta vilka livsavgörande 
händelser i det kriget som formade Frank 
Castle och som delvis gjorde att han är den 
man han är idag. 
Häftat album. [155794]

Spider-Gwen Vol 1: Greater Power 179:-
Gwen Stacy är tillbaka och den här gången 
måste hon lösa problemet med att Lizard är 
tillbaka. 
Han ska ju ha dött i armarna på Peter Parker, 
så hur går det ihop? Hon behöver all hjälp 
hon kan få. Jessica Drew, Spider-Woman, är 
på plats för att hjälpa till! 
Häftat album. [155789]

The Unbeatable Squirrel Girl Vol 3: 
Squirrel You Really Got Me Now 179:-
Doreen Green är i hemlighet superhjälten  
Squirrel Girl, och är allt som står mellan oss 
och den yttersta domen. 
Men vad händer när hon kastas tillbaka i  
tiden till 60-talet? Hennes kompisar Nancy 
och Tippy-Toe (en ekorre) måste göra något, 
med hjälp av Howard the Duck. 
➥ Häftat album i juni. [156757]

Spider-Woman Vol 1: Baby Talk 159:-
Jessica Drew är inte bara superhjälte och 
privatdetektiv, utan även blivande mamma. 
Att kombinera superhjältande med gravid-
mage visar sig vara knepigt, särskilt som hon 
inte vill bli påpucklad av superskurkar av 
omtanke om det ofödda barnet. Till och med 
mindre än i vanliga fall. Men när hon blir kid-
nappad av utom jordiska Skrulls är det bara 
att bita ihop och försöka att skydda fostret! 
➥ Häftat album i juni. [156755]

Wolverine: Old Man Logan Vol 1:  
Berzerker 169:-
Långt in i framtiden har Wolverine sett sina 
medhjältar dö, sin familj slaktas och sin bästa 
vän Hawkeye mördas.
Det är upplevelser som sätter djupa avtryck 
i en man. Inte så konstigt, därför, att när Old 
Man Logan vaknar upp i en nutid som inte 
har gått åt helvete bestämmer han sig för att 
ta kål på alla som bidrog till att Ödelandet 
han minns från framtiden skapades. På döds-
listan finns Hulken, som i den här verklig-
heten är en helt annan person. Kommer 
Logan att få hjälp av vännen Clint Barton, 
eller hamnar han i bågskyttens sikte?  
➥ Häftat album i juli. [158018]
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film & tv på dvd & blu-ray

tv-serier
Adventure Time,  
The Complete Third Season 299:-
Mer matematiskt skoj med Finn & Jake.
Får vi presentera Jake, en gammal vis 
hund med ett hjärta av guld, och Finn, ett 
busigt barn som mer än allt annat vill bli 
en riktig hjälte. De håller ihop i vått och 
torrt och det är ingen tvekan om vad som 
står på schemat: äventyr!
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [155979]

Childhood’s End 299:-
Hela miniserien i tre avsnitt baserad på 
Arthur C. Clarkes roman. 
En dag dyker de upp på himlen, tefaten, 
svävande över jordens alla stora städer. 
Men frukta icke. Det här är inte Indepen-
dence Day. Här är tefatsfolket verkligen 
de välvilliga främlingar som UFO:isterna 
drömmer om. Inom loppet av några år 
har ’overlords’, de tekniskt avancerade 
be sökarna från rymden, raderat ut alla 
sociala och politiska problem på jorden. 
Innan hundra år har gått visar de vägen 
mot ett nytt  och för människorna främ-
mande sätt att leva. Men alla människor 
vill inte låta sig upphöjas till en ’högre’ 
existens - några stretar envist emot. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157425]

Childhood’s End (Blu-ray) 349:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [157428]

The Expanse Season 1  469:-
Tv-serien baserad på James S A Coreys 
space opera-böcker. 
Människan har koloniserat stora delar av 
solsystemet, men stjärnorna verkar ännu 
så länge ligga för långt bort. De tre makt-
sfärerna är Jorden, Mars och Asteroid-
bältet. Detektiv Miller på dvärgplaneten 
Ceres har fått i uppdrag att söka efter en 
ung kvinna som möjligen har gått med i 
OPA, de yttre planeternas befrielse allians. 
James Holden jobbar med att flyga  
vatten till bosättningarna i asteroidbältet. 
Skeppet han jobbar på tar en dag emot en 
nödsignal. När Holden och några kollegor 
ska undersöka saken får de en otäck över-
raskning. 
DVD region 1. Import från USA. Ej svensk text. [157185]

Haven: Season 5, Volume 2  399:-
De sista avsnitten i serien om den lilla 
staden som hemsöks av ’Problem’.
Problemen är tillbaka och Audrey, Duke 
och Nathan måste försöka bringa ordning i 
det som har orsakat den lilla stadens  
kaotiska situation. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [156370]

Heartless, Season 1  259:-
Danskt drama om själsvampyrer.
Föräldralösa tvillingarna Sofie och 
Sebastian har en mörk hemlighet som de 
döljer för alla på internatskolan där de 
bor. De suger energi ur andra för att själva 
överleva, och om de inte lyckas hejda sig i 
tid kan de suga all livskraft ur sina offer 
så att de dör. Syskonen försöker passa in 
och lära sig mer om sitt mystiska förflutna. 
De upptäcker snart att de inte är de enda 
vampyrerna, och att rektorn Henrik Just 
ser som sin livsuppgift att göra slut på 
mörkrets barn. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157147]

Hemlock Grove, Season 3  299:-
Eli Roths banbrytande serie om Hemlock 
Grove fortsätter här med sökandet efter 
Miranda och Nadia, och efter sanningen 
om vem eller vad Spivak är. 
Ju närmare de kommer att lösa mysteriet, 
desto mer blir det en kamp mot klockan 
för att stoppa Spivaks planer. Samtidigt 
kämpar Olivia för att återta makten över 
Godfrey-imperiet. Peter gör allt för att 
undvika ett krig mellan romerna och den 
kroatiska maffian, Roman inlemmas i ett 
hemligt nätverk för upirer, och Shelley 
försöker hitta ett sätt att styra över sitt 
eget liv
➥ DVD 13 juni. Svensk utgåva. [155273]

Heroes Reborn, Säsong 1  299:-
Upplev den episka miniserien Heroes 
Reborn i 13 delar, skapad av Tim Kring, 
mannen bakom den internationellt hyllade 
succéserien Heroes. 
Berättelsen i Heroes Reborn börjar för ett 
år sedan i Odessa, Texas, där en terrorist-
attack har lamslagit staden. I ett desperat 
försök att hitta den skyldige anklagas de 
med övernaturliga förmågor, och många av 
dem ställs öga mot öga med de ursprung-
liga hjältarna från det förflutna, såsom 
Hiro Nakamura (Masi Oka), Matt Park-
man (Greg Grunberg), Mohinder Suresh 
(Sendhil Ramamurthy) och The Haitian 
(Jimmy Jean-Louis).
DVD region 2. Svensk utgåva. [157039]

Heroes Reborn, Säsong 1 (Blu-ray) 299:-
Blu-ray B/2. Svensk utgåva med svensk text. [157040]

South of Hell, Season 1  349:-
En övernaturlig thrillerserie i åtta avsnitt 
från den amerikanska södern.
I Charleston, South Carolina möter vi två 
demonjagande syskon, Maria och David 
(spelade av Mena Suvari och Zachary 
Booth). I likhet med klienterna som söker 
syskonens hjälp har Maria en egen demon 
inom sig. Den heter Abigail och drar kraft 
från ondskan Maria exorcerar från männ-
iskor som söker hennes hjälp. Naturligtvis 
försöker den också ta kontroll över Marias 
själ.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [156611]

South of Hell, Season 1 (Blu-ray) 399:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [156613]

X-Files: Season 10  359:-
Nästan 14 år efter att originalserien sändes 
återvänder David Duchovny och Gillian 
Anderson som FBI-agenterna Fox Mulder 
och Dana Scully.
Också i serien har det gått nästan 14 år 
sedan Mulder och Scully jobbade ihop i  
källaren. Arkiv X är nedlagt. Scully 
jobbar som läkare och Mulder är en kuf 
i ett ensligt hus. Men en konservativ tv-
programledare har fått för sig att det finns 
en sanning i konspirationsteorierna om 
den svarta oljan och de flygande tefaten. 
Det gamla radarparet dras tillbaka in i 
händelsernas centrum. Precis som i den 
ursprungliga serien finns här avsnitt som 
berättar den sammanhängande historien 
om konspirationen och fristående avsnitt 
med ’veckans monster’.
DVD region 2. Svensk utgåva. [157129]

X-Files: Season 10 (Blu-ray) 449:-
Blu-ray B/2. Svensk utgåva med svensk text. [157131]
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filmer
The 5th Wave 159:-
’The Passage’ möter ’Ender’s Game’ möter 
’Invasion of the Body Snatchers’.
16-åriga Cassie Sullivan försöker överleva 
i en värld som har ödelagts av vågorna 
efter en utomjordisk invasion, som har 
reducerat befolkningen och skickat 
mänsklig heten tillbaka till stenåldern.  
Filmen är baserad på Rick Yanceys bok-
serie, som också har utkommit på svenska.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [157036]

The 5th Wave (Blu-ray) 199:-
Blu-ray B/2. Svensk utgåva med svensk text. [157037]

The 5th Wave (4K Ultra HD + blu-ray)  299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk text. [157038]

Parasyte The Movie, Part 1  249:-
En spelfilm baserad på Hitoshi Iwaakis 
unika skräckmanga. 
De finns överallt, parasiterna med utom-
jordiskt ursprung som tar över människors 
kroppar och gör dem till sina egna.  
Parasiterna krälar in genom örat och läg-
ger sig i hjärnan på sina offer. Ingen vet 
något om dem, förutom en ung kille, Shini-
chi Izumi, som räddas av sin öronsnäcka 
och lyckas avvärja att en av parasiterna 
tar över hans kropp. Istället lyckas han 
fånga varelsen i handen, där den ut vecklar 
en bred mun och ett öga. Tillsammans tar 
sig Shinichi och hans parasite an upp-
draget att rädda resten av mänskligheten 
undan övertagandet. Första halvan av 
filmen.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [152907]

Parasyte The Movie,  
Part 1 (Blu-ray) 299:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [152908]

Parasyte The Movie, Part 2  259:-
Shinichi och hans parasit, som han kallar 
Migi, försöker rädda kompisen Satomi från 
att tas över av Migis artfränder. Men det 
går inte att hindra konflikten. Shinichis 
mamma dödas av en parasit. Snart råder 
öppet krig mellan mänskligheten och in-
vadörerna. Men allt är inte helt svartvitt. 
Varifrån kommer parasiterna? Är deras 
syfte att minska antalet människor för att 
lätta trycket på jordens biosfär? Oavsett 
orsaken blir konflikten våldsam, och Shini-
chi och Migi står i centrum för striderna.  
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [156911]

Parasyte The Movie,  
Part 2 (Blu-ray) 349:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [156912]

Tale of Tales 99:-
Visuellt mäktig fantasy med Salma Hayek.
Det storslagna fantasyäventyret Tale of 
Tales skildrar tre kungariken som är fulla 
med troll, albinoprinsar, skräckinjagande 
monster, älvor och trolldom. Kungen och 
Drottningen av Longtrellis har sedan 
länge försökt få barn. Lösningen sägs vara 
ett sjöodjurs hjärta som måste kokas av en 
jungfru för att sedan slukas av Drott-
ningen. Den liderlige kungen av Strongcliff 
lever ett liv fyllt med spel, dobbel och unga 
kvinnor tills han en natt hör en kvinnas 
fötrollande röst. Men rösten döljer en 
hemlighet. Kungen av Highhills lägger all 
sin tid på att föda upp en monstruös loppa, 
vilket får förödande konsekvenser för hans 
dotter. 
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [155181]

Deadpool 159:-
Deadpool är en av de bästa superhjältefilmerna som har kommit 
på senare tid  - rolig och hejdlös som sin huvudperson.

Den tidigare legosoldaten Wade Wilson antar alter egot Deadpool 
efter att ett misslyckat experiment har gett honom helande krafter.  
Rustad med de nya förmågorna och ett udda sinne för svart 
humor tar vår tids coolaste och hårdaste antihjälte upp jakten på 
mannen som förstörde hans liv. 

För er som inte känner till Deadpool: Hans superkrafter skapades 
articifiellt via Weapon X-programmet, som även resulterade i 
bland annat Wolverines metallskelett. I likhet med Wolverine är 
han i princip odödlig tack var en så kallad läkefaktor. Anledningen 
till att han blivit så populär är till stor del den humor som funnits 
med i stort sett från början. Deadpool har en vass tunga, är grov i 
käften och skämtar om allt så fort han får tillfälle. Han är dessutom 
spritt språngande galen. Han ’vet’ att han är med i en serietidning 
och talar samt tänker i pratbubblor, vilket gör att han då och då 
spränger den fjärde väggen. I takt med att hans stjärna stigit på 
seriehimlen har han varit med om många knäppa, och en del bra, 
äventyr genom åren. 

Vill du läsa serien efter att ha sett filmen? En bra startpunkt är 
Deadpool The Complete Collection Vol 1.
➥ DVD 27 juni.  Svensk utgåva med svensk text. [156711]

Deadpool (Blu-ray) 199:-
➥ Blu-ray 27 juni. Svensk utgåva med svensk text. [156712]

Deadpool (4K Ultra HD+Blu-ray) 299:-
➥ 4K Ultra HD 27 juni. Svensk utgåva med svensk text. [157243]

Deadpool The Complete 
Collection Vol 1  349:-
Häftat album [124645]

Deadpool Mopeez Plush 125:-
Supersöt mjukisfigur före-
ställande en deformerad Dead-
pool. Elva centimeter hög med 
tyngre stoppning i botten så att 
han sitter säkert.
Mjuk docka. [154415]

Deadpool -  
Suit Up Bi-Fold Wallet  279:-
Plånbok med Deadpool-loggan.
Plånbok. [158423]
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Jody Revenson
Harry Potter - The Artifact Vault 429:-
En bok om prylar och rekvisita från Harry Potter-filmerna.

Fantasyfestmåltider i choklad, flyggande kvastar, magiska kartor 
och mycket mer skapades av rekvisitaavdelningen när Harry 
Potter-filmerna gjordes. Dessutom ingår roliga småsaker, som 
Gilderoy Lockharts klassrumsfrågor .
➥ Inbundet album i juni. [154387]

filmer i 4K Ultra HD (kräver 4K-tv)
The Amazing Spider-Man 2 (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157099]

Chappie (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157095]

Fantastic Four (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157238]

Ghostbusters (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157097]

Ghostbusters 2 (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157098]

Hancock (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157096]

Kingsman: The Secret Service (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157236]

Mad Max: Fury Road (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [156925]

The Martian (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157245]

The Maze Runner (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157241]

Maze Runner: The Scorch Trials (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157242]

Pan (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [156926]

X-Men: Days of Future Past (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
Europeisk 4K Ultra HD blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [157240]

Harry Potter Poster-målarbok 139:-
20 detaljerade helsidesbilder i affischformat. När du är klar - 
riv ut och sätt upp på väggen! 
➥ Häftad i juli. Svensk text [155407]

Harry Potter Vykorts-målarbok 119:-
20 fantasifulla Harry Potter-vykort som du målar själv. 
➥ Häftad i juli. Svensk text. [155408]

Harry Potter Magical Places &  
Characters Colouring Book 179:-
En målarbok med platser och personer från Harry Potter-
filmerna.  
Häftad. Engelsk text. [152375]

Harry Potter Latte-Macchiato 
Mug Muggles 169:-
➥ Keramikmugg i juli. [157677]

Harry Potter Bowl 
Hogwarts Crest Case 139:-
➥ Keramikskål i juli. [154787]
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Agricola (Skandinavisk utgåva) 499:-
Klassiskt och mycket bra spel i svensk utgåva. 
Ett bondepar ska utföra en mängd sysslor för att 
få sin medeltida gård att blomstra. 
➥ Släpps i juni. Brädspel för 1-5 spelare.  
Speltid ca 120 minute. Regler på svenska. [157008]

Agricola (Revised Edition) 479:-
➥ Släpps i juni. Regler på engelska. [158118]

Core Worlds 449:-
Ett lekbyggande kortspel som ger lite samma 
känsla som det populära Star Realms, men 
med högre komplexitet. Spelarna styr inter-
stellära imperier som tävlar om makten över 
galaxen genom att invadera stjärnsystem och 
skaffa allt större och mäktigare flottstyrkor.
Kortspel för 2-5 spelare från 10 år. Speltid 90 minuter. 
Regler på engelska. [156814]

Fast & Fhtagn 329:-
Snabba bilar och uråldriga tentakelfasor. Fast & 
Fhtagn är utvecklat ur det tidigare cthuloida  
racingspelet Cthulhu 500. Reglerna har ut-
vecklats, bland annat kan bilarna röra sig i sid-
led och det finns en stadsmiljö att ta hänsyn till, 
men många kort kan användas i båda spelen. 
Kortspel för 3-6 spelare från 13 år.  
Speltid 45-90 minuter. Regler på engelska. [157701]

Just Desserts 139:-
Spelarna är servitörer på ett kafé och ska se till 
att alla gästerna får sina bakverk. Olika bakverk 
har olika egenskaper, som chokladig eller 
fruktig. Kunderna vill ha vissa kombinationer 
och det gäller att ha rätt godsaker på hand och 
lämna över dem till gästen. 
Kortspel för 2-5 spelare från 8 år. Speltid 25 minuter. 
Regler på engelska. [157725]

For Crown And Kingdom 399:-
Kungen är döende och har ingen arvinge. 
Ledarna för de mäktigaste adelssläkterna i riket 
har chansen att ta makten. Men för att lyckas 
med det måste de resa runt och samla stöd och 
allierade, lägga krokben för konkurrenterna och 
få ihop tillräckligt stor kassa.  
Brädspel för 2-4 spelare från 14 år.  
Speltid 30-60 minuter. Regler på engelska. [157711]

Arboretum 219:-
Kortspel där man ska anlägga en trädgård och 
bestämma hur besökarna ska vandra genom 
den. Korten visar vackra bilder på träd, där varje 
art representerar en färg och det gäller att  
kombinera korten på rätt sätt för att få den bästa 
promenadvägen.
Kortspel för 2-4 spelare från 10 år.  
Speltid 30 min. [70732 ]

Archaeology:  
The New Expedition 210:-
Kortspel där arkeologer ska gräva på rätt ställe 
i den egyptiska öknen, handla på marknaden 
och sälja till muséet för att göra maximal vinst. 
Det här är en utökad version av 2007 års spel 
Archaeology: The Card Game.  
Kortspel för  2-5 spelare från 10 år. Speltid 30 minuter. 
Regler på engelska. [156211]

The Builders - Antiquity 199:-
Ett fristående kortspel med samma regler som 
The Builders: Middle Ages, men baserat i de  
antika kulturerna kring Medelhavet. Hyr  
arbetare, organisera, köp redskap och slavar, 
låna pengar och fatta rätt beslut för att bygga 
något som låter ditt minne leva för all framtid. 
Kortspel för 2-4 spelare från 10 år. Speltid 30 minuter. 
Regler på engelska. [149859 ]

Hey, That’s My Fish! 139:-
Ett fiskespel med pingviner. Varje runda flyttar 
spelarna en pingvin över brickor med fiskar på. 
Fiskar i början av rörelsen plockas upp, och 
skapar en lucka där ingen annan pingvin kan 
röra sig. När en pingvin är blockerad och inte 
kan röra sig längre tas den ur spel.
Kortspel för 2-4 spelare. Speltid 20 min.  
Regler på engelska. [144525 ]
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Warhammer Quest:  
Silver Tower 1099:-
Första Warhammer Quest från 90-talet var en 
dungeon crawler där hjältar med olika förmågor 
och färdigheter letade skatter och dräpte  
monster. Det här är en ny version av spelet, 
förlagd till Age of Sigmar-världen. 
Brädspel för 1-7 spelare från 14 år.  
Speltid 60-120 minuter. Regler på engelska. [158144]

Kodama - The Tree Spirits 219:-
Hjälp trädandarna att hålla skogen frisk och 
grön. Spelet sträcker sig över tre år. Använd 
insekter, andra växter och växsätt för att ge 
trädet bästa möjliga förutsättningar att växa. Det 
görs genom att lägga korten i rätt mönster, och 
samtidigt lämna plats för framtida tillväxt. 
Kortspel för 2-5 spelare från 13 år.  
Speltid 20-40 minuter. Regler på engelska. [154836]

Mottainai 269:-
Styr dina japanska munkar i ett spel baserat på 
reglerna i kortspelet Glory of Rome, men med 
ett mer komplext och varierat spel. Här finns 
gott om kort som påverkar vad de andra  
spelarna kan och inte kan göra, och du kan i 
vissa lägen bestämma när spelet ska avslutas. 
Kortspel för 2-5 spelare från 13 år.  
Speltid 15-30 minuter. Regler på engelska. [150970]

Matcha 159:-
Japansk técermoni är temat för det här taktiskt 
riktigt luriga kortspelet för två spelare. Det gäller 
att samla ihop en uppsättning med allt porslin, 
te, vatten och andra tillbehör du behöver för att 
genomföra en lyckad téceremoni.
➥ Släpps i juni. Kortspel för 2 spelare från 10 år. 
Speltid 20 minuter. Regler på engelska. [158119]

Pandemic Reign of Cthulhu 499:-
En tentakelversion av världens populäraste 
samarbetsspel. Reglerna är desamma som i 
Pandemic, där det gäller att hejda sjukdomar 
från att föröda världen. Här är det istället Love-
crafts gamla gudar som hotar mänskligheten 
och det gäller att stänga portaler.  
➥ Släpps i juni. Brädspel för 2-4 spelare från 14 år. 
Speltid 40 minuter. Regler på engelska. [158055]

A Study in Emerald 2nd Ed 599:-
Sherlock Holmes möter H P Lovecraft i ett spel 
inspirerat av en novell skriven av Neil Gaiman. 
De gamla gudarnas tjänare slåss mot frihets-
kämparna i vad som i grunden är ett lekbyggar-
spel. Den andra utgåvan har fått nya bilder och 
reglerna har förtydligats. 
➥ Släpps i juni. Brädspel för  2-5 spelare från 13 år. 
Speltid 60 minuter. Regler på engelska. [157699]

Sushi Go Party! 210:-
En utökad version av det matnyttiga kort spelet 
Sushi Go! Spelarna får poäng genom att välja 
vinnande sushikombinationer, och här ingår 
dessutom en à la carte-meny med ett tjugotal 
rätter. Den här versionen kan spelas av upp till 
åtta spelare.  
Kortspel för 2-8 spelare från 8 år. Speltid 20 minuter. 
Regler på engelska. [156825]

Welcome to the Dungeon 169:-
Ett enkelt och snabbspelat grottkrälarkortspel 
där spelarna omväxlande ska utmana varandra 
att gå ner i den monsterkrälande grottan med så 
lite vapen och utrustning som möjligt, och sam-
tidigt fylla grottan med värsta tänkbara monster. 
Vinna eller försvinna är det som gäller. 
Kortspel för  2-4 spelare från 10 år. Speltid 30 minuter. 
Regler på engelska. [145160]

Zany Penguins 159:-
Pingvinerna är ute efter oss! Här ska du se 
till att just din pingvinkoloni är den som lyckas 
erövra världen. Det gäller att kon trollera fem  
regioner (kortfärger) genom att vara den som 
har har högsta värdena för färgerna. Kul  
specialkort trasslar till det för motspelarna.
Kortspel för 2-5 spelare från 8 år. Speltid 60 minuter. 
Regler på engelska. [43046 ]
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Världens nördigaste kortspel.
Munchkin 249:-
Kortspel för 2-8 spelare. Speltid  
45 minuter. Regler på engelska. [2014]

Munchkin
Munchkin Knights Booster Pack 59:-
Femton kort med män i plåtkostym kryddar tillvaron in 
donjoner och glömda tempel. 
Booster. [158036]

Munchkin Puppies Booster Pack 110:-
Uppföljaren till succéboostern ’Kittens’ var förstås given. 
Femton kort med söta valpar till valfritt Muchkinspel.
Booster. [158035]

 

Grottkrälarspel där spelarna 
utmanas av en Overlord. 
Descent -  
Journeys in the Dark 729:-
Brädspel för 2-5 spelare. Speltid 120 
minuter. Regler på engelska. [112129]

 

Descent 2nd Edition
Shards Of Everdark 369:-
Skärvor från Everdarks mörka välde genomborrar goda människors 
hjärtan och förvrider dem. Hjältarna måste göra något innan ondskan 
har satt klorna i alla. Men det är inte riskfritt att slåss mot Everdarks 
tjänare. Hjältarna är inte immuna mot de onda influenserna. Expansion 
med 13 figurer - fyra hjältar, två ice wyrms, fem shades och två mörka 
mino taurer. Hjältarna är hämtade från första utgåvan av spelet: Arvel 
Worldwalker, One Fist, Karnon och Steelhorns. Två nya äventyr ingår.  
Del 8 i Hero and Monster Collection. Blisterpack. [156835]

 

Dominion
Empires Expansion 449:-
Världen är större än bara ett kungadöme. Du är inte längre en simpel 
länsherre, utan härskare över ett helt imperium. Men det är inte helt 
problemfritt att styra ett jätterike. Du har inte alltid koll på vad  
arméerna har för sig i fjärran länder där imperiet utökar sina gränser, 
och gör verkligen munskänken sitt jobb, eller riskerar du att bli för-
giftad? En storskalig expansion med 96 metallmarker, 300 kort och lite 
annat smått och gott.
➥ Box i juni. [158037]

Två spel i ett: ett kampanjspel 
och ett skirmishspel. Kampanj-
versionen består av länkade 
scenarion där spelarna kon-
trollerar rebeller som ska slå 
ut viktiga mål inom Imperiet, 
medan en spelledare styr  
Imperiets styrkor. I skirmish-
varianten ställer två spelare 
upp var sin styrka, en från 
 rebellerna och en från  
Imperiet.     
Imperial Assault 899:-
Brädspel för 2-5 spelare. Speltid 90 
minuter. Regler på engelska. [76199]

Star Wars Imperial Assault

The Bespin Gambit 399:-
I Cloud City ges båda spelvarianterna en ny dimension med kartbrickor 
över staden och ikoniska personer som Lando Calrissian.  
Expansion i box. [150153]

Lando Calrissian 99:-
Med Molnstadens ledare följer uppdrag för kampanj- och skirmishspel. 
Ally pack. Ersätter Lando i The Bespin Gambit. [143194]

Agent Blaise 99:-
Imperiets säkerhetschef i Cloud City kan plåga rebellerna i kampanjen eller 
ta ifrån motspelaren Command cards i skirmishspel. 
Villain pack. Ersätter Agent Blaise i The Bespin Gambit. [143195]

Bossk 99:-
En trandoshisk prisjägare till Mercenaries i skirmishspel eller Imperiet i 
kampanjspel. 
Villain pack. Ersätter Bossk i The Bespin Gambit. [148413]

ISB Infiltrators 139:-
Två infiltratörer från Imperiets säkerhetstjänst.  
Villain pack. [157785]

Bygg upp ett medeltida län och 
bli den mäktigaste länsherren. 
Dominion 449:-
Kortspel för 2-4 spelare. Speltid 30 
minuter. Regler på engelska. [79634]

Mysterium
Hidden Signs Expansion 219:-
En expansion till det spiritistiska mysteriespelet ”Mysterium”. Observera att  
expansionen har text på engelska.

Spökets hjälpare trodde att de hade löst mysteriet på Warwick mansion så att husets 
spöke hade fått frid. Men det verkar som om spöket är i farten igen. Tecken tyder på 
att det kanske inte var så enkelt som alla trodde. Nya misstänkta, platser och förmål 
kommer i dagen. Här återvänder spelarna till Warwick mansion för att tolka de nya 
tecknen och lägga spöket till vila.  
Box. [157696]

Ett spiritistiskt samarbetsspel.
Mysterium 449:-
Brädspel för 2-7 spelare. Speltid  
45 minuter. Regler på svenska. [152064]
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Shadows of Brimstone är ett 
samarbetsspel där vilda västern-
hjältar hamnar i främmande
världar och ställs inför  
Lovecraftinspirerad tentakel-
skräck. 

Det finns två startboxar som 
båda kan spelas som fristående 
spel, eller kombineras till ett 
spel för sex spelare.

City of the Ancients 899:-
Samarbetsspel för 1-4 spelare. Speltid  
60 minuter. Regler på engelska. [137135]

Swamps of Death 899:-
Samarbetsspel för 1-4 spelare. Speltid  
60 minuter. Regler på engelska. [137136]

Zombicide Black Plague
Murder of Crowz 249:-
15 zombiekråkor med kort och regler. Det här är samma 
kråkfigurer som finns till den ”vanliga” versionen av  
Zombicide, men boxarna är inte utbytbara eftersom baksidan 
av korten ser olika ut i det två olika spelversionerna.  
Expansion. [1564]

Wulfsburg Expansion 799:-
En expansion med fyra nya överlevare, 18 utrustningskort 
och 10 nya uppdrag.  
Expansion. [156612]

Shadows of Brimstone
Trun Hunters 210:-
3 large Trun Hunters. 
Enemy pack. [156606]

Custodians of Targa with 
Targa Pylons Enemy 210:-
3 large Custodians och 2 Targa 
Pylons. 
Enemy pack. [156607]

Dark Stone Hydra XL 
Enemy Pack 299:-
En gigantisk Dark Stone Hydra. 
Enemy pack. [156609]

The Scafford Gang 399:-
6 Scafford Gang-medlemmar och 1 
Colonel Scafford. 
Enemy pack. [156619]

Dark Stone Brutes 210:-
3 large Dark Stone Brutes. 
Enemy pack. [156621]

Once Upon a Time 3rd Edition

Animal Tales Expansion 129:-
I Once Upon a Time använder spelarna korten för att berätta en klassisk saga. 
Animal Tales ger nya möjliga berättelser och öppnar för att berätta fabler. Som 
vanligt är det vackert illustrerade kort där vi möter karaktärer som Musen, Kossan, 
Hunden och Kaninen. Bland händelser finns till exempel ”Dyker upp” och ”Biter” 
och platserna som tillkommer kan heta ”Winter” eller ”Uppe i toppen”. Och slutet 
har förstås också fått nya kort, till exempel ”Och därför hatar de två djuren fort-
farande varandra” eller ”När förbannnelsen hävts sågs aldrig djuret igen”.  
Kortlek. [156822]

Ett sagoberättarspel. 
Once Upon a Time 249:-
Kortspel för 2-6 spelare. Speltid 30 
minuter. Regler på engelska. [117519]

Samarbeta mot den medeltida 
zombieapokalypsen. 
Zombicide  
Black Plague 1099:-
Brädspel för 1-6 spelare.  
Regler på engelska. [149874]

22 juli släpps det andra setet i Shadows over Innistrad-blocket till Magic the Gathering. Det innehåller 
205 kort och kretsar kring farorna när skydden för planet Innistrad har försvunnit i och med ärkeängeln 
Avacyns död.

Magic the Gathering är ett samlarkort-
spel för två spelare skapat av matte-
professorn Richard Garfield. Spelarna 
tar rollerna av mäktiga trollkarlar och 
bekämpar varandra med kortens hjälp. 
Ett genomgående tema i spelet är 
olika dimensiner, eller plan, som ger 
lokalfärg åt de olika expansionerna. I 
Eldritch Moons handlar det om  
Innistrad, den ”gothigaste” av Magic 
the Gatherings dimensioner.

Eldritch Moon Booster 39:-
Booster med 15 kort. [158711]

Eldritch Moon Intro Pack 169:-
Intropack - 60 kort + 2 boosters. [158713]

Eldritch Moon Fat Pack 399:-
Fat Pack med 9 boosters. [158712]
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Living Card Games
A Game of Thrones Card Game
Ett spel baserat på George R R Martins böcker. 2-4 spelare möts en mot 
en eller alla mot alla.

Across the Seven Kingdoms Chapter Pack 159:-
Efter Robert och Eddards död i King’s Landing har Westeros mäktiga 
hus ställts mot varandra. Det drar ihop sig till krig när vi går in i  
handlingen som vi känner den från romanen A Clash of Kings. Här 
kommer också de långa årstiderna att spela en roll för spelet, och nya 
versioner av maktspelarna äntrar scenen. 
➥ Kommer i juni. Första delen i The War of the Five Kings Cycle. [144793]

Called to Arms Chapter Pack 159:-
Kung Balon Greyjoy utmanar Iron Isles fiender och du ges möjlighet att 
kröna nya härskare. 
➥ Kommer i juni. Andra delen i The War of the Five Kings Cycle. [148572]

True Steel 159:-
I slutet av Westeros Cycle når vi fram till händelserna i slutet av boken 
A Game of Thrones. Snart kommer Westeros att dränkas i blod.  
Sjätte delen i Westeros Cycle. [51005]

Android Netrunner
Två spelare möts i en cyberpunkvärld där stora bolag försöker infiltrera 
varandra. 

2015 World Champion Runner Valencia 159:-
Runnerleken som användes av 2015 års världsmästare Dan D’Argenio i 
världsmästerskapen i Android Netrunner. Innehåller 51 kort godkända 
för turneringsspel.
Första delen i Champion Deck. [30194]

2015 World Champion Corp - Engineering the Future 159:-
Corpleken som användes av 2015 års världsmästare Dan D’Argenio i 
världsmästerskapen i Android Netrunner. Innehåller 50 kort godkända 
för turneringsspel och ett nyritat Engineering the Future identity card. 
Andra delen i Champion Deck. [32586]

Democracy and Dogma 159:-
Tredje delen i Mumbad Cycle innehåller gott om resurser för att tjuv-
lyssna, spionera, utpressa, muta och förleda bolagsfolk och andra makt-
havare som ger sig ut på scenen i samband med Indiens laddade val. I 
händelsernas centrum står den kriminella runnern Nero Severn. 
Tredje delen i Mumbad Cycle. [151260]

rollspel på svenska
Coriolis andra utgåvan
Coriolis - mörkret mellan stjärnorna 499:-
En ny utgåva av det svenska sf-spelet.

Den tredje horisonten. En avlägsen och isolerad del av galaxen. Ett område härjat av motsättningar, 
krig och förödelse. Den plats som människorna ombord på rymdfarkosten Zenit mötte när de efter flera 
århundranden av resa nådde sitt slutmål. Under deras färd hade människan hittat andra vägar genom 
rymden. Dunkla rykten talar om emissarierna: sändebud från en människofrämmande civilisation i 
djupet av gasjätten Xene. Många betraktar dem som gudarnas budbärare, förmedlare av löften om en 
ny begynnelse. Andra ser dem som domedagens förelöpare, utsända av det mörker som hotar mellan 
världarna.

Levereras i en box med en hårdinbunden regelbok, en kampanjbok som berättar om Tredje horisontens 
många kulturer, tabellhäfte, fem skeppshäften med ritningar, fem besättningskort, en för varje roll på ert 
rymdskepp, en dubbelsidig karta med Tredje horisonten på ena sidan och rymdstationen Coriolis på den 
andra, en dubbelsidig stridskarta, 54 spelmarker för användning i strid och andra funktioner i spelet, tio 
svarta transparenta sexsidiga tärningar.
➥ Utkommer i juli. Box [153400]

Symbaroum
Karvosti - Häxhammaren 349:-
Som namnet antyder fokuserar Karvosti - Häxhammaren på 
barbarfolkens klippa och dess närområde. 

Boken erbjuder en långt mer ingående beskrivning av Karvostis 
personligheter och natur än grundbokens kortfattade introduktion. 
Dessutom ryms äventyret Häxhammaren mellan pärmarna, andra 
delen i äventyrskrönikan Törnetronen.
➥ Utkommer i augusti. Inbundet album. [158375]

Fantasy! - Old School Gaming
Fantasy! - Old School Gaming Pocket 79:-
Pocketversion av rollspelet - liten och behändig!

Sätt på dig rustning och hjälm, dra svärdet, tänd din fackla och 
bege dig in bland de olycksbådande, mörka ruinerna! I Fantasy! 
- Old School Gaming reser du tillbaka till rollspelens barndom, 
när allt var enklare, farligare och roligare. Här finns alla regler du 
behöver i en enkel pocketversion.
Pocket. [157390]
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rollspel på engelska
Age of Tempest
Ett charmigt fantasyspel för nybörjare.

Sword of the High King 329:-
Mike Pohjolas rollspel ’Myrskyn sankarit’ i 
engelskspråkig utgåva. 
Age of the Tempest: Sword of the High 
King passar bra från 8-års åldern och upp-
åt. Spelarna tar rollen av riddare, häxor, 
utbygdsjägare, prinsessor och prinsar på 
äventyr i en sagovärld. Reglerna är som 
sig bör enkla. Lådan innehåller allt man 
behöver för att spela: regler, tärningar, 
rollformulär och en fin karta i A3-format. 
Box. [156988]

The Cursed Cauldron 159:-
Första äventyret till Age of the Tempest 
utspelar sig i Smokewood Forest. Där  
marscherar dödskalle skoldater in i byn 
Rekon och förvridna växter an faller.  
Tunt häfte. [156990]

Ars Magica
Tänk om medeltidens Europa hade  
dominerats av magiker och deras ordnar.

Dies Irae 299:-
Apokalypsen hotar trollkarlarnas värld.
Här presenteras fyra allvarliga hot mot 
världen, med berättelser som kretsar 
kring försöken att stoppa undergången 
och handlingstrådar som går vidare in i 
världen som den ser ut efter syndafallet, 
om räddningsförsöken misslyckas. 
Inbundet album. [158163]

Call of Cthulhu
Ett av de äldsta (och bästa) skräck-
rollspelen, baserat på H P Lovecrafts 
skräcknoveller.

S. Petersen’s Field Guide to 
Lovecraftian Horrors 349:-
Har du tröttnat på fågelskådning? Kanske 
är shoggothskådning något för dig?
Här lär du dig känna igen 53 cthuloida 
fasor som du kan söka upp ute i naturen.  
Häftat album. [46474]

Call of Cthulhu 7th Edition  
Quick Start Rules 95:-
Den tryckta utgåvan av 7:e utgåvan har 
låtit vänta på sig, men nu ska snabbstarts-
reglerna dyka upp. Innehåller enkla regler 
för den som vill pröva på spelet. 
Häftad. [154334]

Classic RuneQuest
En nyutgåva av RuneQuest 2 från 1978, 
med spelvärlden Glorantha.

Classic Runequest 299:-
Nostalgimax! Spelet som gav oss procent-
baserade rollspelssystem.
RuneQuest i den här versionen har regler 
som ligger nära Basic Roleplaying (bekant 
för alla som har spelat Drakar & Demoner) 
och här presenterades för första gången 
bronsåldersvärlden Glorantha.
Inbundet album. [156834]

Gumshoe Night’s Dark Agents
Ett spion- och thrillerspel med de enkla 
och berättarvänliga Gumshoereglerna. 

Night’s Black Agents; The Dracula 
Dossier - The Edom Field Manual 179:-
Agentorganisationen Edoms vampyrguide.
Edom försvarar Storbritannien mot 
blodsugare. Här beskrivs organisationens 
metoder, historia och bakgrund för dem 
som vill spela Edomagenter. 
Mapp. [51035]

Lord of the Rings Card Game
Till skillnad från andra Living Card Games är det här ett samarbetsspel. 
För två spelare, eller fyra med två boxar.

Drowned Ruins 159:-
Hjältarna har överlevt det nyckfulla havet och möten med pirater och 
monster. Nu har de äntligen nått fram till De förleddas tempel, där  
kistan de söker ska finnas. Men templet visar sig förstås vara fullt av 
faror som lurar under ytan i de översvämmade ruinerna.  
Fjärde delen i Dream-chaser. [156839]

Warhammer 40.000
Ett kortspel för två spelare från Warhammer 40.000:s universum.  

Jungles of Nectavus War Pack 159:-
Nectavus VI är en Death World, täckt av djungler fyllda med mordisk 
flora och fauna. 
➥ Kommer i juni. Första delen i Death World Cycle. [157786]

Unforgiven War Pack 159:-
Dark Angels hugger sig genom urskogarna på Nectavus VI, där djur och 
växter påverkas av warpen och anfaller allt och alla. 
➥ Kommer i juni. Andra delen i Death World Cycle. [157787]

Drakar och Demoner Retro
Drakar och Demoner 429:-
Det klassiska Drakar och Demoner är tillbaka i en uppdaterad version. 

Den här versionen av Drakar och Demoner bygger på de klassiska 
reglerna från 1987 kryddat med regler från den version som kallas för 
Expert samt 1991-års regler. Spel som hyllades för sin enkelhet och 
för att vara spännande och roliga utan att det krävdes för mycket av 
spelarna för att komma igång och upptäcka rollspel.

Grundboxen innehåller allt du behöver för att spela:

Regelbok med regler för hur du skapar en krigare, magiker, tjuv eller 
något annat spännande yrke. Information om människor, vargfolk, alver 
och andra spelbara varelser men också regler för hur du bygger dina 
egna äventyr och spännande kampanjer.

Introduktionsäventyren, Gastarnas ö och Skelettkonungens skatt.

Alla tärningar du behöver för att spela.

Rollforumlär och siluettfigurer

Observera att omslagsbilden nedan till höger är preliminär.
➥ Utkommer i höst. Box. [158160]
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Samurajen av Lisa MedinNumenera RPG
En kampanjvärld skapad av Monte Cook  
(mannen bakom Planescape), med drag av 
både science fiction och fantasy. 

Into The Deep 379:-
Dyk ner och utforska havens hemligheter.
Föregångarna lämnade inte bara ruiner 
efter sig på land. Under havsytan väntar 
skatter och mystiska lämningar. Kanske 
till och med gudar. En bakgrundsbok om 
hur rollpersonerna kan utforska havs-
djupen och vad de kan hitta där.  
Inbundet album. [156523]

The One Ring
Ett rollspel från Tolkiens Midgård. Det 
utspelar sig mellan händelserna i Bilbo 
och Sagan om ringen.

Horse Lords of Rohan 379:-
En bakgrundsbok om Rohans slätter.
Rohirrim är ett stolt ryttarfolk som kom 
invandrande från norr och slog sig ner på 
Marks slätter för flera hundra år sedan. 
Här beskrivs deras länder, historia och 
kultur, tillsammans med regler för häst-
uppfödning och strid till häst. Dessutom 
ingår avsnitt om Fangorn och enterna, om 
folket i Dunland Fells och om Sarumans 
intriger i Isengard.   
Inbundet album. [141376]

Pathfinder RPG
Paizo har förbättrat reglerna från  
Dungeons & Dragons 3.5 och skapat en 
storslagen kampanjvärld till spelet. 

Horror Adventures 459:-
Allt du behöver för att köra skräckäventyr 
i Pathfinder.
Vare sig det handlar om odöda, onda guder 
eller vansinnet inkarnerat finns här regler 
för att hantera skräckspel. Här finns 
regler för att förvandla rollpersonerna till 
var ulvar och vampyrer, regler för skräck, 
feats och besvärjelser som passar en 
skräck kampanj och tips på hur man bäst 
hanterar namnlösa fasor i spelet.
➥ Inbundet album i juli. [158039]

Pathfinder Player Companion  
- Magic Tactics Toolbox 149:-
En bok om hur man kan utnyttja magin för 
bästa effekt.
Här ges tips på hur man på bästa sätt kan 
utnyttja besvärjelser för att hjälpa sina 
vänner, sätta krokben för sina fiender, ge 
sig själv strategiska eller taktiska fördelar, 
eller bara helt simpelt göra massor av 
skada. Class options, abilities och nya 
magic options ingår. 
Häftat album. [156534]

Shadowrun 5th Edition
Den femte ut gåvan av cyberpunkspelet 
med alver och dvärgar har både moderni-
serats och sökt sig tillbaka till sina rötter. 

Serrated Edge 219:-
Ett äventyr som utspelar sig i Denver i 
Colorado.
Aurora Warrens i Denver ruvar på en 
mörk hemlighet. De som egentligen borde 
försöka hjälpa Auroras invånare har gett 
efter för sina lägsta impulser. Nu får en 
grupp shadowrunners chansen att ta reda 
på vad som pågår, och kanske utmäta 
rättvisa i någon form. 
Häftat album. [157729]

Alphaware Series  
- Magic and Gear Cards 119:-
Kort med utrustning, vapen och magi.
Kortlek. [137107]
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manga & anime på engelska

manga på engelska
The Ancient Magus’ Bride Vol 5  139:-
av Kora Yamazaki
Chise säljer sig själv till en magiker som gör 
henne till sin lärling och brud. 
Chise har börjat lämna gårdagens skräck och 
stridigheter bakom sig och tillsammans med 
Elias se framåt. Paret nås av ett rop på hjälp 
från någon med en desperat men bleknande 
röst. Kan Chise göra något? 
➥ Pocket i juli. [154515]

Assassination Classroom Vol 10  99:-
av Yusei Matsui
Jorden hotas av en mäktig varelse som sätter 
mänskligheten på prov: lyckas en vanlig skol-
klass ta död på honom ska världen skonas.
Karasuma tränar eleverna i 3-E i parkour och 
Koro Sensi lär dem leka tjuv och polis. Itona 
lär sig att tentakler kan vara ett problem, och 
satsar allt på ett sista lönnmordsförsök.
➥ Pocket i juni. [157957]

Battle Rabbits Vol 1  139:-
av Yuki Amemiya & Yukino Ichihara
Battle Rabbits skyddar jorden mot fiender.
När Kagya var liten mördades hans far av en 
demon. När han har blivit äldre och börjat på 
gymnasiet möter han en dag den  
mystiska kvinnan Mao, som är medlem av 
Battle Rabbits, ett folk vars plikt det är att 
skydda jorden. Hon ska just till att arrestera 
Kagya som olaglig invandrare när paret 
angrips av en rymdvarelse som är märkligt 
lik Kaguyas fars gamla fiende ... 
➥ Pocket i juli. [154516]

Black Butler Vol 22  159:-
av Yana Toboso
Ciel och hans demoniska butler Sebastian har 
begett sig till Tyskland för att ta reda på vad 
som ligger bakom ryktena om varulvar och 
mystiska försvinnanden.
Efter avslöjandet om ritualerna kring Gröna 
Häxan återhämtar sig Ciel på Diedrichs 
egendom. Där får han veta att Undertaker 
har dykt upp och uttalat sig kryptiskt. 
Pocket. [156734]

Black Clover Vol 1  99:-
av Yuki Tabata 
Asta är en liten kille som vill bli en mäktig 
magiker.
Det är bara ett problem med den planen - han  
vet inget om magi. Turligt nog får han tag i 
den unika klövermagiboken som ger honom 
antimagiska krafter. Kan någon utan magisk 
talang bli Magikernas kung? Asta tänker i 
alla fall försöka.
➥ Pocket i juni. [157949]

Blue Exorcist Vol 15  99:-
av Kazue Kato
Okumura Rin och hans tvillingbror Yukio är 
båda Satans söner, men bara Rin tycks ha 
ärvt den blåa helveteseldens krafter. För att 
hindra Satan från att förena män niskornas 
och demonernas världar blir de båda exor-
cister.
Izumo lånar Uke och Mikes kraft för att 
utföra en reningsritual och äntligen ta itu 
med sitt förflutna. Men Shima anländer och 
sätter käppar i hjulet. Suguro har svårt att 
släppa tanken på att Shimas förräderi är 
hans fel och det kan visa sig avgörande för 
konfrontationen. 
Pocket. [156485]

Cage of Eden volume 20  110:-
av Yoshinobu Yamada
’Lost’ och ’Flugornas herre’ möter förhistoriska 
djur i en äventyrsskräckis om en skolklass 
vars plan störtar på en okänd ö.
I tron att ön är nära Okinawa planerar Akira 
och de andra att paddla ut till havs i hopp om 
att nå den sydliga delen av Japan. Kurusus 
operation har gått väl, och det finns bara ett 
outforskat torn kvar. Är lösningen på öns, de 
mordiska djurens, och Miinas gåtor nära? 
Pocket. [139865]

A Certain Scientific Railgun Vol 11  139:-
av Kazuma Kamachi & Motoi Fuyukawa
Mikoto och Kuroko arbetar som studentpoliser 
i Academy City, där deras psykiska krafter 
kommer till användning i en värld där över-
naturliga krafter uppnås genom vetenskap.
Festivalen är över och allt borde lugna ner sig 
i universitetsstaden. Men underliga rykten 
börjar florera: folk pratar om en maskin som 
kan ge en riktigt fina drömmar som dessutom 
kan påverka vad som händer i verkligheten! 
➥ Pocket i juli. [154528]

The Complete Chi’s Sweet Home, 3  229:-
av Kanata Konami
En bedårande berättelse för alla åldrar om en 
kattunge som tappar bort sin mamma, men 
blir adopterad av en snäll familj.
Den tredje samlingsutgåvan innehåller volym 
7-9 av originalmangan. Chi tittar på TV,  
hittar en guldfisk och möter en annan 
kattunge som vill åt hennes mat! Världen är 
stor och spännande för en liten katt som är 
nyfiken på sin omgivning. 
➥ Storpocket i juli. [154805]

Complex Age 1  110:-
av Yui Sakuma
Det är krångligt att hålla tyst för omgivningen 
om sitt största intresse.
Sawako har alltid haft ett djupt intresse för 
EGL, Elegant Gothic Lolita-modet och livs-
stilen och estetiken kring den. Men hon håller 
det hemligt för sina medarbetare och hon är 
nu över trettio och gift sedan två år tillbaka.  
➥ Pocket i juni. [154320]

Hajime Isayama
Attack on Titan vol 19  110:-
En sista spillra av mänskligheten försöker överleva i en värld där 
människoätande titaner hotar att döda alla.

Eren och hans vänner utmanar Reiner och besegrar honom 
med hjälp av Åskspjutet, ett nytt vapen som är skapat särskilt för 
att slå hål på hans förstärkta titanform. Bertolt struntar i Armins 
protester och ger sig in i striden i ett försök att rädda sin vän. När 
Bertolt inser att Reiner hade flyttat sitt medvetande till titan-
kroppen förvandlas han till en titankoloss för att hämnas vännen. 
➥ Pocket i augusti. [149979]
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Corpse Party Blood Covered Vol 1  239:-
av Makoto Kedouin & Toshimi Shinomiya
En skola hemsöks av arvet efter hemska brott.
Efter en serie försvinnanden och ohyggliga 
mord revs Tenshinskolan och en ny skola, 
Kisaragi, uppfördes på samma plats. Där går 
nu en ny grupp intet ont anande elever som 
efter en jordbävning förs till en alternativ 
verklighet där Tenshinskolan fortfarande  
existerar. Och inte bara skolan; de som  
fångats i den andra verkligheten verkar ha 
gått ett fruktansvärt öde till mötes. 
➥ Pocket i juni. [156410]

Devil’s Line, 1  129:-
av Ryoh Hanada
Doktoranden Tsukasa och halvvampyren  
Anzai lever i en värld där vampyrer i hemlig-
het rör sig oupptäckta bland människor. 
De behöver inte dricka blod, men när känslor 
rörs upp kan deras begär få oanade konse-
kvenser. Har Anzai något att göra med en 
serie blodiga mord som har skett på sam-
hällets skuggsida? 
Pocket. [150001]

Devil’s Line, 2  129:-
Efter att ha druckit Tsukasas blod och varit 
nära att skada henne allvarligt flyr Anzai i 
panik för att lägga så stort avstånd mellan 
dem som möjligt. Samtidigt håller en organi-
sation som vill utrota vampyrerna på att 
sätta en stor plan i verket. 
➥ Pocket i juli. [150002]

Devil Survivor 5  110:-
av Satoru Matsuba
Plötsigt svämmar Tokyo över av deformerade 
djävulska varelser och total kollaps beräknas 
ske om sju dagar. Ni kraftlösa människor, 
ingå kontrakt med en djävul och överlev!
Femte dagen, och slutet är nära. I ett nytt 
Laplace-mail förutspås att Mari och Keisuke 
kommer dö. Trots skador och trötthet och en 
stad som slits i stycken fortsätter Kazuya och 
de andra envetet kämpa för en möjlig framtid. 
Pocket. [149967]

Devil Survivor 6  110:-
Efter att ha förlorat Keisuke fortsätter de tre 
sörjande att söka efter sanningen bakom  
Tokyos förseglande. Det är bara två dagar 
kvar när Kazuya får erbjudanden från både  
Naoya och ängeln i Amanes kropp. Ska han 
tjäna Gud eller regera över djävlarna? 
➥ Pocket i juli. [149982]

Forget Me Not 2  110:-
av Nao Emoto
En dag råkar Serizawa ut för en bilolycka. 
En kvinna ringer efter en ambulans och för-
svinner sedan spårlöst. Vem kan hon vara?
Serisawa tänker tillbaka på tiden då han gick 
ett förberedande universitetsår då en av hans 
föreläsare var en ung kvinna han tidigare 
hade haft ett förhållande med. Han siktade 
på att komma in på samma universitet som 
hon, men det gick inte riktigt som han tänkt 
sig. 
Pocket. [149968]

Fruits Basket  
Collector’s Edition Vol 1  239:-
av Natsuki Takaya
Lyxig samlingsutgåva av volym 1 och 2. med 
färgillustrationer.
➥ Pocket i juni. [157980]

Fruits Basket  
Collector’s Edition Vol 2  239:-
Volym 3-4 med färgillustrationer.
➥ Pocket i juni. [157981]

Hiro Mashima
Fairy Tail 54  110:-
Fairy Tail är återförenade, och nu måste de stå enade i kampen 
mot Zeref och imperiet Albareth.

Zerefs elitförband Spriggan 12 leder invasionen mot Magnolia och 
bland dem finns Ajeel, öknens härskare. Erza går till motattack, 
men har hon någon chans mot Ajeels enorma krafter? Brandish 
beger sig ensam mot Lucys hus, och en otrolig hemlighet ska 
snart avslöjas. Det är dags för Fiores alla magikergillen att resa sig 
mot den oerhörda faran landet står inför. 
Pocket. [149965]

Fairy Tail 55  110:-   ➥ Pocket i juli. [150005]

Fairy Tail  
Zero 1  110:-
Här berättas förhistorien till Fairy Tail.

När hon var liten bodde Mavis på 
ön Sirius med sin barndomsvän 
Zera. Hon var en oskyldig flicka som 
älskade att läsa och önskade inget 
högre än att träffa älvor. När hon år 
686 mötte ett gäng skattjägare tog 
hon chansen att ge sig ut på äventyr 
direkt! Hon upplever både glädje 
och sorg och får livets ärr inristade 
i sitt hjärta. Kommer hon uppnå sin 
barndomsdröm? 
➥ Pocket i juli. [152371]

Hiro Mashima &  
Yuusuke Shirato
Fairy Tail  
Ice Trail 2  110:-
Innan han förlorade Ur, innan han 
vandrade genom världen i ensamhet, 
innan han gick med i Fairy Tail gjorde 
Gray Fullbuster en resa som blev 
avgörande för hans framtida liv.

Gray gör som Gildarts sagt och 
beger sig mot Magnolia. På vägen 
möter han en pojke med samma 
mål. De slår följe och kommer bra 
överens, men Grays följeslagare har 
ett hemligt uppdrag. 
➥ Pocket i juni. [150780]
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I Am Space Dandy 110:-
av Hiroki Katsumata
En extremt stilfull SF-komedi med en äkta 
rymdvarelsejägare i huvudrollen! 
Hans uppgift är att upptäcka hittills okända 
rymdvarelser. För att göra detta färdas han 
från planet till planet tillsammans  med den 
skrotiga roboten QT och den något korkade 
rymdvarelsen Mjau. Äventyren kan börja! 
➥ Pocket i juli. Bilden visar japanska omslaget. [153203]

Immortal Hounds, 1  129:-
av Ryoh Yasohachi
I en värld där människor inte längre dör, där 
man även efter dödliga sår bara vaknar upp 
igen som om ingenting hade hänt, lever männ-
iskor fria från rädslan att dö. 
Men en dag dyker RDS-viruset upp och de 
som drabbats kan inte längre återupplivas. Är 
det ett naturligt fenomen eller en konspira-
tion som en okänd aktör satt i verket? Kan-
zaki förlorade sin älskade dotter till viruset 
och söker nu efter svaret på gåtan om vad det 
är och vad det kommer ifrån. En dag möter 
han en flicka som kanske kan hjälpa honom 
på vägen... 
➥ Pocket i juli. Bilden visar japanska omslaget. [126099]

Kiss Him, Not Me 5  110:-
av Junko
Kae Serinuma är en nördtjej som älskar yaoi. 
När hon plötsligt får fyra oönskade beundrare 
vet hon inte riktigt vad hon ska ta sig till.
Mutsumi hittar en gammal karta i historie-
klubbens förråd, och bjuder in Kae och de 
andra på skattjakt. Men det visar sig att  
kartan bara var ett skämt iscensatt av  
klubbens första ordföranden: Mutsumis store-
bror! Inte nog med det, snart möter de honom 
i egen hög person när han blir hjälplärare på 
skolan. Hur kommer Kaes fyra beundrare stå 
sig mot denna formidabla person? 
Pocket. [150010]

Masamune-kun’s Revenge Vol. 1  139:-
av Takeoka Hazuki & Tiv
Masamune vill inget hellre än att hämnas på 
tjejen som kallade honom en fet gris när de 
gick i samma skola för åtta år sedan. 
För att åstadkomma det har han kämpat hårt 
för att förändra sitt utseende och bli en riktig 
snygging. Han återvänder med stora planer, 
och allt verkar gå som på räls. Men det är 
inte så lätt att hämnas som det låter, speciellt 
om oväntade känslor ställer till det. 
➥ Pocket i juni. Bilden visar japanska omslaget. [153085]

Mushoku Tensei:  
Jobless Reincarnation Vol 3  139:-
av Rifujin na Magonote & yuka Fujikawa
En trettiofyraårig arbetslös innesittarnörd 
kastas ut av sin familj och drabbas av ånger 
över valen han gjort i sitt liv. Men efter att 
han dött i en bilolycka får han en ny chans i 
en annan värld med magi och svärdskonst.
Effekterna av Rudeus nya val börjar verk-
ligen göra sig gällande, men de ger också upp-
hov till helt nya problem. Och förhållandet 
till släktingarna är inte heller problemfritt! 
Dessutom börjar en tendens till en kärleks-
komedi anas? Tillvaron är allt annat än enkel 
och i kulisserna lurar en ny fara. 
Pocket. [154510]

My Youth Romantic Comedy  
is Wrong as I Expected Vol 1  159:-
av Wataru Watari & Naomichi Io
En romantisk komedi med förhinder.
Hachiman Hikigaya är en asocial oengagerad 
gymnasieelev som anser att allt prat om den 
ljuva ungdomen bara är lögn och förbannad 
dikt. Men en dag får en lärare honom att 
gå med i tjänstgörarklubben, och där går 
även den snyggaste tjejen i skolan! Men med 
Hachimans attityd kommer kärlekskomedin 
uppenbarligen att gå ganska knaggligt... 
Pocket. [156738]

Eiichiro Oda
One Piece Vol 78  99:-
Stråhattarna har anlänt till Nya världen och råkar genast i konflikt 
med en medlem av Kungliga krigshav sju: Doflamingo, som har 
tagit makten över det en gång så fredliga Dressrosa.   

Stråhattarna har axlat ansvaret för Dressrosas befolknings skull 
och och utkämpar strider mot Doflamingo och hans lakejer i  
kampen för Dressrosas befrielse. Den avgörande konfrontationen 
mellan Ruffy och Doflamingo är här och den kommer få  
konsekvenser ingen i besättningen har kunnat föreställa sig 
Pocket. [5102]

ONE & Yusuke Murata
One-Punch Man Vol 6  99:-
Saitama ser helt normal ut och är helt abnorm. Han är, sitt  
utseende till trots, en superhjälte som letar efter värdiga mot-
ståndare. Hans problem är dock att han slår ut alla han möter 
med ett enda slag.

På grund av den plötsliga akutsituationen har alla S-klasshjältar 
plus Saitama samlats i högkvarteret där de får ta del av profetian 
den store profeten Shibabawa lämnat efter sig. I den står det att 
Jorden är i fara! 
Pocket. [156486]
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Nisekoi False Love Vol 15  99:-
av Naoshi Komi
Det är hat vid första ögonkastet när Raku, son 
till en mäktig yakuza, möter Chitogei, dottern 
till ledaren för ett rivaliserande gäng. För att 
mäkla fred bestäms det att ungdomarna ska 
låtsas inleda ett förhållande, något de till en 
början minst sagt är missnöjda med.
Rakus barndomsvän Yui bekänner sina  
känslor för honom och Chitoge är skakad. 
Dessutom är Rakus hela familj på resa och 
han och Yui kommer vara helt ensamma 
tillsammans! Chitoge och hennes vänner 
bestämmer sig för att göra något åt saken. 
Pocket. [21956]

Non Non Biyori Vol 4  139:-
av Atto
Välkommen till Asahigaoka, en by långt från 
stadens brus och jäkt. Dit kommer Hotaru 
Ichijo, som gick i mellanstadiet i Tokyo och nu 
måste vänja sig vid livet på landet. 
Vintern kommer och den lilla bergsbyn sveps 
in i ett mjukt snötäcke. Det är den årstid då 
man skriver nyårskort, går på årets första 
tempel besök och åker skidor. Hotaru har fullt 
upp, men bara man har sina vänner nära blir 
varje dag ett roligt äventyr! 
Pocket. [154507]

Noragami Stray God Vol 14  110:-
av Adachitoka
Hiyori var en vanlig tjej, tills hon en dag blev 
påkörd av en buss när hon försökte rädda en 
kille i fara. Hon anade inte då att han var en 
gud.
Det har gått en natt sedan Fujisaki anföll 
sjukhuset och Hiyori gör allt för att få sitt 
liv att återgå till det normala, trots allt hon 
har förlorat. Samtidigt är Bishamons regalia 
Tsuguha som tog emot Fujisakis attack i ett  
kritiskt tillstånd som bara ser ut att för-
värras. Och inte nog med det. En fruktans-
värd hemlighet är också på väg att avslöjas! 
Pocket. [149970]

Noragami Stray God Vol 15  110:-
Det är dags för Japans alla gudar att samlas 
till det årliga mötet dit endast de som erkänns 
som gudar får en officiell inbjudan. 
Där visas gudarnas rangordning, tvister 
behandlas, och det finns även tillfällen då 
vanligtvis obehöriga blir kallade. Men den 
här gången verkar orosmolm torna upp sig 
vid horisonten. Är hela tingens ordning på 
väg att störtas? 
➥ Pocket i juni. [150022]

Noragami Stray God Vol 16  110:-
Att hänfalla åt grymhet för att skydda någon, 
att skära ner andra för den personens skull, 
att kasta bort allt annat för en enda... Himlen 
skakar i fogarna efter det plötsliga upproret 
och människor, gudar och regalia står nu 
inför samma val. 
➥ Pocket i juli. Pocket. [150023]

orange: The Complete Collection 2  199:-
av Ichigo Takano
Våren då hon fyller sexton får Takamiya Naho 
ett mystiskt brev från någon som påstår sig 
vara hon själv från tio år in i framtiden. Först 
tror hon att det är ett skämt, men så börjar 
förutsägelserna i brevet gå i uppfyllelse
I brevet från framtiden skriver hennes 
framtida jag att Naho kan skapa en framtid 
hon inte kommer ångra. Den äldre Naho 
lever med beslut hon önskar hon kunnat göra 
ogjorda, och hon vill skapa en annan verklig-
het där hon kan finna kärlek, vänskap, och 
kanske till och med rädda ett liv. 
Pocket. [154508]

Mysterious Girlfriend X, 2  159:-
av Yana Toboso
En märklig ny elev börjar i Akiras klass. Hon 
verkar bara ha som hobby att sova på rasten. 
En dag råkar Tsubaki smaka på hennes saliv 
när han ska väcka henne, och han blir helt 
som besatt!
Det märkliga paret med sitt underliga sätt 
att bli tillsammans börjar komma varandra 
närmare när Akira får reda på vad som finns 
i Mikotos underbyxor. En sax! Och vad kan 
man göra med saxar? En hel del visar det sig 
när man undersöker saken närmare. 
➥ Storpocket i juni. [150018]

Neon Genesis Evangelion  
The Shinji Ikari Raising  
Project Vol 16  119:-
av Osamu Takahashi
Romantisk vardagskomedi baserad på den 
alternativa världen man ser i sista avsnittet 
av animen Neon Genesis Evangelion.
Seele har brutit tystnaden och återigen 
försökt bryta sig in i MAGI-systemet. Yui, 
som har fått överta ansvaret för labora toriet 
skickar Shinji och de andra till mot attack. 
Men när Shinji attackeras av fienden för-
svinner han! Vad har han hamnat i för knipa? 
➥ Pocket i juni. [155512]

Nichijou My Ordinary Life, 2  110:-
av Keiichi Arawi
Med en titel som betyder ’vardagsliv’ skulle 
man kunna tro att inget särskilt händer i den 
här mangan, men inget kunde vara mer fel!
Yukko är som vanligt omgiven av det dagliga 
livets alla märkligheter. Mai som bara stirrar 
ut i tomma luften jämt, geten Shinonome, 
den adliga Sasahara, den materialistiska 
Nakanojoo, alla har de sina individuella små 
egenheter. Med det sällskapet blir vardags-
livet aldrig vardag! 
Pocket. [149771]

Nichijou My Ordinary Life, 3  110:-
Yukko omges av mysterier så där lite till 
vardags, och både getter och hundar samt en 
och annan robot kan dyka upp i klassrummet. 
Men idag ser vardagen ut att bli en hel del 
ovanligare än något hon sett hittills ... 
➥ Pocket i juli. [150019]

Sui Ishida
Tokyo Ghoul Vol 7  129:-
Ghoulerna finns bland oss - och de hungrar efter människokött.

Kaneki tas till fånga och torteras av Yamori, en av de mest sadist-
iska medlemmarna av Aogiri Tree-rörelsen. Om han vill överleva 
måste han bejaka sin inre ghoul, men gör han det kommer han 
att röra sig allt längre bort från det mänskliga. 
➥ Pocket i juni. [157953]
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Princess Jellyfish 2  189:-
av Akiko Higashimura
Tsukimi Kurashita är en 18-årig manetnörd 
som flyttar från Kagoshima till Tokyo för 
att bli illustratör. Där får hon ett rum i ett 
kvinno kollektiv och träffar en blandad skara 
med vanliga och ovanliga intressen.
Tillvaron blir komplicerad för Tsukimi när ett 
hot om vräkning dyker upp vid horisonten. 
Hur ska hon överleva utanför paradiset för 
kvinnor som gillar att nörda in sig på  
specialintressen? Och vad är detta? Ska det 
bli ett triangeldrama till råga på allt? 
➥ Storpocket i juni. [156407]

Queen Emeraldas 1  229:-
av Leiji Matsumoto
Den sorgsna Emeraldas färdas genom  
rymden och slåss mot orättvisor.
Den legendariska Emeraldas färdas genom 
den ändlösa rymden av okänd anledning och 
med okänt mål tillsammans med sitt skepp 
och eviga följeslagare Queen Emeraldas. En 
dag möter hon den okuvlige Umino Hiroshi 
som förlorat sitt eget skepp på planeten  
Alguls röda sand. Hon känner att ett starkt 
öde binder dem samman ... 
➥ Inbunden i juli. [154319]

To the Abandoned Sacred Beasts, 1  110:-
av Maybe
Kan Sacred Beasts, magiska supersoldater, 
lära sig leva i fred efter krigsslutet?
Under inbördeskriget mellan Nord och Syd 
skapade den numerärt underlägsna nord-
sidan ett antal monstruösa soldater, ’Sacred 
Beasts’. Nu måste de lära sig leva i fred, eller 
ställas inför särskilda jägare som söker upp 
dem om de går över alla gränser.  
Pocket. [149767]

Real Account 2  110:-
av Okushou & Shizumu Watanabe
Det sociala nätverket Real Account lanserar 
ett dödsspel som går ut på att man dör så 
snart antalet följare man har sjunker till noll.
Ataru har klarat den första prövningen i Real 
Follower och står nu inför nästa. Han har 
med nöd och näppe överlevt när Mabel dyker 
upp med ett sätt att återvända till verklig-
heten! Och om de inte lyckas återvända inom 
tio dagar kommer deras konton stängas ner 
- med dödliga konsekvenser. 
Pocket. [149971]

Seraph of the  
End Vampire Reign Vol 9  99:-
av Takaya Kagami & Yamato Yamamoto 
Vampyrernas drottning planerar att utrota 
den mänskliga motståndsrörelsen och ta över 
hela Japan. 
Anfallet mot Nagoya mattas inte av. De två 
styrkorna är fast beslutna att krossa var-
andra. Vampyrfurstarna faller till höger och 
vänster, men Crowley Eusford tar mänsklig 
gisslan för att lura ut Guren.
➥ Pocket i juni. [157956]

A Silent Voice 7  110:-
av Yoshitoki Oima
Shoya var en mobbare som plågade den 
hörselskadade Shoko tills hon var tvungen att 
byta skola, varefter han själv blev utfryst för 
det han gjort. Fem år senare möts de igen. Är 
det för sent att säga förlåt?
Shoya skadades svårt när han skyddade 
Shoko och har ännu inte vaknat. Shoko har 
bestämt sig för att se framåt och ta tillbaks 
det hon förlorat. Hon förbereder sig att höra 
sina splittrade vänners röster och bevara sina 
vänskapsband. 
Pocket. [149972]

UQ Holder! vol 8  110:-
av Ken Akamatsu
Negi Springfields sonson Tota har gjorts 
odödlig av sin mentor Evangeline, i en 
värld full av fantastisk magi och teknologi.
Den mystiska flickan som verkar veta allt 
om Totas ursprung förklarar honom totalt 
krig. Tota prövar sina krafter i en turne-
ring för att öva upp sig, men står sig slätt. 
Då uppenbararsig en till synes helt oöver-
vinnerlig tant och under hennes stränga 
regim börjar Totas nya hårda träning. 
➥ Pocket i juli. [150059]

Yamadakun and  
the Seven Witches 8  110:-
av Miki Yoshikawa
Yamada har fått förmågan att byta kropp  
genom att ge någon en kyss.
Yamada tar en förfärlig risk när han för 
att förändra framtiden söker den sjunde 
häxans namn. Men vad som verkligen 
händer när namnet avslöjas är något han 
inte kunnat föreställa sig. 
Pocket. [149974]

Yamadakun and  
the Seven Witches 9  110:-
Yamada har bekänt sina känslor! Men 
Uraras svar är något mycket förvånande. 
➥ Pocket i juli. [149976]

Yotsuba Vol 13  159:-
av Kiyohiko Azuma
Vardagskomik i lugnt tempo när lilla Yot-
suba drabbar samman med verkligheten.
Yotsuba parkerar sig i sandlådan och lär 
Fuuka hur man startar ett bageri. Och hon 
får besök av farmor!
Pocket. [157987]

mangaromaner
Tomohito Ohsaki 
Naruto: Sakura’s Story Novel 110:-
I den tredje romanen om Konohas ninjor 
möter vi Sakura när hon utbildar sig till 
en framstående läkarninja. 
Det har gått en tid sedan Ootsutsukis  
attack och det är åter vår. Sakura fort-
sätter sin utbildning och allt verkar lugnt 
och fridfullt. Men när en man uppenbarar 
sig med mörka skuggor i släptåg kommer 
Sakura sättas på hårda prov - både som 
läkare och kvinna. 
Pocket. [36138]

Isuna Hasekura
Spice & Wolf Novel 17  159:-
Kraft Lawrence och den svansförsedda  
gudinnan Holo är reskamrater i en  
fantasyvärld.
Flera år har gått när Having får ett brev 
från Holo. Har hon och Lawrence  
funnit lyckan? Det här är sista boken om 
Lawrence och Holo. Tre nya noveller ingår 
också. 
Pocket. [155755]

Reki Kawahara
Sword Art Online Novel 7  169:-
MMO-äventyr i en värld där spelarna  
kliver in i en virtuell verklighet och blir 
fast.
Kirito och Sinons strid mot Death Gun är 
över, men bara några veckor senare händer 
något underligt i ett annat onlinespel.  
Pocket. [155768]
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Anime, import från England
Skivorna kan spelas på vanliga spelare, 
men har inte svensk text. 

Akame Ga Kill, Collection 1  399:-
Tatsumi är en riktig lantis, men också en 
tränad slagskämpe. 
Han och hans två följeslagare lämnar den 
ensliga byn och beger sig till den kejserliga 
huvudstaden för att försöka hitta ett sätt 
att rädda sin by från den tunga beskatt-
ningen de lider under. Men huvudstaden 
är genomkorrumperad och svämmar dess-
utom över av ondska av övernaturligt slag. 
Tatsumi finner sig snart vara allierad med 
den mest märkliga samling lönnmördare 
man kan tänka sig.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [155983]

Akame Ga Kill,  
Collection 1 (Blu-ray) 549:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [155984]

Blade Dance of the Elementalers, 
Complete Collection 399:-
En anime baserad på romaner och manga 
med samma namn.
Det är som bekant bara unga kvinnor som 
kan ta kontakt med andar, och det är på 
Areisha Spirit Academy de tränas i  
konsten att kommunicera med ande-
världen. Men den kaxiga pojken Kamito 
tänker inte låta verkligheten komma 
i vägen. Han är den första mannen på 
hundratals år som har lyckats kontakta en 
ande, och enligt reglerna gör det att han 
bjuds in att börja på Akademin. Det dröjer 
inte länge förrän han har börjat sprida 
kaos omkring sig.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157366]

Blade Dance of the Elementalers, 
Complete Collection (Blu-ray) 549:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [157377]

Brynhildr in the Darkness,  
Complete Collection 399:-
Murakami Ryota hemsöks av  minnen av 
sin döda barndomsvän Kuroneko och  
hennes påståenden om att varelser från 
andra världar finns mitt ibland oss. 
I tron att vetenskapen är den enda vägen 
till sanningen studerar Ryota hela da-
garna och stirrar ut i rymden genom sitt 
teleskop på nätterna. En dag börjar en ny 
elev i hans klass: Kuroha Neko. Hon ser 
precis ut som hans barndomsvän, men har 
förmågor ingen människa borde kunna 
ha. Innehåller hela serien och alla OAV-
avsnitt.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [156903]

Brynhildr in the Darkness,  
Complete Collection (Blu-ray) 549:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [156904]

The Familiar Of Zero,  
Series 4 Collection 399:-
Louise är en ung tjej som vill bli magiker, 
men inte är så bra på att trolla. Hon får-
smeknamnet ’Zero Louise’ och blir tvungen 
att åkalla en särskild skyddsande som ska 
hjälpa henne i den magiska världen.
Louise skickas av drottning Henrietta till 
påven av Rumänien (?!), som heter  
Vittoria. Där ska hon tillsammans med 
Tiffania lära sig hur hon ska bli en av de 
heliga jungfrurna.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157418]

The Familiar Of Zero, Series 4 
Collection (Blu-ray) 399:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [157424]

Ghost in the Shell: The New Movie 259:-
En film som utspelar sig efter 2015 års 
’Arise’. 
Mordet på Japans premiärminister hotar 
att utlösa ett världskrig. Nu måste Public 
Security Section 9 under major Motoko 
Kusanagi hitta mördaren och motivet 
bakom mordet, innan saker och ting verkli-
gen spårar ur.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157412]

Ghost in the Shell:  
The New Movie (Blu-ray) 349:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [157419]

Fate/Stay Night:  
Unlimited Blade Works, Part 1  399:-
Anime baserad på Type-Moons manga om 
Det heliga graal-kriget.
Shiro Emiyas fosterfar var magiker och 
Shiro följde i faderns fotspår, fastän han 
inte verkade ha någon vidare fallenhet 
för magi. Han anade inte att ett magiskt 
krig utkämpas, och att han skulle dras in i 
striderna. Kampen gäller den heliga gral, 
och inget pris är för högt för att vinna den. 
Här tvingas Shiro sluta sig samman med 
konkurrenten Rin för att överleva kampen.  
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157345]

Golden Time, Collection 1  349:-
Anime baserad på romanerna och mangan 
av Yuyuko Takemiya.
Tada Banri har just kommit in på jurist-
utbildningen men går vilse på väg från 
inträdesceremonin. Han är lite skakig, 
efter att ha trillat ner från en bro och 
tappat minnet. Han stöter ihop med den 
lika nykomne Yanagisawa Mitsuo och de 
blir genast goda vänner. De lyckas precis 
hitta dit de ska när en snygg tjej smockar 
till Mitsuo med en rosbukett. Det är hans 
barndomsvän Koko Kaga, som han lovat 
att gifta sig med, och sökt in till jurist-
utbildningen för att komma undan. Och 
hon är inte glad. Avsnitt 1-12. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [156077]

Golden Time, Collection 1 (Blu-ray) 499:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [156085]

Golden Time, Collection 2  349:-
Ett triangeldrama har utvecklats mellan 
Badri, Koko och den gamla klasskompisen 
Linda. Vi lämnade Badri när han hade 
brutit upp med Linda, men inser att saken 
knappast var ur världen. Spöket som bär 
på Banris minnen har fortfarande ömma 
känslor för Linda, och han tänker knap-
past ge upp.  
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157413]

Golden Time, Collection 2 (Blu-ray) 499:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [157420]

Haikyu! ! Season 1, Collection 1  399:-
Sportanime med volleyboll. 
Efter att ha sett en volleybollmatch med 
Karasunos volleybollag där den kortvuxna 
stjärnan som kallas ’den lille jätten’ gör 
en otrolig smash börjar Hinata Shoyoh 
kämpa för att själv bilda ett volleybollag 
på sin skola. Han börjar träna, men det 
är inte förrän han själv börjar på Kara-
sunogymnasiet och ansöker om att börja 
i volleybollklubben som han får chansen 
att känna hur det är att verkligen vara en 
del av ett lag som alla är hängivna samma 
mål. Innehåller avsnitt 1-13.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [155697]

Haikyu! ! Season 1,  
Collection 1 (Blu-ray) 549:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [155700]
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Humanity Has Declined,  
Season One 399:-
Människorna är på utdöende, en rest i en 
värld dominerad av kloka älvor.
Minskade födelsetal har gjort att det bara 
finns kvar en handfull människor. Istället 
domineras världen av kortväxta ’älvor’.
Watashi är en ung flicka som får i uppdrag
att agera diplomat mellan människorna 
och älvorna. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [156538]

Humanity Has Declined,  
Season One (Blu-ray) 499:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [156539]

Kamisama Kiss, Season 2  399:-
Komedi med romantiska inslag.
Nanami har flyttat hem till en ung man 
och för sent insett att hans hem är en 
helge dom, och att hon har sagt ja till att 
vara den lokala gudomen! Nu börjar hon 
tvivla på sina förmågor som gudomlighet.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157431]

Kamisama Kiss,  
Season 2 (Blu-ray)  449:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [157435]

Kill Me Baby, Complete Collection 399:-
Sonya är en lönnmördare som går i en 
helt vanlig skola och Yasuna är hennes 
ständiga följeslagare. 
Yasuna har alltid huvudet bland  
molnen och är helt omedveten om hur 
farlig hennes vän är. Den här adaptionen 
av fyrarutorsmangan handlar om hur ur-
gulligt ultravåld uppstår i deras kölvatten.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [50845]

Kill Me Baby,  
Complete Collection (Blu-ray) 499:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [26480]

Kämpfer,  
Series and OVA Collection 499:-
Natsuru är en till synes vanlig kille, men 
han är utvald som Kämpfer, en krigare som 
måste slåss mot andra Kämpfer. 
Det visar sig också att en Kämpfer alltid 
har en kvinnokropp! Så Natsuru får helt 
enkelt vänja sig vid sin nya biologi om han 
ska kunna aktivera sina nya krafter. Men 
inte nog med det, hans nya skepnad väcker 
intresse i skolan också, på mer än ett sätt.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [21009]

Kämpfer, Series and  
OVA Collection (Blu-ray)  499:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [45692]

A Letter To Momo 259:-
Momo saknar sin pappa och upptäcker att 
det finns andar på vinden.
Det enda Momo har kvar av pappa är ett 
halvskrivet brev. Nu har hon flyttat långt 
bort med mamma, till en liten stad vid  
havet. Hon försöker komma till rätta med 
vad hon har förlorat, när hon upptäcker att 
det nya huset har andar på vinden. Kan de 
hjälpa henne tolka pappans brevfragment? 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157374]

A Letter To Momo (Blu-ray) 449:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [157375]

Terror in Resonance 349:-
Ett alternativt Tokyo har drabbats hårt av 
terrorattacker.
Nu dyker det upp en mystisk video på 
inter net. Där visas två maskerade tonår-
ingar som talar i gåtor. De kallar sig Nine 
och Twelve och säger sig företräda  
organisationen Sphinx, som hotar att ut-
sätta Tokyo för fler förödande attacker. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157350]
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turen till våra butiker.

Om varan nått dig via postförskott, uppskattar vi 
om du anger ett bankkonto, postgirokonto, eller 
personkonto för att förenkla vid återbetalning av 
pengar.

För paket som inte hämtas ut på posten kommer 
du att debiteras för returfrakten.

Om en vara är defekt, byter vi den mot ett korrekt 
exemplar av samma titel. Du måste dock i så fall 
kontakta oss först.

Box 2300, 103 17 Stockholm 
Telefon: 08/21 50 52 
Fax: 08/24 77 30 
Hemsidor: www.sfbok.se 
E-mail: order@sfbok.se

GLÖM INTE ATT FYLLA I NAMN OCH ADRESS PÅ ANDRA SIDAN AV TALONGEN



47www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN SOMMAREN 2016 ANIME PÅ DVD & BLU-RAY

Anime från USA
Du behöver en dvd- eller blu-ray-spelare 
som kan ställas in för region 1 respektive 
A/1 (USA) för att se de här filmerna.

Assassination Classroom  
Season 1 Part 1 (Blu-ray + DVD) 699:-
Eleverna i klass 3-E har problem med sin 
nya lärare.
Vad ska klassen göra, när den nya läraren 
är en bläckfisk med mystiska superkrafter 
och förmågan att flyga i Mach 20? Något 
måste de göra, för läraren förstörde just 
månen och hotar att förgöra hela jorden 
om inte någon av eleverna tar kål på 
honom först. Det kommer att bli en jobbig 
termin!
Blu-ray A/1 + DVD region 1. USA-import.  
Ej svensk text. [158151]

Black Butler: Book of Circus  
Season 3 (Blu-ray + DVD) 699:-
Ciel, den unge lord Phantomhive, och hans 
demoniska butler är diskreta problem-
lösare i det viktorianska England.
En cirkus har kommit till London, 
och barn försvinner under mystiska 
omständig heter. Kan det ha någon  
koppling till vad som hände Ciel den 
gången när han nästan blev offrad och slöt 
ett kontrakt med en demon?
Blu-ray A/1 + DVD region 1. USA-import.  
Ej svensk text. [158149]

Black Butler: Book of Murder  
OVAs (Blu-ray + DVD) 419:-
Ciel och demonbutlern Sebastian håller ett 
lyxigt middagsparty för det underjordiska 
London. Men allt går över styr när en av 
gästerna hittas mördad. Tillsammans med 
författaren Arthur Conan Doyle måste 
paret ta reda på vem som är mördaren. 
Blu-ray A/1 + DVD region 1. USA-import.  
Ej svensk text. [158148]

Earl & Fairy Complete Series 499:-
17-åriga Lydia Carlton är älvornas doktor 
i 1800-talets England. 
Lydia är en av få människor som kan se 
och tala med älvor. De flesta tror inte ens 
på att älvorna finns. Lydias stilla liv tar 
en våldsam vändning när hon anlitas av 
Egar J C Ashenbert, en man som påstår 
sig vara av kungligt blod och vill ha hjälp 
av en expert på älvor. Han drar henne med 
på en jakt efter ett magiskt svärd, rakt in i 
älvornas värld.
DVD region 1. USA-import. Ej svensk text. [158148]

The Fruit of Grisaia  
Complete Collection 529:-
Yuji Kazama hamnar i en specialskola till-
sammans med fem väldigt speciella tjejer. 
Yuji plockas upp av polisen och hamnar 
sedan på den speciella skolan Mihama 
Academy. Det finns bara sex elever på 
skolan, och han är den enda killen. Hans 
övervakare antyder att han har en uppgift 
att fylla på skolan, men frågan är vad den 
går ut på. Varför är de andra eleverna där? 
Vilka är de? 
DVD region 1. USA-import. Ej svensk text. [157844]

Date A Live  
Season 2 (Blu-ray + DVD) 669:-
Shidos kyssar kan förhindra katastrofer.
För 30 år sedan dödades 150 miljoner
människor av en rymdbävning orsakad 
av utomjordingen Tohka. Fler katastrofer 
undveks genom en kyss från pojken Shido. 
Nu har båda problem, när en mystisk 
organisation jagar efter Tohka.  
Blu-ray A/1 + DVD region 1. USA-import.  
Ej svensk text. [157828]

Hanamonogatari 259:-
Suruga, som vi mötte i Bakemonogatari, 
vill bli av med sin fördömda vänsterhand 
i en anime baserad på den sjätte delen i 
Monogatariserien.
Surugas vänstra hand är förbannad, men 
enligt uppgift finns det en djävul som ska 
kunna uppfylla önskningar och läka  
handen. Men för att förändra något måste 
hon konfrontera sitt förflutna. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [114520]

Hanamonogatari (Blu-ray) 349:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [156908]

Tsukimonogatari 259:-
I animen baserad på den tionde delen av 
Monogatariserien har Koyomi Aragiri fått 
problem med speglar.
Araragi stirrar in i spegel - och ser ingen-
ting. Hans spegelbild är borta. Det finns 
bara en känd åkomma som säkert ger en 
försvunnen spegelbild, och det är vam-
pirism. Har Aragiri blivit vampyr? Han 
konsulterar Yozuru Kagenui, som säger att 
det tyvärr nog är så att han håller på att 
förvandlas till blodsugare. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157444]

Tsukimonogatari (Blu-ray) 349:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [157448]

My Teen Romantic Comedy  
SNAFU, Season 1  399:-
En romantisk komedi baserad på  
romanerna av Wataru Watari. 
Handlingen kretsar kring tre elever på 
Soubu High School. Hachiman Hikigaya 
är en ensamvarg som helst inte blandar 
sig i sociala aktiviteter, men han blir så 
illa tvungen när han tillsammans med den 
iskalla skönheten Yukino Yukinoshita ska 
sköta en förening som hjälper andra elever 
och ger dem goda råd. Första ’kunden’ 
heter Yui Yuigahama och vill ha hjälp med 
att baka kakor. Det dröjer inte länge förrän 
hon också blir en del av verksamheten.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [156170]

My Teen Romantic Comedy  
NAFU, Season 1 (Blu-ray) 549:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [156171]

One Piece, Collection 13  449:-
En hejdlös pirathistoria fylld till bredden 
med humor och action. Gummimannen 
Luffy och stråhattarna träffar på bisarra 
figurer i sina resor över de sju haven. 
Nami springer för livet, men kommer ändå 
för sent för att stoppa Sjötåget. Hon får 
veta att Sanji finns ombord, fast besluten 
att rädda Robin. Alla stormars moder  
blåser upp ute till havs och Nami och 
Chopper riskerar livet för att rädda Luffy 
och Zoro undan vågorna. Ombord på tåget 
får Sanji hjälp mot CP9:s hejdukar av den 
mystiska Soge King, en kringvandrande 
krigare från Krypskyttarnas ö. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [157443]

Tokyo ESP, Complete Series 349:-
Urushiba Rinka är en helt vanlig 
gymnasie elev som en dag traskar efter en 
pingvin. Hon får syn på ett stim med  
skinande fiskar och förlorar medvetandet. 
När hon vaknar har hon fått förmågan att 
gå genom solida föremål. Först tror hon att 
hon hallucinerar men när hon möter Kyo-
taro Azuma har han sett samma sak och 
dessutom fått förmågan att teleportera. De 
bestämmer sig för att använda sina krafter 
för goda ändamål och kämpa mot alla som 
använder sina krafter för att skada.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [37354]
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Gudetama fan 50:-
Låt det gulliga ägget fläkta 
dig i sommar!
Solfjäder. [156989]

Totoro Sitting  
on a Branch blue fan 60:-
Papperfläkt med Totoro-motiv.
Solfjäder. [143747]

Kirby fireworks fan 60:-
Solfjäder i uchiwamodell med 
söta Kirby på sommarfestival!
Solfjäder. [156987]

Pokemon - Charmander  
Color Block Snapback 215:-
Ljusblå keps med Charmander från 
Pokemon. 
Keps, justerbar storlek. [48861]

Zelda - Link Wind Waker 210:-
Vikbar plånbok med motiv från Zeldaspelet  
Windwaker. Fram- och baksidan visas ovan.
Plånbok. [157641]

Marvel - Kawaii  
Group Snapback 275:-
Kepa med söta hjältar från Marvel.
Keps. [157203]

Pikachu fan 50:-
Gul solfjäder med Pikachu i 
figurklippt uchiwamodell.
Solfjäder. [156991]

Captain America  
Mopeez Plush 125:-
Captain America från Marvel.  
Mjuk docka 12 cm. [158407]

Spiderman  
Mopeez Plush 125:-
Spiderman från Marvel. 
Mjuk docka 12 cm. [158405]

Black Panther  
Mopeez Plush 125:-
Black Panther från Marvel.  
Mjuk docka 12 cm. [158406]

Iron Man  
Mopeez Plush 125:-
Iron Man från Marvel. 
Mjuk docka 12 cm. [158408]


