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INNEHÅLL
3 Det händer i höst. Vi finns som vanligt på plats på bokmässan  
 i Göteborg och på ComicCon.

4 Nya böcker på svenska. Simon Stålenhags nya bok är ett 90-tal  
 med sf-tema. Harry Potter-pjäsens manus kommer på svenska. 

5 Barn- och ungdomsböcker på svenska. Första urtidsboken  
 heter Johan Egerkrans nya pekbok med sabeltandade tigrar.

7 Tecknade serier på svenska. Utgivningen av Linda & Valentin  
 har hunnit fram till äventyr som inte har funnits tidigare på  
 svenska. Liv Strömqvist tar sig an problemet med extrem  
 rikedom.

10 Episk fantasy & äventyr. The Wall of Storms är fortsättningen på  
 Ken Lius maffiga sidenpunksroman The Grace of Kings.

11 Nutidsfantasy. Poison City är en ny urban fantasy om en snut i  
 sydafrikanska Durban. Den ser lovande ut.

13 Övrig fantasy och skräck. Förlaget Penguin har en snygg  
 utgåva av H P Lovecrafts The Call of Cthulhu and  
 Other Stories.   

15 Ungdomsböcker. Tales of the Peculiar heter Ransom Riggs nya  
 novellsamling från Miss Peregrines besynnerliga värld. Rick  
 Riordan fortsätter berättelsen om asasonen Magnus Chase och  
 från Sarah J Maas kommer femte boken i Throne of Glass:  
 Empire of Storms.  

17 Science fiction. I Night Without Stars fortsätter Peter Hamilton  
 berättelsen om Tomheten i universums mitt. Nu har planeten  
 Bienvenido funnit sin väg ut i normalrymden. Alastair Reynolds  
 skriver space opera med smak av Skattkammarön i  
 Revenger.  

22 Warhammer. Både serien om Horuskätteriet och The Beast  
 Arises, om Imperiets krig mot orkinvasionen, fortsätter med nya  
 delar. Slayer, sista boken om Gotrek och Felix, har kommit i  
 pocket. 

23 Baserat på spel. Drizzt Do’Urden lämnar åter underjorden.

24 2017 års kalendrar. Vi har bland annat kalendar med Miss  
 Peregrine, Pokémon, katten Pusheen och Harry Potter.

26 Tecknade serier på engelska. Ett nytt Avataralbum fortsätter  
 handlingen från Smoke & Shadows. Margaret Atwood har  
 skrivit en serie med känsla för katter. 

28 Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Captain America: Civil  
 War, Warcraft: the Beginning och Pride and Prejudice and  
 Zombies släpps i höst. 

32 Bräd- och kortspel. Nya Mansions of Madness - ett samarbets- 
 spel med app - har gjort succé.

37 Rollspel. Nyutgåva av Drakar & Demoner och nya spelet  
 Hjältarnas tid.  

39 Manga på engelska. 

43 Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie.

44 Anime från England. Anime med engelsk textning.

46 Beställningsformulär och försäljningsvillkor. 

47 Anime från USA. Importerade dvd:er som kräver en dvd-spelare  
 för region 1. 

48  Skoj prylar. Smått och gott med Pokémon. Målarböcker och  
 bordsalmanackor. 

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2016VÅRA BUTIKER

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: Simon Stålenhag ur nya boken Flodskörden

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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Bok & Bibliotek i Göteborg
Som vanligt befinner vi oss på bokmässan. Vår monter (A02:42) har blivit större 
och kommer att fyllas med roliga aktiviteter, författarträffar och signeringar. 
I dagsläget är inte signeringsschemat helt färdigt men Jonathan Stroud, Julie 
Kagawa, Johan Egerkrans, Lars Wilderäng, Siri Pettersen och Simon Stålenhag 
är några av dem som kommer att titta förbi. Se vår Facebook-sida (under  
Evenemang) för mer information.

22 
-

25 
sep

Jonathan Stroud i Göteborg
Torsdag den 22 september får vi celebert besök av Jonathan Stroud i 
Göteborgsbutiken. Han anländer till butiken kl 16.00 och stannar minnst till kl 
17.00. Passa på att få er favoritbok signerad. Stroud är i Sverige med  
anledning av att Amuletten från Samarkand kommer i ny utgåva på svenska. 

Egerkrans & Pettersen i Göteborg
Söndagen den 25 September kommer både Johan Egerkrans (aktuell med Nordiska 
gudar) och Siri Pettersen (vars serie Korpringarna finns på svenska) till Göteborgs-
butiken och signerar. De anländer kl 16.00 och på grund av detta har vi öppet en 
timme längre än vanligt. Hoppas vi ses där!

LÄR DIG TECKNA & MÅLARBÖCKER - du hittar två ti l l  på katalogens baksida

Peter Bergting
Lär dig teckna 
fantasy 120:-
En lättanvänd och 
inspirerande bok för 
alla som gillar att rita 
och vill utveckla sin 
förmåga! Tydliga steg 
för steg-bilder visar 
hur du ska göra.
Inbunden. [158624]

Esbjörn Jorsäter
Teckna hjältar  
och monster 119:-
Här får vi ta del av 
Esbjörn Jorsäters 
framgångsrika peda-
gogik från tidigare 
böcker i Teckna-serien. 
Nu handlar det om 
mytiska väsen.  
Kartonnage. [158972]

Harry Potter Magiska 
platser och varelser-
målarbok 129:-
Upptäck alla magiska 
platser, varelser och 
ting i Harry Potters 
trollkarlsvärld. En 
målarbok som hämtat 
inspiration från Harry 
Potter-filmerna.  
Häftad i oktober. [159590]

Beasts of Tolkien:  
A Colouring Book 169:-
Färglägg varelser hämtade 
från Midgård och Tolkiens  
fantasi. Här finns Gollum, 
orcer, Ardas hästar, draken 
Smaug och många andra. 
Bilderna i boken är tecknade 
av Ian Miller, Allan Curless och 
Mauro Mazzara.
Häftat album. [158747]

The Throne of Glass  
Colouring Book 169:-
En färgläggningsbok med 
bilderna hämtade ur fantasy-
serien Throne of Glass av 
Sarah J. Maas. Färglägg bilder 
av Celaenas många strider och 
triumfer, Manon på ryggen av 
sin drake och andra scener 
hämtade ur böckerna.  
Häftat album. [156119]

22 
sep

25 
sep

i
höst

Simon Stålenhag signerar
Omslaget på den här katalogen är hämtat från Simon Stålenhags nya bok Flod-
skörden, med bilder från ett 90-tal fyllt av sönderrostade robotar och märkliga 
konstruktioner. Vi hade inte spikat signeringsdatumen med Simon när katalogen 
trycktes, men titta i kalendern på hemsidan och på Facebook.

 

4 -
6 

nov

ComicCon i Stockholm
I början av november är det dags för ComicCon, den stora popkulturmässan, i 
Stockholm igen. Den hålls på Kistamässan. Som vanligt finns vi på plats med  
försäljning och olika evenemang, den här gången i monter E10. Mer information 
kommer längre fram på hemsidan och Facebook.

running.indd   3 2016-08-26   16:45:54



4 www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2016

NYA BÖCKER PÅ SVENSKA

BÖCKER PÅ SVENSKA

böcker för vuxna
Åsa Avdic
Isola 199:-
Dystopisk spänning från år 2037, när  
Sverige är en del av Vänskapsunionen. 
En person ska uttas till tjänstgöring i ett 
hemligstämplat projekt, och Anna Francis 
ska utvärdera hur en grupp människor  
beter sig när de utsätts för en oväntad 
stress. Men något går snett redan från  
början, och det som börjar som ett 
sociologiskt och psykologiskt test blir en 
livshotande situation både för henne och 
de personer som ska testas.
Inbunden. [159707]

Pierce Brown
Morgonstjärnan 249:-
Tredje delen i Rött uppror
Tredje och sista delen i serien om uppror 
på Mars.
Darrow har förlorat sin hustru, men svurit 
att slåss för en framtid på Mars. Nu har 
han infiltrerat De gyllenes värld för att 
störta förtryckarsamhället från insidan.
Efter år ’på insidan’ är han redo att släppa
lös revolutionen. 
➥ Inbunden i oktober. [159635]

Åsa Ericsdotter 
Epidemin 239:-
Hälsopartiet har tagit makten med löftet 
att svenskarna ska bli smala igen. 
Landon Thomson-Jaeger, ung forskare 
i Uppsala, ser sin flickvän tyna bort i 
anorexi och kyrkorna förvandlas till hälso-
center. På flykt undan propagandan träffar 
han Helena, som blivit av med jobbet: 
tjocka sjuksköterskor har dåligt inflytande 
på patienterna. Hälsopartiet skyr snart 
inga medel för att utrota fetmaepidemin. 
Men vart tar alla överviktiga vägen? 
Inbunden. [160897]

Matt Haig
Människorna 229:-
En utomjordings perspektiv på människo-
släktet. 
Andrew Martins kropp har övertagits av 
en utomjording från den högteknologiska 
planeten Vonnadoria. Denna varelse har 
skickats till jorden med uppdrag att radera 
all information om den stora upptäckt 
matematikprofessorn Martin gjort - en 
upptäckt som hotar att ödelägga hela 
universum. På planeten Vonnadoria finns 
ingen dödlighet, inget hat, inget våld och 
inga hierarkier. Människorna ses som 
underutvecklade barbarer, och det är med 
den attityden utomjordingen startar sitt 
liv i Andrews kropp. Men saker och ting 
utvecklas inte riktigt som hen tänkt sig. 
Inbunden. [158622]

Peter Hultgren
Isa - valkyrian 199:-
Fantasy från ett annorlunda Istanbul.
På en bakgata i nya Istanbul följer Isa, 
Magistratets främsta lönnmörderska, en 
man som hon ska förhöra och sedan döda. 
Men det som varit ett trist rutinuppdrag 
vänder upp och ner på hela Isas tillvaro. 
Under förhöret får Isa höra om sin sanna 
identitet, en identitet långt ifrån den 
liv egna soldat hon fostrats till. I ett våg-
halsigt dubbelspel med livet som insats 
söker Isa sanningen om ätten av valkyrior. 
➥ Häftad i september. [160844]

Stephen King
Den som finner 69:-
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. 
➥ Pocket i oktober. [159748]

Stephen King
Sista vakten 259:-
I sista boken om Bill Hodges kommer Mr 
Mercedes tillbaka.
Före detta kriminalpolisen Bill Hodges kan 
inte lägga Mercedesmassakern bakom sig, 
trots att sju år har förflutit. Han är över-
tygad om att Brady Hartsfield fort farande 
är ute efter överlevarna efter dådet. Vad 
döljer sig bakom den rullstolsburne  
mördarens tomma blick? 
➥ Inbunden i september. [159285]

Eva-Marie Liffner
Blåst! 199:-
Syskonen Brontës värld vävs samman med 
J R R Tolkiens.
Fyra prästgårdsbarn och en hund springer 
över en blåsig hed, en plats där allt du 
diktar kan bli verklighet. En ljunghed där 
en blyg flicka kan bli både hertig och sjö-
farare. I en annan tid följer soldaten Shaw 
den smala vägen mellan liv och död, vilse 
i ett krig ingen förstår. ’Det stora kriget’ 
kallas det av dem som var med, som om 
alla andra krig gömts bakom denna väl-
diga kamp som gör likbål av en hel värld.
Fantasi, finurlighet och glömda språks grå 
nycklar är vad som öppnar portar mellan 
världar till landskap av ’Svindlande höjder’ 
eller ’Dödens underjordiska hamnar’.
➥ Inbunden i september. [159705]

Alexandra Oliva
Ensam kvar 239:-
Vad som tycktes vara en del av handlingen 
i realityserien visade sig var otäckt verkligt.
Zoo är en av de tävlande i en realityserie 
där tolv deltagare försöker överleva i vild-
marken. Samtidigt som serien spelas in 
inträffar en världsomspännande katastrof. 
Ovetande om vad som hänt fortsätter Zoo 
att kämpa och söker sig allt djupare in i 
skogen. Långsamt inser hon att spelet är 
över och att äventyret har gått överstyr. 
The Last One är en driven och tanke-
väckande psykologisk spänningsroman. 
➥ Inbunden i oktober. [159284]

Dan Vyleta
Rök 249:-
’Rök’ är ett storslaget romanäventyr om 
maktmissbruk, rättvisa, förnuft och  
passion som för tankarna till såväl Charles 
Dickens som Philip Pullman. 
Det är 1800-tal i ett England där historien 
tagit en annan väg än den vi känner till 
idag. På en sträng internatskola finner två 
pojkar, Charlie och Thomas, oväntat var-
andra. Under en resa till London kommer 
de båda en konspiration på spåren, och 
tillsammans med Thomas kusin Livia ger 
de sig av på jakt efter sanningen.
➥ Inbunden i september. [159282]
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Simon Stålenhag

Flodskörden 349:-
I ’Flodskörden’ fortsätter Stålenhag berättelserna från ’Ur 
varselklotet’: minnen från en barndom, fylld av underliga 
maskiner och märkliga varelser från andra dimensioner. 
Slingan är nedlagd. Livet har återgått till det normala 
när landskapet plötsligt översvämmas av mörkt vatten 
som väller ut ur den underjordiska anläggningen. Rykten 
sprids i klassrum och på skolgårdar, berättelser om över-
svämningen och hur den har fört något med sig. En sak 
står klar: det förflutna är inte redo att glömmas. 
I den nya konstboken Flodskörden flyttar Stålenhag sitt 
fokus till 1990-talet, de stora förändringarnas årtionde, 
när omvärlden på allvar kom till Sverige. Det här är 
berättelser om ungdomsårens prövningar, om mobbning, 
första kyssar och om att hitta sig själv - och robotar. 
➥ Inbundet album i september. [159543]

Things from the Flood 379:-
En engelskspråkig version av Flodskörden.
➥ Inbundet album i september. [159550]

böcker för unga
Leigh Bardugo
Högt spel 159:-
Första delen i Six of Crows
Ketterdam är en myllrande hamnstad där 
allt är till salu för rätt pris. Ingen vet det 
bättre än Kaz Brekker. 
En hämndlysten straffånge. En spelgalen 
prickskytt. En rymling född med silversked 
i munnen. En spion känd som Vålnaden. 
En hjärtskärare som använder sin magi 
för att överleva i slummen. En tjuv med 
osannolika utbrytartalanger. Kaz gäng är 
kanske de enda som kan rädda världen 
från undergång, om de inte tar livet av 
varandra först.
➥ Kartonnage i oktober. Från 15 år. [160219]

Kiera Cass
Eliten 179:-
Andra delen i The Selection
Av de trettiofem deltagarna i Urvalet åter-
står nu bara sex, Eliten. 
Endast en kan stå som segrare, och mycket 
står på spel. Den som lyckas vinna prins 
Maxons hjärta får förutom sin drömprins 
ett liv i överflöd i det kungliga palatset. 
Men America är inte helt säker på sina 
känslor. När hon är med Maxon känns det 
så pirrigt, så bra, så rätt. Men varje gång 
hon ser Aspen kommer minnen av deras 
kärlek tillbaka.  
➥ Kartonnage i september. Från 15 år. [158563]

James Dashner
Dödlig kod 149:-
Boken alla Maze Runner-fans väntat på! 
Berättelsen om pojken Thomas och hur 
han byggde en labyrint som bara han 
själv kunde bryta sönder. En historia om 
hemlig heter, lögner och händelser som 
ingen kunde ha förutsett. 
➥ Kartonnage i oktober. Från 12 år. [159680]

Maze Runner: I dödens stad 69:-
Tredje delen i Maze Runner
Sista delen i Maze Runner-trilogin.
Thomas överlevde labyrinten. Han över-
levde vansinnets öken. Men sanningen kan 
vara det som slutligen krossar honom. 
Pocket. Från 12 år. [159747]

J.K. Rowling, John Tif fany & Jack Thorne

Harry Potter och  
det fördömda barnet 219:-
en pjäs baserad på J.K. Rowlings berättelse
Manuset till pjäsen som är den åttonde berättelsen från 
Harry Potters värld. Nitton år senare. 
Det har aldrig varit lätt att vara Harry Potter, och det är 
inte mycket lättare nu. Han är en överarbetad tjänste-
man på Trolldomsministeriet och pappa till tre barn i 
skol åldern. Pappa Harry kämpar med att inte låta det för-
flutna 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. 
Harry Potter och det fördömda barnet är en teaterpjäs. Det 
här är pjästexten i bokform.
➥ Inbunden 13 oktober. [160410]
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Susan Ee
Världen efter 199:-
Andra delen i Penryn & Tidernas slut
I uppföljaren till ’Änglafall’ möter vi över-
levarna efter änglakatastrofen. 
En grupp människor tillfångatar Penryns 
syster Paige, eftersom de tror att hon är 
ett monster. Det slutar med en massaker. 
Paige försvinner. Människor är livrädda. 
Hennes mamma är förkrossad. Penryn  
driver runt på San Franciscos gator och 
letar efter Paige. Varför är gatorna så 
tomma? Var är alla?   
Inbunden. Från 15 år. [156385]

Sally Green
Half Bad - Häxornas krig 159:-
Tredje delen i Ondskans son
Sista delen i Half bad-serien! 
Nathan är på flykt igen. Rebellerna håller 
på att förlora kriget. De är för få, utspridda 
och verkar chanslösa, trots att Nathan 
har övertagit sin fars starka krafter. 
Hans tidigare kärlek Annalise är nu hans 
mest hatade fiende. Våldet trappas upp 
och kampen blir alltmer förtvivlad. Bara 
en sista, desperat plan kan rädda dem. 
Nathan och Gabriel måste hitta en saknad 
amulett med förmåga att göra sin bärare 
oövervinnerlig.  
Kartonnage. Från 15 år. [159679]

Åsa Larsson & Ingela Korsell
Pestan 149:-
Sjunde delen i Pax
Bäddat för ryslig läsfest när sjunde delen i 
PAX-serien når läsarna. 
Fler och fler insjuknar med märkliga 
symptom i Mariefred, och ingen kan hitta 
något botemedel. Nu är det upp till Alrik 
och Viggo att finna en lösning.  
➥ Kartonnage i oktober. Från 9 år. [158709]

Michelle Paver
Krigarnas borg 139:-
Femte delen i Bronsdolken
Kampen om bronsdolken närmar sig sitt 
slut. 
Hylas och Pira återvänder hem från  
Egypten, och jakten på dolken fortsätter. 
Hylas barndomsvän Telamon tänker göra 
allt för att Kråkorna ska ta makten och bli 
oövervinnerliga. Helt ensam måste Hylas 
förfölja sin gamle vän och numera värsta 
fiende. Ingen av dem tänker ge sig. Hylas 
syster Issi är fortfarande försvunnen, och 
rebeller samlas för att slåss mot Kråkorna. 
Kartonnage. Från 9 år. [159678]

Rick Riordan
Olympens blod 159:-
Femte delen i Olympens hjältar
Ett offer av gudablod skulle kunna förgöra 
världen, det gäller halvgudablod också.
Jordmodern Gaea håller på att vakna. 
Alla hennes jättar har rest sig. Gudarna 
är fortfarande förvirrade av sina multipla 
personligheter och inte till någon nytta 
alls. Gaeas plan är att offra Olympens blod 
på ett altare i Aten för att vakna helt. Hon 
har tänkt sig två halvgudar som sina offer. 
I Halvblodslägret har halvgudarna fler och 
tätare mardrömsvisioner av en stor strid. 
Det  romerska legionärlägret Jupiter är 
inom attackavstånd och läget är spänt. Det 
är frestande att ta statyn av Athena  
Parthenos till Aten för att använda den 
som ett hemligt vapen mot jättarna, men 
Argos besättning vet om att den hör  
hemma på Long Island, där den möjligen 
kan hindra ett stridsutbrott mellan de två 
lägren. 
Häftad. Från 12 år. [159337]

J K Rowling
Harry Potter och  
Hemligheternas kammare 299:-
Andra delen i Harry Potter
En illustrerad utgåva av boken med bilder 
av Jim Kay.
Sommarlovet är äntligen över! Harry 
Potter har längtat tillbaka till sitt andra 
år på Hogwarts skola för häxkonster och 
trolldom. Men hur ska han stå ut med den 
omåttligt stroppige professor Lockman? 
Vad döljer Hagrids förflutna? Och vem är 
egentligen Missnöjda Myrtle? De verkliga 
problemen börjar när någon, eller något, 
förstenar den ena Hogwartseleven efter 
den andra.  
➥ Inbunden i oktober. Från 9 år. [159589]

Mats Strandberg
Monstret på cirkusen 139:-
Andra delen i Monstret Frank
Andra boken om Monstret Frank.
Frank har äntligen fått vänner i staden 
där han bor, men de är monster och han 
får inte berätta för någon om dem. Frank 
vill inget hellre än att hans två världar 
ska mötas, att monster och människor ska 
kunna leva tillsammans. Men människor-
nas skräck för monster växer sig allt  
starkare. Allt ställs på sin spets när  
clownen Kryger kommer till stan.  
Kartonnage. Från 6 år. [159403]

Ida Tidman
Forsdansen 199:-
Första delen i Sägnen om Silverforsen
Forsdansen är första delen i en modern 
fantasytrilogi för unga vuxna. 
18-åriga Tova upptäcker att det hon alltid 
trott varit folksägner i själva verket är 
en högst verklig värld, dold i den djupa 
skogen. Hon fångas av den blodtörstiga och 
hänsynslösa Näcken, och blir en bricka i 
ett spel mellan fientliga makter.
➥ Häftad i september. Från 15 år. [160850]

Maria Turtschaninoff
Naondel 179:-
Den fristående fortsättningen på ’Maresi’.
I Naondel får Ursystrarna som grundade 
det Röda klostret med egna ord berätta sin 
historia. Kabira har som ung flicka fått i 
uppgift att vårda en källa med både goda 
och onda krafter. Men då hon förälskar 
sig i visirens stiliga men självupptagna 
son Iskan avslöjar hon källans hemliga 
förmågor för honom. Iskan ser genast hur 
han kan använda källans krafter för sina 
egna mörka syften, och Kabiras felsteg 
har fruktansvärda konsekvenser både för 
henne själv och hela hennes land. Fångad 
i Iskans harem får Kabira snart sällskap 
av andra kvinnor: nomadflickan Garai, 
krigaren Sulani, drömväverskan Orseola 
och många fler.  
Inbunden. Från 12 år. [158977]

Rick Yancey
Wendigons förbannelse 219:-
Andra delen i Monstrumologen
Våldsam skräck i Kanadas skogar.
En kvinna ber Monstrumologen om hjälp, 
eftersom hennes make - doktorns vän 
John Chanler - är spårlöst försvunnen i 
den kanadensiska vildmarken. Han begav 
sig dit för att hitta Wendigon, en fruktad, 
livsfarlig och högst mytomspunnen varelse. 
Doktor Warthrop anser att Wendigons 
förbannelse är ren vidskeplighet, men han 
och Will Henry beger sig ändå ut i  
markerna för att leta efter doktorns  
försvunne vän.  
Inbunden. Från 15 år. [156386]
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Svenska boktoppen

1.  Stjärndamm 229:- 
 av Lars Wilderäng 
 Inbunden. [16838]

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

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

4.  Stjärnfall 65:- 
  av Lars Wilderäng 
  Pocket. [155172]

5.  Vanderland 259:- 
  av Erik Granström 
  Inbunden. [157180]

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

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

8.  Nekromantikerns krig  
  del 4: Final del 1 65:-  
  av Nick Perumov 
  Pocket. [157270]

9.  Svavelvinter 65:- 
  av Erik Granström 
  Pocket. [113477]

10. Kampen om  
 järntronen 69:-   
 av George R R Martin 
 Pocket. [107227]

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

12. Rörelsen 65:-   
 av John Ajvide Lindqvist 
 Pocket. [153333]

13. Future 299:-   
 av Dmitrij Gluchovskij 
 Inbunden. [145264]

14. Metro 2033: Den sista  
 tillflykten 59:-   
 av Dmitrij Gluchovskij 
 Pocket. [127009]

15. Spökstaden 60:-   
 av Ransom Riggs 
 Pocket. [146149]

16. Färjan 69:-   
 av Mats Strandberg 
 Pocket. [155015]

Johan Egerkrans

Första ur tidsboken 99:-
En pekbok i slitstarkt material med nio spännande  
urtidsdjur. 
Känner du till entelodonen? Den såg ut ungefär som en 
gris, bara lite större, fulare och farligare. Eller den sabel-
tandade katten smilodon? Det är nästan svårt att förstå 
att dessa monster verkligen funnits på riktigt!
Kartonnage. Bilderbok. [158618]

tecknade serier
Charlie Christensen
Arne Anka: Håll truten 179:-
Inkvisitionen är tillbaka! Detta är Arne 
Ankas tes inför nutiden. 
Detta ihop med den svenska fäblessen för 
det ’politiskt korrekta’ gör att Arne Ankas 
händer numera blivit valkiga av den sk. 
yttrandefriheten. I en tid där tystnad är 
diplomati, terror och våld ett faktum och 
medlöperi en överlevnadsstrategi känner 
han sig mer och mer trängd att söka sig 
till de skumma barer och krogar där folk 
är för fulla för att bry sig om vad han säger 
och ingen kan höra vad han tänker...  
➥ Häftat album i oktober. [159311]

Rolf Classon (red)
Opium för folket 210:-
En bok på temat ’Varför har människan 
hittat på religionen?’ 
Genom boken löper ett samtal om de fem 
världsreligionerna. Moderator är Anna 
Lindman. Medverkar gör Nina Hemmings-
son, Olle Carlsson, Kurdo Baksi och Gina 
Dirawi. Samtalet bryts av med serier på 
ämnet av Thomas Olsson, Nina Hem-
mingsson, Ola Skogäng, Anneli Furmark 
och Johannes Anyuru. 
➥ Häftat album i oktober. [159313]

Ellen Ekman
Lilla Berlin 5  189:-
Serierna som sitter på en hel generations 
kylskåp. 
Skärpa, autentiska dialoger, suveräna 
person- och miljöskildringar och ett utsökt 
öga för de små detaljerna som särskiljer 
en rätt utstyrd, unik och karakteristisk 
hipster från en annan unik och karakter-
istisk hipster. 
Häftat album. [153709]

Benoït Feroumont
Spirou: Nicke gifter sig 199:-
Benoït Feroumont gör här sin högst person-
liga tolkning av Spirou och hans värld, en 
berättelse som i motsats till tidigare album 
utspelar sig i Bryssel av idag.
Just då Nicke har avslöjat för Spirou att 
han ska gifta sig och deras samarbete 
därför inte kan fortsätta som tidigare, 
slår tjuven till och ett värdefullt halsband 
blir stulet mitt framför näsan på de båda 
vännerna.  
➥ Inbundet album i oktober. [159762]

André Franquin
Marsupilami 2: Vit magi 169:-
Trollkarlen Jahekaputh försöker rädda sin 
karriär med hjälp av marsupilamin. 
Fast ett litet problem återstår: först måste 
marsipulamin fångas! Väl framme i Palom-
bias djungel börjar saker och ting omedel-
bart gå på tok. Bland chahutas indianerna 
dyrkas marsupilamin som en gud, så först 
efter att Jahekaputh har besegrat byns 
medicinman i en trolldomstävling, är 
krigarna villiga att hjälpa honom till-
fångata den unika varelse de kallar guden 
Marsupilcoatlz.  
Inbundet album. [159761]

Anneli Furmark
En sol bland döda klot 199:-
Här blandas berättelsen om Barbro med 
avsnitt ur Cora Sandels roman ’Alberte och 
Jakob’ från 1926.
En vårdag reser Barbro till Tromsö, för 
hon är besatt av en roman som hon har 
läst många gånger, i olika perioder av livet. 
Hon är en stalker, eller en pilgrim, be-
roende på hur man ser det. Den hon  
jagar är Alberte, som är en romanfigur, 
men finns på riktigt, i alla fall för Barbro. 
➥ Häftat album i oktober. [159312]
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Illustrerade klassiker
Illustrerade Klassiker 2:  
Historiska äventyr 349:-
Romanklassikerna i serieform som blev en 
succé på 50-talet.
Den nya samlingsvolymen med Illu-
stre rade Klassiker innehåller ’Skatt-
kammarön’ av R L Stevenson, Sir Walter 
Scotts ’Ivanhoe’, ’De tre musketörerna’ 
av Alexandre Dumas d.ä. och Fenimore 
Coopers ’Den siste mohikanen’. 
➥ Inbundet album i oktober. [159758]

Hisae Iwaoka
Aomanjuskogen del 5  79:-
Hisae Iwaokas manga är en hjärte-
värmande och lite melankolisk fantasy 
fylld med andar, vindgudar och andra 
märkliga väsen. Sista delen i serien. 
I Hoshigahara finns en stor skog som  
barnen i trakten inte vågar gå in i, efter-
som det sägs att den är hemsökt av spöken 
och andra hemska varelser. Men mitt i 
skogen står ett litet hus där en man bor 
med skogsandarna!
➥ Pocket i september. [159132]

Martin Kellerman
Rocky volym 31 -  
Rocky borde flytta 189:-
Senaste halvårets strippar med hunden och 
hans vänner.
I böckerna om Rocky samlas serierna från 
det senaste halvåret, som publicerats i 
bland annat Dagens Nyheter och i Maga-
sin Rocky. Martin Kellermans seriefigur 
Rocky föddes våren 1998 och började strax 
därefter publiceras i tidningen Metro. 
Sedan dess fungerar serien som Martin 
Kellermans offentliga dagbok. 
➥ Kartonnage i september. [159304]

Jan Lööf
Felix i Afrika 139:-
För första gången presenteras Felix här i 
färg. Till viss del är serien nytecknad och 
omdisponerad. 
Felix reser till Afrika för att hitta den sista 
vita elefanten Bobby Dick. Han träffar 
elefantjägaren Kapten Baldo som har ett 
gigantiskt elefantfångarfordon. De ger sig 
ut på hisnande äventyr och blir tillfånga-
tagna av en aparmé ledda av Boy som är 
son till Farsan som bor i en koja i träden 
och är djurens konung. De reser flodbåt 
långt in i det mörkaste Afrika och kommer 
till slut fram till Apstaden. Albumet inne-
håller också äventyret ’Felix och Cecilia’. 
Häftat album. [156777]

Emil Maxén
Stor-Jobal från Krokjala -  
Skräcksäcken 210:-
En skräckserie för alla åldrar med rötterna 
i Mellannorrlands sura jordar. 
Den stornäste enstöringen Stor-Jobal 
hankar sig fram på att plundra ödekåkar 
i Inälvsdalens obygder. En dag råkar han 
stjäla en trollsäck med kraften att blanda 
samman allt animaliskt man stoppar i den. 
Med den förhäxade säckens hjälp är Stor-
Jobal snart på god väg att bli en rik och 
mäktig man i bygden, men inte utan vissa 
komplikationer ...
➥ Inbundet album i september. [159764]

Moebius
Det hermetiska garaget 279:-
Moebius mästerverk, som först pub licerades 
i tidskriften ’Metal Hurlant’. 
Den gåtfulla handlingen låter sig ogärna 
sammanfattas, men den som en gång fått 
bekanta sig med Major Grubert, hans 
asteroid och de olika miniuniversum som 
utgör ’Det hermetiska garaget’ glömmer 
det knappast. Nu kommer äntligen denna 
epokgörande serieklassiker i sin första 
svenska utgåva. 
Inbundet album. [156558]

Joakim Pirinen
Att misslyckas som människa 199:-
Joakim Pirinens nya seriealbum är en 
samling bilder i större skala. 
Han behandlar ämnen som politik, nazism 
och öde öar genom ordvitsar, skräckbilder, 
klichéer på klassiska skämtteckningar, 
pysselsidor, klippdockor, spel och man-
dalas. Boken innehåller även fyra bilagor: 
Nutida bilagan, konstnärliga bilagan, 
knarkbilagan och porrbilagan. 
➥ Pocket i september. [158253]

Född ur ett svart ägg 69:-
De senaste två åren när Joakim Pirinen 
har arbetat med sitt senaste stora verk ’Att 
misslyckas som människa’, har denna lilla 
bok vuxit fram. 
I denna lilla bok har de mindre skämt-
teckningarna som Joakim gjort för att 
värma upp inför arbetsdagen samlats. Här 
ryms alternativ på teckningarna i ’Att 
misslyckas som människa’ men även fri-
stående bilder om Döda paret, Sjuka paret, 
antirasism och Hitler. Den stora boken har 
fött den lilla boken, eller som någon har 
sagt: ’I alla stora böcker, finns det en liten 
bok som vill ut.’ 
➥ Pocket i september. [158252]

Jean-Claude Mézières & Pierre Christin

Linda och Valentin:  
Samlade äventyr del 6  329:-
Med albumen Hotet mot Ultralum, Hittebarnet från stjärnorna och Genom osäkra tider.
I den nya samlingsutgåvan med Linda och Valentins äventyr får en svensk publik  
äntligen möjlighet att läsa samtliga album i komplett skick i den ordning de skapades. 
Två av äventyren i denna volym publiceras nu för första gången i svensk översättning. 
Hotet från Ultralum har getts ut på svenska på 90-talet.
Jean-Claude Mézières och Pierre Christins mästerliga science fiction-serie håller som bäst 
på att överföras till vita duken. Filmen med Linda och Valentin regisseras av Luc Besson 
och premiär blir det i juli 2017. 
➥ Inbundet album i september. [158918]

Utgivningen av Himlavalvets inbyggare: Linda och Valentins galaktiska lexikon, som vi har  
annonserat i en tidigare katalog, har flyttats fram till slutet av november i år.
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Hilda-Maria Sandgren
Vägarna är som tvättbrädor här 199:-
Aida, Marre och Tess har just slutat hög-
stadiet i den lilla staden i Småland. 
De är sexton år och tvingas hantera nya 
saker, olika saker, var och en för sig och 
tillsammans. Trion är bästa vänner och på 
sätt och vis varandras familj. De går på 
fester, hjälper en äldre person med  
hästarna och pratar med varandra om 
det mesta. Men när de alla tre går igenom 
olika och stundvis svåra känslo mässiga 
processer samtidigt så prövas deras vän-
skap. Vägarna är som tvättbrädor här är 
en fristående uppföljare till Hilda-Maria 
Sandgrens debut Det som händer i skogen. 
Häftad. [159718]

Charles M Schulz
Snobben.  
Det bästa från 1960-1969  349:-
Serier från Snobbens storhetstid.
Under 1960-talet växte Snobbens popu-
laritet explosionsartat. Via böcker och 
tecknade tv-program fann serien en ny 
stor publik, och inom några år greps hela 
världen av Snobbenfeber. Men den främsta 
orsaken till populariteten var och förblev 
den dagliga seriestrippen, som under dessa 
år nådde nya höjder av sofistikerad och 
mångbottnad humor. 
➥ Inbundet album i oktober. [159756]

Linda Spåman
Den första kvinnan 199:-
Om Lilith, kvinnan som skapades ur 
jorden samtidigt som Adam, men som inte 
ville kuva sig under sin jämlike. 
En berättelse om de fallna, bespottade och 
självständiga kvinnorna. Sen fick Adam 
en mer foglig flickvän skapad från Adams 
eget revben, Eva, ja och resten är historia. 
Den första redogörelsen om kvinnlig fri-
görelse och patriarkal hämnd. 
Häftat album. [159642]

Pierre Veys & Carlos Puerta
Röde Baronen 1: Jaktflygaren 199:-
Det första albumet av tre om flygaresset 
som blev en legend redan under sin livstid. 
Den 17 september 1916 sköt den tyske 
jaktflygaren Manfred von Richthofen ned 
sitt första fiendeplan. Ytterligare 79 segrar 
skulle det bli innan han själv stupade i en 
luftstrid ovanför Somme i april 1918. Den 
dramatiska historien om Röde Baronen 
och hans luftcirkus tecknas av spanjoren 
Carlos Puerta.
➥ Inbundet album i september. [159759]

Liv Strömquist

Uppgång och fall 220:-
Med Uppgång och fall visar Liv Strömquist återigen upp sin mästargren: skarpsinnig 
samhällskritik och komisk timing. 
Varför tar ingen tag i det globala problemet med extrem rikedom? Varför influeras 
andliga sökare av österländska läror när de vill vara mindful när vårt västerländska 
kapitalistiska system är totalt historiskt överlägset när det gäller att leva i nuet? Varför 
kände Chris O’Neill omedelbart något alldeles särskilt för prinsessan Madeleine? Varför 
avskyr Annie Lööf Robin Hood? 
Liv Strömquists nya bok Uppgång och fall handlar om kapitalism, klass och pengar.  
Äntligen är Liv Strömquist tillbaka med ett seriealbum fullspäckat med fakta, tanke-
väckande formuleringar och en oerhörd humor. Med i albumet är även serien ’End  
extreme wealth’ som ursprungligen gjordes för The Knife. Serien har rönt stor  
internationell uppmärksamhet och kommer nu för första gången ut i en omarbetad 
svensk version. 
➥ Häftat album i september. [159717]

Lina Neidestam

Zelda 5:  
Täckning saknas 199:-
Zelda laddar om hemma hos farsan och i Värmland.
I den femte boken om Zelda har Stockholm återigen  
spottat ut den ambitiösa mediefeministen och hon lägger 
om strategin i ett mögligt pannrum hos sin sjukskrivne 
far, söker tröst i ett ekokollektiv hos höggravida kompisen 
Karma och far till Värmland med kompisgänget. 
Häftat album. [51013]

Roger Leloup

Yoko Tsuno:  
I Mittens rike 349:-
Tre äventyr samlade till en lång berättelse.
Science fiction-serien med den unga elektronikingenjören 
i huvudrollen skapades av tecknaren Roger Leloup medan 
han var anställd på Hergéstudion i Bryssel. Men sedan 
1970 har han ägnat sig enbart åt att berätta om Yoko 
Tsunos äventyr. Temat för den andra samlingsvolymen är 
Kina, och albumen som ingår är Draken från Hongkong, 
Den himmelska djonken och Den mystiska pagoden. 
Inbundet album. [156559]
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FANTASY & SKRÄCK PÅ ENGELSKA

äventyr  
& episk fantasy
Stephen Aryan
Chaosmage 129:-
Tredje delen i Age of Darkness
Sista delen i trilogin utlovar magistrider 
där eldkloten yr.
Voechenka är stad i skräck. Magikriget har 
krävt många offer och stadens döda åter-
vänder på nätterna för att angripa de 
levande. Tammy är en väktare utsänd för 
att undersöka läget. Zannah är en paria, 
men sonar sitt folks krigsbrott genom att 
hjälpa dem som tagit sin tillflykt till  
staden. Balfruss är den ökände magikern 
som egenhändigt gjorde slut på kriget.  
Stadens portar är stängda och för att över-
leva är de tre helt utlämnade åt varandra.
➥ Pocket i oktober. [155906]

R Scott Bakker
The Great Ordeal 175:-
Tredje delen i Aspect-Emperor
Början till slutet på sagan som utspelar 
sig tjugo år efter historierna om Prince of 
Nothing.
Fanims krigstrummor dånar utanför  
stadens murar och kejsarinnan Esmenet 
söker förtvivlat igenom palatset efter 
sonen Kelmomas. Samtidigt fortsätter 
Esmenets make sin marsch mot norr.  
Ransonerna är på väg att ta slut och 
Aspekt-Kejsaren har låtit sina män äta 
köttet av fallna srancer. Det kan visa sig få 
ödesdigra följder. 
➥ Storpocket i september. [159231]

Bradley P Beaulieu
Of Sand and Malice Made 169:-
Här berättas förhistorien till händelserna i 
’Twelve Kings’.
Çeda är den yngsta gladiatorkämpen i 
Sharakhais historia. Hon är redan berömd 
under namnet Vita vargen, men ingen 
av hennes närmaste vänner anar att hon 
brukar slåss på arenan. Det förändras när 
hon stöter ihop med Rümayesh, en grym 
varelse som skapades av kaosgudarna för 
länge sedan. Rümayesh tänker avslöja 
Çedas hemlighet och hon tvingas slåss för 
att rädda sin själ. 
Inbunden. [157296]

Miles Cameron
The Dread Wyrm 129:-
Tredje delen i The Traitor Son Cycle
Medeltidsinspirerad fantasy med vassa 
kanter.
Den röda riddaren har mött soldater, 
arméer och imperier utan att vika undan. 
Han har slagits mot köttsliga motståndare 
och mot trolldom. Nu möter han en av sina 
största prövningar. Ett tornerspel. Det är 
vår i luften och nobla herrar ska mötas i 
dust. Vinnaren får kungens gunst och ära. 
Röde riddaren är skicklig nog att vinna. 
Men insatsen är större än han har förstått.  
Pocket. [155919]

A Plague of Swords 219:-
Fjärde delen i The Traitor Son Cycle
Den röde riddaren skapade en enad front 
mot den mäktigaste fiende någon skådat. 
Men nu krävs något mer. Striden var en 
avledande manöver för en fiende som nu 
har gett sig till känna. 
➥ Storpocket i oktober. [155920]

Trudi Canavan
Angel of Storms 119:-
Andra delen i Millennium’s Rule
Storslagen fantasy från en värld där  
tekniken drivs av magi.
Tyen, som hittade den levande boken 
Vella i Thief’s Magic, är lärare på en skola 
för mekanisk magi. Nyheter når skolan 
om att alla världars härskare, som alla 
trodde var död, är tillbaka. Det innebär att 
magiskolor kommer att förbjudas. Lärare 
och elever lämnar skolan, och Tyen vet 
inte vad han ska göra. Han har ett löfte att 
infria till Vella, magikern som är fängslad i 
en bok. Hur långt kan han tänka sig att gå 
för att befria henne? I Schpeta har Rielle 
ägnat fem år att väva när lugnet skingras 
av ett krig. Då dyker Stormens ängel upp 
och erbjuder Rielle en plats bland hant-
verkarna i hans himmelska rike. Frågan 
är vad han kommer att kräva i utbyte. 
Pocket. [148983]

Larry Correia
Son of the Black Sword 99:-
En episk och grimdark-mässig fantasyserie 
från författaren bakom urban fantasy-
serien ’Monster Hunter Nation’.
Efter Gudarnas krig slungades demonerna 
ner till världen. Människorna utrotades 
nästan när monstren löpte amok, så  
gudarna skickade hjälten Ramrowan för 
att rädda dem. Ramrowan enade stammar-
na, lärde dem magi och drev ut demonerna 
i havet. Under århundraden bleknade 
minnena och gudar och demoner blev till 
myter. Lagens tidsålder tog sin början. 
Ashok Vadal är en Protector och tillhör en 
elitstyrka av kringresande lagmän som 
utplånar alla försök att i hemlighet utöva 
de gamla konsterna. Allt är svart eller vitt 
för Ashok, tills han inser att allt han trott 
på är en lögn. Plötsligt står han på fel sida 
om lagen och snart har kriget brutit ut. 
Storpocket. [154114]

Mercedes Lackey
Closer to the Heart 89:-
Andra delen i The Herald Spy
Andra boken om slaven Mags som blev en 
av Valdemars härolder och kunglig spion.
När Mags valdes av kompanjonen Dallen 
räddades hans liv, och han började träna 
vid kollegiet i Haven. Hans förmåga att 
tala och lyssna i andras sinnen gjorde  
honom till en perfekt spion, och han  
tränades till agent för kungamakten. 
➥ Pocket i oktober. [157314]

Closer to the Chest 239:-
Tredje delen i The Herald Spy
Tredje boken om härolden och spionen 
Mags.
➥ Inbunden i oktober. [157298]

Ken Liu
The Wall of Storms 149:-
Andra delen i The Dandelion Dynasty
En mäktig arméstyrka har invaderat  
kejsar Kuni Garus rike.
Kuni Garu, som nu kallas kejsar Ragin, 
kämpar för att tjäna sitt folk och planera 
för framtiden i ökungadömet Dara. Alla 
planer ställs på huvudet när en invasions-
styrka från Lyucuriket i väster dyker upp 
vid Daras stränder. Kaos utbryter.  
Kejsaren skickar sina barn för att möta 
hotet från angriparna. 
➥ Storpocket i oktober. [158627]
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Juliet Marillier
Tower of Thorns 89:-
Andra delen i Blackthorn & Grim
Helaren Blackthorn har förlorat allt. Det 
enda hon har kvar är den lilla stugan vid 
skogsbrynet och partnern Grim. 
Hon har också en geas över sig att inte 
vägra hjälp till den som ber henne, så när 
Lady Geiléis kommer till hovet för att be 
prinsen om hjälp försöker Blackthorn hålla 
sig ytterst obemärkt, men det är naturligt-
vis hon och Grim som är bäst lämpade att 
lösa Geiléis bekymmer: Ett torn på ladyns 
land, helt insnärjt i ogenomträngliga 
törnesnår, hyser en fruktansvärd varelse 
vars blodisande tjut har drivit nästan alla 
människor från trakten.  
➥ Pocket i oktober. [157556]

Jo Spurrier
Black Sun Light My Way 99:-
Andra delen i Childen of the Black Sun
Sierra måste dölja sin förmåga att vinna 
styrka ur andras lidande om hon och Isidro 
ska ha något hopp om att överleva.
Paret närmar sig Demon’s Spire, där 
Isodro hoppas finna kvarglömd kunskap 
som kan hjälpa Sierra att tämja sina 
krafter. Men istället för artefakter som kan 
hjälpa Sierra, hittar de något som väcker 
upp Isidros sedan länge slumrande magi. 
När Sierras krafter växer henne över 
huvudet måste hon vända sig till en  
gammal fiende för att få hjälp.  
➥ Pocket i oktober. [159114]

Brian Staveley
The Last Mortal Bond 139:-
Tredje delen i Chronicle of the Unhewn Throne
Det annuriska riket utkämpar ett två-
frontskrig och framtiden ser mörk ut.
Adare kallar sig Kejsare och befinner sig i 
stridens mitt, men utan hjälp från general 
Ran il Tornja kan hon inte hålla tillbaka 
de nomadiska urgulerna. Hennes bror 
Kaden, tronarvingen, har avslöjat att Ran 
il Tornja tillhör ett uråldrigt släkte som 
en gång försökte förgöra mänsklighet. Nu 
tänker han avsluta vad hans anförvanter 
började, så Adare kan knappast lita på 
honom.  
Pocket. [156345]

Sabaa Tahir
A Torch Against the Night 169:-
Andra delen i An Ember in the Ashes
I uppföljaren till ’An Ember in the Ashes’ 
slår sig Laia och Elias in mot Imperiets 
hjärta för att befria Laias bror.
Brodern sitter i Kauffängelset, en 
fruktans värd plats. På vägen dit jagas Laia 
och Elias av imperiesoldater, samtidigt 
som de plågas av allt som har hänt dem 
i det förflutna. I staden Serra har Helene 
Aquilla råkat i händerna på Imperiets 
nya, förvridna härskare Marcus. När han 
ifrågasätter hennes lojalitet erbjuder sig 
Helene att utföra ett farligt uppdrag. 
Inbunden. [148609]

Adrian Tchaikovsky
Spiderlight 199:-
En svärd-och-svartkonst-historia med 
rollspelskänsla.
En uråldrig profetia förutskickar att ett 
gäng player characters ... eh, utstötta 
särlingar ... ska besegra den mörka fursten 
Darvezian. Till sin hjälp ska det tappra 
gänget ha en mäktig artefakt stulen från 
den nådlösa Spindeldrottningen. Fantasy 
i gammaldags anda, skriven med gott 
humör och med en kul twist på slutet. 
Storpocket. [145641]

Adrian Tchaikovsky
The Tiger and the Wolf 139:-
En järnåldersvärld, befolkad av stammar 
där alla medlemmar kan ta djurskepnad, 
hotas av krig. 
Maniye föraktas av alla i Vargens stam, 
eftersom hennes mamma kom från de 
hatade Tigrarna. Att Maniyes pappa är 
stamhövding räcker inte för att ta bort 
stigmat från dottern. Men hon har en 
hemlighet. Hon har ärvt krafter från båda 
sina föräldrar och kan ta skepnaden av 
både en tiger och en varg. När hon rymmer 
hemifrån skickas krigaren Brutna yxan 
för att jaga efter henne. Det bidrar till att 
utlösa ett krig, och vid horisonten anas ett 
ännu värre hot. 
Pocket. [156341]

David Weber & Joelle Presby
The Road to Hell 110:-
Tredje delen i Multiverse
Fantasyserien som påbörjades av David 
Drake och Linda Evans fortsätter med 
Joelle Presby som medförfattare.
Kriget rasar vidare mellan den magiska 
Arcanan och de psioniska Sharona.  
Arcanans drakar anfaller på bred front,  
genom fem parallellvärldar, men har 
hejdats av en desperat försvarsstyrka vid 
Fort Salby.  
➥ Pocket i oktober. [158826]

nutidsfantasy
Ilona Andrews
Magic Binds 229:-
Tionde delen i Kate Daniels
Bröllopsplaner är lite stressigare än  
vanligt att ordna i ett Atlanta genomsyrat 
av det övernaturliga.
Kate ser fram emot att äntligen göra en 
ärbar hamnskiftare av Curran. Men de får 
lite mer att göra än att bara ta ut en  
annons och beställa en tårta. Kates far  
Roland har kidnappat halvguden Saiman 
och plågar långsamt ihjäl honom för att 
själv få ännu mer makt. Ett orakel hävdar 
att om Kate gifter sig med mannen hon 
älskar så kommer Atlanta att brinna och 
hon kommer att förlora honom för alltid. 
Och den enda Kate kan be om hjälp har 
sedan länge lämnat jordelivet.
Inbunden. [155139]

Kelley Armstrong
Deceptions 129:-
Tredje delen i Cainsville
Olivia fick veta att hennes biologiska 
föräldrar var dömda för rituella seriemord, 
och det var bara toppen av isberget. 
Hon hemsöks av visioner som varnar 
henne för faror. Den mest påträngande är 
synen av en liten flicka i grön klänning. 
Och triangeldramat mellan henne och de 
två männen hon väljer mellan kan ha en 
djupare betydelse. 
Pocket. [155827]

Betrayals 229:-
Fjärde delen i Cainsville
Lita inte på någon.
Ju fler av Cainesvilles hemligheter Olivia 
får reda på desto mer komplicerat blir 
hennes liv. Triangeldramat mellan henne, 
pojkvännen Ricky och advokaten Gabriel 
är insnott i en riktig härva av historia och 
öde. När Ricky anklagas för mord behöver 
Olivia ta hjälp av Gabriel. De måste kunna 
lita på varandra alla tre - trots att de nu 
har dragits in i ett uråldrigt krig. 
Inbunden. [156983]

running.indd   11 2016-08-26   16:46:02



12 www.sfbok.se

NUTIDSFANTASYT SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2016

Kelley Armstrong
Otherworld Chills 129:-
Femte delen i Otherworld Stories
En novellsamling med kortare berättelser 
om den övernaturliga Otherworld. 
Några av berättelserna är helt nyskrivna, 
andra har tidigare publicerats på Kelley 
Armstrongs hemsida. Huvudpersonerna 
är respektive: i ’Brazen’ Nick, i ’Amityville 
Horrible’ Jaime/Jeremy, i  ’Chaotic’ Hope/
Karl, i ’Sorry Seems to be the Hardest 
Word’ Zoe, i  ’Off-Duty Angel’ Eve/Kristof, 
i ’The Puppy Plan’ Logan Danvers, och i 
’Baby Boom’ Paige/Lucas. 
➥ Pocket i oktober. [155908]

Annie Bellet
Level Grind 169:-
Första delen i The Twenty-Sided Sorceress
Samlingsvolym med de första fyra  
böckerna om nörden och häxan Jade Crow.
Jade lever ett stilla liv som ägare till en 
serie- och spelbutik i lilla Wylde, Idaho. 
Hon håller sig gömd, jagad som hon är av 
sitt ex Samir, som vill äta hennes hjärta 
för att stjäla hennes magiska krafter. Men 
när mörka makter hotar Jades vänner 
måste hon använda sin magi igen, trots 
att det ger Samir tillfälle att hitta henne.  
Här ingår Justice Calling, Murder of Crow, 
Pack of Lies och Hunting Season. 
➥ Storpocket i oktober. [158762]

James Bennett
Chasing Embers 129:-
Urban fantasy med drakar, gudar och 
uråldriga hemligheter.
Ben Garston vill helst ge intryck av att 
vara en vanlig kille som sitter i baren och 
dränker minnet av sitt ex. Det är inte hela 
sanningen. Han är också känd som Red 
Ben, och han är betydligt mindre mänsk-
lig än man kan tro. När han nästan blir 
mördad och en gammal pakt visar sig ha 
brutits måste Ben skaka av sig illusionen 
att han är en vanlig människa. 
Pocket. [155903]

Kylie Chan
Black Jade 85:-
Tredje delen i Celestial Battle
Himlens försvarare håller stånd mot 
demon härar från Öst och Väst.
Krigsguden Xuan Wu har återfått sin fulla 
styrka, men räcker det för att skydda  
Himlen, som till hälften redan har fallit 
i fiendens händer? John och Emma ut-
kämpar en sista, desperat strid för att 
skydda kungadömet och allt de håller 
kärt.  Det här är sista boken i den senaste 
trilogin om John och Emma, men Chan 
öppnar för fler böcker i den övergripande 
serien - det här är egentligen bok nio. Nya 
läsare rekommenderas att börja med White 
Tiger, där John och Emma möts.
➥ Pocket i oktober. [156040]

Larry Correia & John Ringo
Grunge 279:-
Första delen i Monster Hunter Memoirs
Correira tar hjälp av John Ringo när 
monsterjägarnas förhistoria under 80-talet 
ska berättas.
Marinsoldaten Oliver Chadwick Gardenier 
blir dödad i en bombräd i Beirut, och ges 
ett val av någon som kanske är Sankte 
Per. Han kan dö och hamna i himlen, 
eller han kan återvända till jorden och 
slåss mot monster. Det visar sig att han 
förväntas sluta sig till Monster Hunters 
Inter national och skydda hyggligt folk mot 
ruskig heter som gömmer sig i skuggorna. 
Inbunden. [154105]

Paul Crilley
Poison City 179:-
Första delen i London Tau
Ockult polisarbete i Sydafrika.
Gideon Tau, som alla kallar för London, 
jobbar för sydafrikanska polisens ockulta 
avdelning. Han ägnar en stor del av sin 
arbetstid åt att försöka hitta mannen som 
mördade hans dotter. Hans enda vänner 
är chefen, som kommer från Yorkshire i 
England, och ett andeväsen i skepnad av 
en hund. En dag bryts rutinerna när en 
vampyr hittas mördad och den skyldiges 
ansikte har fångats av en övervaknings-
kamera. Det visar sig att mördaren är 
samma man som dödade Londons dotter. 
Storpocket. [155736]

Jennifer Estep
Unraveled 89:-
Del 15 i Elemental Assassin
Vad kan gå fel när man börjar nysta i en 
urgammal konspiration?
Man kan tycka att Gin, i egenskap av 
drottning, borde känna till om ett hemligt 
sällskap drog i trådarna från bakom 
kulisserna. Det kan Gin också tycka, men 
faktum är att hon inte vet ett skvatt om 
grupperingen som kallas Cirkeln. Alla 
försök att ta reda på vilka de är och vad de 
vill slutar i intet. Hon bestämmer sig för 
att lämna problemet bakom sig en stund 
och åka på semester, men Cirkeln låter sig 
inte lämnas kvar hemma. 
Pocket. [153807]

C S Friedman
Dreamseeker 89:-
Andra delen i Dreamwalker
Jessica sökte sanningen om sina drömmar. 
Hon leddes till en alternativ verklighet där 
invånarna har märkliga krafter.
Jessicas blod bär på en förbannelse som 
är så fruktad att alla bärare har dödats. 
Som Drömvandrare kan hon gå in i andras 
drömmar, men det är en gåva som med 
tiden sprider vansinne omkring henne. 
Hennes barndomshem är borta. Mamma 
har psykiska skador som aldrig kommer 
att läka, och Drömvandrarnas gåvor börjar 
manifestera sig på otäcka sätt.  Jessica 
måste återvända till den alternativa verk-
ligheten och söka hjälp. 
Pocket. [157282]

Faith Hunter
Blood of the Earth 89:-
Första delen i Soulwood
Början på en ny serie från samma värld 
som böckerna om Jane Yellowrock.
Nell Ingram räddades av Jane Yellowrock. 
Efter att ha lämnat kulten där hon växte 
upp försvarade hon sig med skogens magi 
och höll sig undan, tills Jane visade henne 
vägen till PsyLED. Nu arbetar hon för 
regeringen. Hon ska utreda Nashvilles 
vampyrfurste och hitta hans kidnappade 
vasall. Men för att lyckas med det måste 
hon återvända hem till kulten. 
Pocket. [145285]

Seanan McGuire
Once Broken Faith 89:-
Tionde delen i October Daye
Det finns värre öden än att sova i 100 år.
Toby Day är inte ett politiskt geni precis. 
Nu har en diplomatisk dominobricka hon 
ovetandes knuffat omkull orsakat en kedja 
händelser som riskerar att rubba balansen 
i den moderna älvavärlden för alltid.
Toby har blivit beordrad att inställa sig in-
för en samling med älvornas överhuvuden.
Pocket. [157281]
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Daniel Polansky
A City Dreaming 189:-
En trollkarl och vagabond hamnar i skott-
linjen mellan New Yorks två mäktigaste 
häxor.
M är en vandrare med viss förmåga att 
bända verklighetens murar efter egen 
vilja. Han har varit borta från New York 
länge, och skulle helst tillbringa dagarna 
med att dricka öl och lyssna på vad som 
har hänt under hans frånvaro. Men så blir 
det inte. Han dras snart in i striderna  
mellan Celise, Manhattans vita drott-
ning, och Abilene, den röda drottningen av 
Brooklyn.  
➥ Storpocket i september. [155761]

Diana Rowland
Legacy of the Demon 89:-
Åttonde delen i Kara Gillian
Andebesvärjaren Kara Gillian får fullt upp 
när revor i verkligheten släpper in  
demoner i vår verklighet. 
Paniken och förödelsen sprider sig. Det här 
är inte de människoanpassade demonerna 
hon har träffat på förut, utan väsen från 
fjärran verkligheter. Inget blir hellre 
bättre av att tre demonfurstar med egna 
agendor blandar sig i leken. 
➥ Pocket i oktober. [149798]

romans
Deborah Blake
Dangerously Charming 89:-
Första delen i Broken Riders
En fristående fortsättning på Baba Yaga-
serien.
Ryttarna är tre odödliga bröder svurna att 
skydda de mytiska Baba Yaga-häxorna. 
Nu är deras tid i häxornas tjänst över 
och de måste söka en ny mening i livet. 
Mikhail Day har hållit sig gömd i en stuga 
i Adirondackbergen sedan han upphörde 
att vara en Ryttare. Men en ung kvinna 
kommer till hans dörr och ber om hjälp. 
Han måste hjälpa henne, och han dras till 
henne. 
➥ Pocket i oktober. [157022]

Yasmine Galenorn
Flight from Mayhem 89:-
Andra delen i Fly by Night
En seriemördare söker upp gamla älvor 
i Seattle, tömmer deras bankkonton och 
mördar dem.
Chase Johnson ber den blå draken  
Shimmer om hjälp att jaga rätt på  
mördaren. Snart står det klart att det 
handlar om en hamnskiftare som kan byta 
skepnad för att uppfylla sina offers inner-
sta, hemliga drömmar. Bette går med på 
att agera lockbete i ett försök att lura fram 
mördaren. Men något går väldigt fel. Bette 
försvinner och Shimmer måste hitta henne 
innan det är för sent. 
Pocket. [156664]

Shadow Silence 89:-
Andra delen i Whisper Hollow
Välkommen till Wisper Hollow, där  
schamanen Kerris ser till att de döda  
håller sig kvar i gravarna. 
Kerris vän Peggin har råkat ut för en för-
bannelse och nästan tagits av Frun i sjön. 
Nu är de levande döda fast beslutna att 
dra tillbaka Peggin ner i vattnet.  
Kerris och hans väktare Bryan måste 
bryta förbannelsen och blottlägger sam-
tidigt en farlig gammal hemlighet.
➥ Pocket i oktober. [157308]

övrig fantasy  
& skräck
M R Carey
The Girl With All The Gifts 129:-
Omskakande sf-skräck som dyker upp på 
bioduken i höst.
Melanie är inte vilken flicka som helst. 
Doktor Caldwell kallar henne ’vårt lilla 
geni.’ Varje morgon väntar hon i sin cell på 
att bli förd till lektionerna. Medan hon blir 
upplockad siktar sergeanten på Melanie 
med sitt vapen, samtidigt som två med-
hjälpare spänner fast henne i rullstolen. 
För sin favoritlärare berättar hon gärna 
om allt hon vill göra när hon växer upp. 
Melanie förstår inte varför fröken  
Junstineau ibland ser så sorgsen ut då. 
Pocket. [156803]

Fellside 119:-
En ny roman från författaren till den ny-
skapande ’The Girl with all the Gifts’.
Fellside är ett högsäkerhetsfängelse vid 
Yorkshireheden. Du vill inte hamna där. 
Men det är där Jess Moulson riskerar att 
få tillbringa resten av sitt liv. Till och med 
väggarna viskar. En röst tillhör en liten 
pojke som har ett budskap till Jess. Frågan 
är om hon tänker lyssna eller inte. 
Pocket. [148982]

Stephanie Garber
Caraval 169:-
Ett mystiskt festspel. En bortrövad syster. 
Fem dagar innan det är för sent.
Scarlett bor med sin brutala far och sin 
syster Tella på en avlägsen ö. Just när ett 
arrangerat äktenskap tycks hota Scarletts 
framtid får systrarna möjlighet att besöka 
’caravalen’, ett festspel som utspelar sig 
under fem nätter varje år. De reser iväg 
med hjälp av en mystisk sjöman, men  
hinner knappt fram innan Tella kidnappas 
av caravalens ledare, Legend. Scarlett 
lämnas ensam i det märkliga festspelet, 
där hon dras in i intriger som kretsar 
kring systern och Legend.  
Storpocket. [155758]

Topplistan för fantasy & skräck på engelska

1. Harry Potter and  
  the Cursed Child -  
  Parts I & II 229:-   
  av J K Rowling     
   Inbunden. [53320]

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

3.  World of Warcraft   
  Chronicle Vol 1 369:-   
  Inbunden. [147969]

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

5.  Fool’s Quest 99:-   
  av Robin Hobb     
  Pocket. [155878]

6.  Angel of Storms 119:-   
  av  Trudi Canavan    
  Pocket. [148983]

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

8.  Imprudence 99:-   
  av Gail Carriger 
  Pocket. [150842]

9.  Uprooted 129:-   
  av Naomi Novik 
  Pocket. [150927]

10. The Name  
 of the Wind 99:-   
 av Patrick Rothfuss 
 Pocket. [78223]

11. The Shepherd’s  
 Crown 129:-   
 av Terry Pratchett 
 Pocket. [157755]

12. Arthas: Rise of  
 the Lich King 99:-   
 av Christie Golden 
 Pocket. [88069]
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Laurell K Hamilton
Crimson Death 199:-
Del 25 i Anita Blake, Vampire Hunter
Anita måste fråga sig hur långt hon vill gå 
för att rädda sin älskade.
Damian är kidnappad och Anita reser till 
Irland för att rädda honom. Där ställs 
hon inför vampyren som en gång skapade 
Damian, hon som kallas M’Lady, Moroven 
eller Nemhain. Oavsett vilket namn hon 
bär, sprider hon död och förintelese runt 
sig. Men Anita har ett eget dödligt vapen 
med sig - Edward, eller Döden som han 
också kallas. 
Inbunden. [154691]

S Jae-Jones
Wintersong 269:-
En variant av sagan om Persefone, åter-
berättad med vättar i rollerna.
Nittonåriga Liesl har hela sitt liv hört 
talas om den mystiska och vackra vätte-
kungen, underjordens härskare och musan 
för hennes musikaliska skapande. Men 
hon måste arbeta på familjens värdshus 
och har varken tid för musicerande eller 
drömmar om vackra, övernaturliga män. 
Då kidnappas hennes syster Käthe av  
vättarna. Liesl måste resa ner i deras rike 
för att söka rätt på systern. I utbyte mot 
Käthes frihet erbjuder sig Liesl att bli  
vättekungens brud. Det går han med på. 
Men som hans brud rinner livet långsamt 
ur hennes ådror. Paret måste lära sig vad 
de är villiga att offra. 
Inbunden. [7317]

Stephen King
Bazaar of Bad Dreams 79:-
20 noveller, några tidigare publicerade och 
andra nya. Varje berättelse får en liten 
kommentar av King själv, där han pratar 
om hur novellen kom till och varför. 
➥ Pocket i september. [156614]

Bazaar of Bad Dreams 99:-
Pocket. [154995]

China Mieville
The Last Days of New Paris 179:-
En surrealistisk berättelse från ett Paris 
som aldrig var.
I juni 1940, efter det att tyskarna intagit 
Paris, samlas trotskister, anti fascister och 
surrealister i en villa utanför Marseille. 
Där finns också en ockult ingenjör som 
skapar en magisk bomb för att använda 
mot nazisterna. När bomben av misstag 
detonerar i Paris sveper en surrealistisk 
kata klysm genom staden och förvandlar 
den i enighet med en våldsam drömlogik. 
Inbunden. [154317]

Simon Morden
Down Station 129:-
Första delen i Down
London går under i eld och rök. En liten 
grupp flyr och hamnar någon helt  
annanstans.
Med förödelsen i ryggen kliver några 
överlevande genom en dörr och hamnar 
mitt ute i naturen. Vägen bakåt är borta. 
De tar sig fram genom vildmarken och 
möter en man som åtföljs av vargar. Han 
talar engelska och har hört talas om 
London, en brinnande plats som flyende 
ibland kommer ifrån. Ingen av dem kan 
någonsin återvända hem, ingen utom en, 
som kan vandra mellan världarna. De 
överlevande bestämmer sig för att hitta 
världs vandraren som kanske har nyckeln 
tillbaka till London. 
Pocket. [157661]

Brandon Sanderson

Shadows of Self 99:-
Första delen i Wax and Wayne
I ’The Alloy of Law’ hade teknologin börjat få fotfäste i 
Mistborns värld. Nu har utvecklingen nått ännu längre.
Hjältarna från Mistborns värld har försvunnit i historiens 
dimmor och blivit mytiska gestalter. Några har nått rent 
helgonlika proportioner. Istället får vi här stifta bekant-
skap med Waxillium Ladrian, arvtagare till huset Ladrian 
och tills nyligen lagman i ett otämjt område som kallas 
The Roughs. Där arbetade han tillsammans med Wayne, 
en man han var ’tvillingfödd’ med så att de båda kunde 
använda både allomantisk och ferukemisk magi.
I Shadows of Self blandas magi och teknologi mer än 
någonsin, samtidigt som ekonomin expanderar och demo-
kratin tävlar med korruptionen. Wax, Wayne och kollegan 
Marasi måste nysta ut en trasslig konspiration som hotar 
den bräckliga samhällsbygget. 
➥ Pocket i oktober. [156817]

H P Lovecraft

The Call of Cthulhu and  
Other Weird Stories 175:-
En snygg klassikerutgåva av samlingen med Lovecrafts 
bästa skräckhistorier. Med förord och noter av S.T. Joshi.
Här ingår 30 av de mest inflytelserika novellerna, utöver 
titelnovellen bland annat ”Rats in the Walls,” ”Herbert 
West Reanimator”, ”The Haunter of the Dark”,  ”The 
Dunwich Horror,” ”Pickman’s Model” och ”Beyond the Wall 
of Sleep.”
Storpocket. [157536]
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ungdomsfantasy
Leigh Bardugo
Crooked Kingdom 149:-
Andra delen i Six of Crows
Andra boken om skojaren Kaz i den myll-
rande hamnstaden Ketterdam.
Kaz Brekker har lyckats med en osannolik 
kupp mot det ökända Ishovet och känner 
sig för tillfället helt osårbar. Inget kunde 
förstås vara mer fel. Med vänner som hör 
till Ketterdams farligaste brottslingar  
riskerar Kaz att råka mer illa ut än någon-
sin tidigare.  
➥ Storpocket i september. Från 15 år. [156887]

Crooked Kingdom 199:-
➥ Inbunden i september. Från 15 år. [26524]

Lila Bowen
Conspiracy of Ravens 119:-
Andra delen i The Shadow
Queer, mörk fantasy i ett alternativt vilda 
västern.
Nettie är naken, arg och tvingas ta hand 
om den irriterande irländska hamn-
skiftaren Earl, som dessutom är efterlyst. 
Det visar sig nämligen att järnvägs-
baronen som bygger nya spår genom 
Durango inte är någon vanlig nordstatare. 
Nej, han är en lich - en högre odöd. Han 
tänker döda Earl och lägga vantarna på 
allt kaliforniskt guld han kan hitta ... och 
han håller hundratals monster fångna.
➥ Pocket i oktober. Från 15 år. [155909]

Rae Carson
Walk on Earth  
a Stranger 95:-
Första delen i Gold Seer
Lee har en näsa för guld och ger sig av till 
Kalifornien.
Lee kan känna av närvaron av guld, en 
användbar förmåga, men också farlig. Lees 
föräldrar blir mördade, och när hennes far-
bror hotar att använda henne som slagruta 
i sitt guldletande tar Lee på sig mans-
kläder och drar västerut mot guldruschens 
Kalifornien. 
Pocket. Från 12 år. [156103]

Traci Chee
The Reader 179:-
I en värld där skrivande är förbjudet och 
okänt får en ensam flicka tag i en bok.
Sefias pappa mördades och hon flydde ut 
i vildmarken med faster Nin, som lärde 
henne att jaga och spåra. När Nin blir 
kidnappad lämnas Sefia ensam. Enda 
spåret efter faster och pappas mördare 
är ett konstigt föremål, en bok. Sefia har 
aldrig hört talas om böcker och skriftspråk, 
men med hjälp från boken och en mystisk 
främling ger hon sig av för att rädda faster 
och ta reda på vad som hände pappa. 
Inbunden. Från 15 år. [155000]

Jessica Cluess
A Shadow Bright and Burning 125:-
Första delen i Kingdom on Fire
Viktoriansk fantasy i ett London hemsökt 
av uråldriga demoner.
Henrietta avslöjar sina magiska krafter för 
att rädda en vän. Hon fruktar att hon ska 
bli avrättad, men istället bjuds hon in för 
att tränas upp och bli en av drottningens 
magiker. Kanske är hon utvald av ödet att 
besegra demonerna som plågar mänsklig-
heten. Men så småningom inser hon att 
troll karlarna döljer farliga hemligheter och 
att hon kanske inte är fullt så speciell.  
Storpocket. Från 12 år. [156867]

Ransom Riggs

Tales of the Peculiar 139:-
Besynnerliga sagor som döljer de besynnerligas historia.
I den här samlingen av sagor och historier om de be-
synnerliga möter vi, bland andra, välbeställda kannibaler 
som superar på besynnerligas bortkastade lemmar och 
en prinsessa med kluven tunga. Det här är samlingen 
sagor som sägs gömma ledtrådar om var man kan hitta 
de tidsloopar som de besynnerliga har dragit sig tillbaka 
till. Miss Peregrins hem för besynnerliga barn var bara en 
sådan plats.
Inte bara för den som redan läst Riggs andra böcker, utan 
också för alla som gillar sagor och legender. Utmärkt att 
börja med om man vill prova på världen. Illustrerad av 
Andrew Davidson.
Inbunden. [157379]

30 september har filmatiseringen av Miss Peregrine’s Home for Peculiar 
Children, i regi av Tim Burton och med Eva Green som Miss Peregrine, 
biopremiär i Sverige.

Rick Riordan

Magnus Chase and  
the Sword of Summer 99:-
Del 1 i Magnus Chase and the Gods of Asgard
En ny serie av författaren till böckerna om Percy Jackson.
Magnus Chases mamma dog mystiskt och han har vuxit 
upp på Bostons bakgator. En dag kontaktas han av en 
morbror han aldrig förut har träffat, som berättar något 
helt osannolikt: att Magnus är son till en asagud. Nu  
närmar sig Ragnarök och asarna gör sig redo för strid.  
➥ Pocket i oktober. Från 12 år. [156152]

Magnus Chase and  
the Hammer of Thor 139:-
Del 2 i Magnus Chase and the Gods of Asgard
Tors hammare är borta. Om inte Magnus Chase och hans 
vänner kan ta tillbaka Mjölner står de dödligas riken 
skyddslösa mot jättarnas angrepp.  
➥ Storpocket i oktober. Från 12 år. [156153]
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Derek Landy
American Monsters 189:-
Tredje delen i Demon Road
Större, grymmare, starkare.
Amber kommer allt närmare sina mord-
lystna föräldrar medan de gör ett sista 
försök att komma till makten. Men Ambers 
hopp om frälsning verkar ligga bortom 
hämnd och bortom de fruktansvärda  
monster, levande och döda, som hon och 
Milo måste möta. Ambers framtid ligger 
istället i familjens förflutna.
Storpocket. Från 12 år. [155892]

Marie Lu
The Rose Society 110:-
Andra delen i Young Elites
Adelina tänker skapa en armé av Elites och 
krossa Axis, som nästan dödade henne.
Hennes före detta vän Raffaele försöker 
hindra hennes jakt på hämnd, samtidigt 
som Adelina kämpar för att hålla kvar vid 
det goda hon har inom sig. 
Storpocket. Från 15 år. [157317]

The Midnight Star 129:-
Tredje delen i Young Elites
När ett nytt hot dyker upp måste Adelina 
konfrontera sin smärta och riskera, inte 
bara sitt eget liv, utan alla Eliter. För att 
skydda riket måste Adelina och Rosorna 
samarbeta med Dolkarna och ge sig ut
på en farlig resa.  
➥ Storpocket i oktober. Från 15 år. [157316]

Tahereh Mafi
Furthermore 115:-
 I en värld full av färg och magi är Alice 
Alexis Queensmedow en vit fläck. 
Alice kan inte använda magi och saknar 
färg, så hon klär sig färgglatt och dröm-
mer om äventyr. Den viktigaste personen 
i hennes liv är Far, och han försvann för 
tre år sen med en linjal som enda ägodel. 
När Alice får en ledtråd till var han kan 
vara lämnar hon Mor, som ändå inte skulle 
sakna henne, och ger sig ut på sitt stora 
äventyr. Men att hitta Far är ingen lätt 
sak (vilket ävenyr skulle det vara?) och 
sökandet leder henne genom det magiska 
och farliga landet Furthermore. 
Storpocket. Från 12 år. [157531]

Taran Matharu
The Novice 99:-
Första delen i Summoner
Smedslärlingen Fletcher upptäcker att han 
kan frammana demoner och fördrivs från 
sin hemby.
Fletcher anklagas för ett brott han inte har 
begått och jagas ut ur byn. Tillsammans 
med demonen Ignatius reser han till be-
svärjarakademin, där de magiskt begåvade 
lär sig kontrollera sina krafter. Tanken är 
att han ska bli en krigsmagiker som kan 
tjäna imperiet i kriget mot orcerna. Men 
det är inte helt lätt att hålla sams med de 
andra eleverna på akademin. Fletchers 
enda riktiga vän är Ignatius, och det dröjer 
inte länge förrän han måste bestämma sig 
för vilka han kan lita på. 
Pocket. Från 12 år. [152793]

Taran Matharu
The Inquisition 189:-
Andra delen i Summoner
Inkvisitionen ställer Fletcher inför rätta 
och hans tragiska förflutna läggs i dagen. 
Strax därpå utfärdar kungen och rådet 
en uppmaning till unga Vocansstudenter 
att utföra farliga uppdrag bakom fiendens 
linjer.   
Inbunden. Från 12 år. [152794]

Garth Nix
Clariel 95:-
Första delen i Clariel
För somliga är staden en möjlighet och 
för andra ett fängelse. För Clariel kan den 
vara bådadera.
Clariel är född in i en mäktig släkt. Hon 
vill vara ute i det fria, springa i skogarna, 
jaga och vara sig själv. Istället förväntas 
hon vara presentabel och acceptera det  
arrangerade äktenskap hennes föräldrar 
har planerat åt henne. När en varelse 
med farlig magi springer lös får Clariel 
en chans att bevisa sig som jägare genom 
att hitta och ta den till fånga. Men istället 
lyckas hon väck--a sin egen magi. 
Pocket. Från 15 år. [156105]

Garth Nix
Goldenhand 159:-
Goldenhand utspelar sig sex månader 
efter händelserna i Abhorsen och utgör 
en fortsättning på kortromanen ’Nicholas 
Sayre and the Creature in the Case’, som 
publicerats i Across the Wall. 
➥ Inbunden i oktober. Från 15 år. [114167]

Mary E Pearson
The Heart of Betrayal 115:-
Andra delen i Remnant Chronicles
Lia och Rafe är fångar. Kaden, som var 
utsänd för att mörda Lia, gör nu allt för att 
rädda henne.
Kaden har sagt till vendanernas komizar 
att Lia har ’gåvan’, och nu är komizarens 
intresse för henne större än någonsin. 
Samtidigt vet inte Lia om hon kan lita på 
vare sig Kaden eller Rafe. 
Pocket. [152798]

J K Rowling
Harry Potter and the Chamber  
of Secrets Illustrated Edition 459:-
Med illustrationer av Jim Kay. 
➥ Inbunden i oktober. Från 9 år. [156118]

Sarah J Maas

Empire of Storms 139:-
Femte delen i Throne of Glass
Aelin Galathynius (som vi lärde känna som Celaena) har 
påbörjat sin väg mot makten, men det är ingen lätt väg.
Förtroenden har brutits. Vänner har kommit och gått. De 
som använder magi har råkat på kant med dem som inte 
gör det. 
Runt Aelin söndras Erileas riken. Hon måste omvända 
gamla fiender och göra dem till vänner om hon ska kunna 
hålla de mörka krafterna stången. Kriget hotar att bryta 
ut överallt och hoppet står till ett desperat vågspel. Kan 
hon hindra världen från att rämna? 
Pocket. Från 15 år. [156142]
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SCIENCE FICTION PÅ ENGELSKA

ungdoms-sf
Amie Kaufman & Jay Kristoff
Gemina 179:-
Andra delen i Illuminae Files
I andra boken i den romantiska space 
operan får vi träffa ett nytt par.
Hanna är dotter till stationschefen på 
Jump Station Heimdall. Nik tillhör en 
av stationens gangsterfamiljer. När en 
anfallsstyrka från BeiTech invaderar 
stationen kastas Hanna och Nik i armarna 
på varandra. Liksom första boken berättas 
historien som en klippbok i form av epost, 
filer, skisser och annat smått och gott. 
➥ Inbunden i oktober. Från 15 år. [158155]

Peadar O’Guilin
The Call 239:-
Du är ensam i ett öde landskap. Du hör en 
hornstöt. Du vet att jakten har börjat. Kan 
du överleva?
Irlands sidhe har fått sin hämnd. De kallar 
på människornas barn och för in dem i en 
mardrömsvärld där de förvrids och jagas 
till döds. Science fiction med drag av både 
fantasy och skräck.  
➥ Inbunden i september. Från 15 år. [161366]

Lauren Oliver
Replica 115:-
En ’double feature-roman’ i två delar. Läs 
Lyras bok från ena sidan, vänd sedan på 
boken och läs om Gemma.
Lyras historia börjar på Haven institutet, 
en hemlig försöksanläggning där  
’repli k anter’ föds upp och studeras. När 
anläggningen angrips lyckas en flicka och 
en pojke fly. Flickan är Lyra. Från andra 
sidan av boken kan vi läsa om Gemma. 
Hennes pappa har kopplingar till Haven-
institutet och Gemma råkar av en slump 
på de två rymlingarna. 
➥ Storpocket i oktober. Från 15 år. [155552]

James Dashner

The Fever Code 119:-
Femte delen i Maze Runner
I förhistorien till Maze Runner-böckerna får vi veta hur 
labyrinten skapades.
Först kom skogsbränder, torka och stigande havsnivåer, 
sedan spreds en pest över jorden. Sedan kom WICKED, en 
organisation på jakt efter ett svar. De hittade en pojke,  
Thomas, som byggde en labyrint. 
➥ Storpocket i oktober. Från 12 år. [158152]

action & space opera
James Barclay
Heart of Granite 219:-
Postapokalyptisk science fantasy i en fram-
tid där stridsdrakar är ett viktigt vapen i 
ett utdraget krig.
Max Halloran vet inget om storpolitik. 
Han är en jaktpilot med en lysande karriär 
som flygaress. Tills han hör något han inte 
borde ha hört, och inte kan hålla tyst om 
det. Plötsligt måste han riskera livet för 
en hemlighet som kan förändra krigets 
utgång. 
Storpocket. [146697]

Stephen Baxter
Endurance 149:-
Korta berättelser om mänsklighetens möte 
med de främmande xeelee, ett möte som 
slutar i konflikt.
Novellerna, som inte har publicerats 
tidigare, presenteras i kronologisk ordning. 
Vi får följa med från de första rymdresorna 
till Gamla jordens historia, fyra miljarder 
år in i framtiden. Elva berättelser ingår. 
Pocket. [156970]

Orson Scott Card & Aaron Johnston
The Swarm 269:-
Första delen i The Second Formic War
Här börjar en ny berättelse som utspelar 
sig före Ender’s Game, under Andra  
formiska kriget.
Ett moderskepp är på väg in mot solen, 
och jordborna har inga möjligheter att 
stoppa det. Hela jorden är på krigsfot. En 
Hegemon försöker få jordens nationer att 
bilda en enad front mot fienden. En Pole-
march organiserar de militära styrkorna 
för att skapa en internationell rymdflotta. 
Men girighet, egenintressen och politiska 
komplikationer gör uppdraget svårt.  
Inbunden. [153314]

Neal Asher

War Factor y 139:-
Andra delen i Transformation
Här fortsätter historien om Thorvald Spear, som väcktes ur 
en minneskristall och svor hämnd på AI:n Penny Royal.
Thorvald måse göra slut på AI:n, annars kommer han att 
slitas sönder. Två pradors söker också efter Penny Royal, 
och alla vägar leder mot en övergiven installation där 
prador krigets fotsoldater såg dagens ljus för länge sedan. 
➥ Pocket i oktober. [156344]
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Becky Chambers
A Closed and Common Orbit 169:-
Andra delen i Wayfarers
Uppföljare till den charmiga relations-
rymdoperan ’The Long Way to a Small, 
Angry Planet’.
Lovelace började sina dagar som en enkel 
skepps-AI. Nu har hon vaknat upp i en 
ny kropp efter en fullständig systemupp-
datering. Hon har inga minnen från sitt 
förflutna, och måste försöka bestämma sig 
för vem hon är. Hon blir vän med ingen-
jören Pepper, som vill lära henne att växa 
och utvecklas.  
➥ Storpocket i oktober. [156794]

D Nolan Clark
Forsaken Skies 179:-
Kapten Lanoe ger sig på jakt efter en  
mördare och hamnar i ett rymdkrig.
En planetguvernör är död och Lanoe får i 
uppdrag att jaga efter mördaren.  
Mordet visar sig snart vara knutet till 
något större, när en armada av rymdskepp 
dyker upp och ger sig på en avlägsen  
koloni. Kolonisterna ber om hjälp, men  
politikerna väljer att titta bort. Lanoe 
känner att han måste göra något, och det 
innebär att ge sig ut i ett nytt blodigt krig. 
Med sig har han en brokig skara brotts-
lingar och rymdpiloter som kan tänka sig 
att ge sig ut i hetluften igen. 
Storpocket. [159391]

Michael Cobley
Ancestral Machines 119:-
En fristående roman från samma univer-
sum som serien Humanity’s Fire.
The Warcage består av hundratals världar 
runt en konstgjord sol. Den byggdes 
som en symbol för interstellär fred och 
sam arbete, men nu har konstruktionens 
härskare förvandlat världarna till ett 
krigs härjat ödeland. De plockar upp nya 
planeter för att få slavarbetskraft och 
dumpar döda världar. Besättningen på ett 
smuggelfartyg råkar komma i dess väg. 
➥ Pocket i september. [155644]

Brian Herbert & Kevin J Anderson 
Navigators of Dune 289:-
Tredje delen i Schools of Dune
Sista delen i serien som utspelar sig 10.000 
år före händelserna i ’Dune’.
Här fortsätter berättelsen om hur tre 
viktiga maktfraktioner - Bene Gesserit, 
mentaterna och rymdfararnas gille - upp-
stod och kom att spela avgörande roller för 
den interstellära civilisationen. 
Inbunden. [156087]

Tanya Huff
An Ancient Peace 89:-
Första delen i Peacekeeper
En ny serie med ex-marinkåristen Torin 
Kerr från serien Confederation.
Torin har grundat en styrka som tar sig an 
uppdrag Justitiedepartementet och Marin-
kåren inte kan röra. De får i uppdrag att 
utreda stölder ur gravar som tillhör det 
uråldriga h’san-folket. Stölderna görs ur 
gravar från tiden innan h’san gav upp 
sina krigiska vanor och det verkar som om 
någon letar efter massförstörelsevapen och 
avancerad teknologi bland artefakterna. 
Torin och hennes sex stridskamrater ger 
sig ut på jakt efter gravplundrarna. 
➥ Pocket i oktober. [157313]

Ian McDonald
Luna: Wolf Moon 239:-
Andra delen i Luna
Corta Helio, ett av Månens största familje-
företag, är krossat. 
Arton månader har gått. Lucasinho och 
Luna, som överlevde företagets fall,  
skyddas av de mäktiga Asamoahs. Robson 
har inte kommit över föräldrarnas död 
och befinner sig i Mackenzie Metals vård, 
eller kanske ska vi säga våld. Den utsedda 
arvingen till familjens verksamhet, Lucas, 
har försvunnit från månens yta. Men Lady 
Sun misstänker att Lucas Corta kanske 
inte är död, och kanske inte ens har läm-
nat spelplanen. Han är när allt kommer 
omkring en första rangens ränksmidare. 
➥ Storpocket i september. [156815]

Peter Hamilton

Night Without Stars 179:-
Andra delen i The Chronicle of the Fallers
Planeten Bienvenido har undsluppit Tomheten i Vinter-
gatans mitt, men invånarna befinner sig ljusår från all 
hjälp och hotas av De Fallande.
De Fallande är utvecklade för att slå ut intelligent liv och 
har nu infiltrerat planetens samhällen på alla nivåer.  
Ingen vet längre vem man kan lita på, eftersom fienden 
kan ta mänskliga kroppar i besittning. Motstånds rörelsen 
leds av den mystiska Krigarängeln, som får hjälp av 
Samväldesteknologi. Regeringen motarbetar henne på alla 
plan och samtidigt planerar De Fallande ett stort anfall. 
➥ Storpocket i september. [156161]

Alastair Reynolds

Revenger 169:-
En äventyrshistoria från en oerhört fjärran framtid som 
bär tydliga drag av Skattkammarön.
Kapten Rackamore och hans besättning ombord på sol-
seglaren Monetta’s Mourn söker efter värdefulla artefakter 
bland bråten efter glömda civilisationer. Helt färska om-
bord är två systrar, Adrana och Fura Ness, som har tagit 
hyra mot sin fars vilja för att betala av familjens skulder. 
Det dröjer inte länge förrän systrarna är i riktig knipa.  
➥ Storpocket i september. [156753]

Revenger 239:- 
➥ Inbunden i september. [156756]
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Topplistan för science fiction

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

2.  The City of Mirrors 179:-   
  av Justin Cronin 
  Pocket. [150393]

3.  The Long Cosmos 199:-   
  av Pratchett & Baxter 
  Storpocket. [154956]

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

5.  The End of  
  All Things 99:-   
  av John Scalzi 
  Pocket. [139577]

6.  The Girl with  
  All the Gifts 119:-   
  av M R Carey 
  Pocket. [133131]

7.  Ancillary Justice 99:-   
  av Ann Leckie 
  Pocket. [119600]

8.  The Left Hand  
  of Darkness 99:-   
  av Ursula K LeGuin 
  Pocket. [1590]

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

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

11. Nemesis Games 119:-   
 av James S A Corey 
 Pocket. [151166]

12. Beyond the  
 Aquila Rift 199:-   
 av Alastair Reynolds 
 Storpocket. [153297]

13. Seveneves 119:-   
 av Neal Stephenson 
 Pocket. [152595]

14. The Three-Body  
 Problem 159:-   
 av Cixin Liu 
 Pocket. [151239]

Al Robertson
Waking Hell 239:-
Andra delen i Crashing Heaven
I fortsättningen på ’Crashing Heaven’ 
ställs Stationens invånare och styrande AI-
medvetanden inför nya problem.
Jorden är avfolkad och mänskligheten 
lever på asteroidvärlden Station, styrda 
av AI-medvetanden. Ombord på Stationen 
lever de döda vidare i form av ’fetches’,  
digitala spöken skapade ur de avlidnas 
minnen. Helvetet är hårddiskar där de som 
inte släpps ut på Stationen hålls lagrade. 
En kvinna tvingas ta sig till hårddiskarnas 
helvete för att utreda ett mord, samtidigt 
som Stationens gudar ställs inför en ny 
verklighet. 
➥ Storpocket i oktober. [156967]

Jamie Sawyer
The Lazarus War: Origins 129:-
Tredje delen i The Lazarus War
Tredje boken om Conrad Harris, mannen 
som har dött fler gånger än han kan räkna.
Harris och hans kamikazestyrka slåss 
uppladdade i konstgjorda kroppar mot 
mänsklighetens fiender. De sänds på 
ett superhemligt uppdrag långt bakom 
fiendens linjer för att söka rätt på skeppet 
UAS Endeavour, som försvann för många 
år sedan. Hon tros innehålla kunskap om 
en förmänsklig teknologi. 
Pocket. [151226]

Tom Toner
The Promise of the Child 129:-
Första delen i Amaranthine Spectrum
Vi befinner oss i det 147:e århundradet, i 
en värld där post-mänskligheten är något 
väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid. 
Amaranthinska firmamentet omfattar 
många solsystem, och en pretendent till 
Den odödliga tronen har uppenbarat sig. 
Det kommer att beröra många av Firma-
mentets invånare, och den gamle Sotiris 
måste genomleva sitt 12.000 år långa liv 
en gång till för att stoppa pretendenten. 
➥ Pocket i oktober. [153294]

K B Wagers
Behind the Throne 99:-
Första delen i The Indranan War
Space opera om en vapensmugglare som 
ärver tronen i ett interstellärt imperium.
Hailimi Bristol är snabb, sarkastisk och 
dödlig. Det har visat sig vara användbara 
egenskaper för en vapensmugglare. Frågan 
är om det kommer att hjälpa henne när 
hon skeppas hem för att ta sin rättmätiga 
plats som härskare över det indranska 
imperiet. Ska hon ha en chans att överleva 
måste hon ta reda på vem som mördade 
hennes systrar. 
Pocket. [159392]

David Weber, Timothy Zahn  
& Thomas Pope
A Call to Arms 89:-
Andra delen i Manticore Ascendant
Löjtnant Travis Long gillar ordning och 
regler. Tyvärr är världen där Travis lever 
varken särskilt ordnad eller regelmässig.
Lyckligtvis för Travis är han långtifrån 
fyrkantig i tänkandet när det verkligen 
gäller. Det har gett honom en befordran, 
nu är han en ’mustang’ i Manticores tjänst. 
Han har också lyckats skaffa sig många 
fiender, inte minst i parlamentet. 
Pocket. [154109]

dystopi &  
efter katastrofen
Margaret Atwood
The Heart Goes Last 129:-
Stan och Charmaine går med på att gå 
direkt i fängelse.
Paret har blivit av med jobbet och bor i  
bilen. Då dyker ett erbjudande upp. 
Positron projektet söker deltagare som 
lever varannan månad i den trevliga lilla 
staden Consilience och varannan månad 
sitter inne i Positrons fängelse. Det låter ju 
inte så illa, men problem tillstöter förstås.  
Pocket. [155826]

David Weber

Hell’s Foundations Quiver 110:-
Åttonde delen i Safehold
I Safeholdserien bestämmer sig en tusen år gammal kvinna, 
som har återuppväckts i en robotkropp, för att störta en 
tyrannisk teokrati på en planet dit mänskligheten tagit sin 
tillflykt.
Striden mellan Charis, riket som skyddas av den cyber-
netiska avataren Merlyn, och den nästan allsmäktiga  
kyrkan, har varit blodigt. Nu har nya vapen förändrat 
styrke förhållandena och Charis har plötsligt vind i seglen. 
Då anländer en ny intressent, någon som känner till  
Merlyns hemligheter. 
Pocket. [154648]
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J. Patrick Black
Ninth City Burning 239:-
Debut roman som blandar sf och fantasy, 
post apokalyps och mörk magi. 
500 år har gått sedan utomjordingarna, 
’The Valentines’, dök upp med sina vapen 
och angrep jorden. Vad som såg ut att bli 
en slakt utvecklades till ett månghundra-
årigt krig. Männi skorna lärde sig utnyttja 
främlingarnas vapen, den närmast psi-
oniska ’ thele miteten’. Men nu har fienden 
bytt taktik och ett fruktansvärt blodbad 
väntar om inget görs. 
Inbunden. [157226]

Lily Brooks-Dalton
Good Morning, Midnight 179:-
En modern variant av Nevil Shutes 
apo kalyptiska roman ’På stranden’. En 
forskare, en liten flicka och en grupp astro-
nauter lämnas kvar efter undergången.  
Den åldrade astronomen Augustine  
lämnas ensam kvar i ett observatorium 
vid polcirkeln när alla andra kallas hem 
av nyheterna om en stor katastrof. Han 
inser efter ett tag att alla livstecken har 
slocknat ute i den stora världen. Det visar 
sig också att han inte är ensam. Den lilla 
flickan Iris, kvarglömd vid evakueringen, 
är också där. Vi får också följa en grupp 
astronauter som är på väg hem från 
Jupiter när kommunikationen med Jorden 
bryts och tystnaden breder ut sig.  
Storpocket. [27912]

Pierce Brown
Morning Star 99:-
Tredje delen i Red Rising Trilogy
Sista delen i serien om uppror på Mars.
Darrow har förlorat sin hustru, men svurit 
att slåss för en framtid på Mars. Nu har 
han infiltrerat De gyllenes värld för att 
störta förtryckarsamhället från insidan. 
Efter år ’på insidan’ är han redo att släppa 
lös revolutionen. 
➥ Pocket i september. [155447]

Gary Gibson
Survival Game 219:-
Andra delen i The Apocalypse
En döende tsar söker efter en artefakt med 
makt att förinta hela civilisationer.
Katya arbetar på ett hemligt projekt 
för ryska imperiet. Hon har tillgång till 
information om parallella universum, men 
tvingas ta rollen av spion för att rädda sin 
fars liv. Tsaren vill att hon ska söka rätt 
på artefakten, som finns på en av jordens 
parallellvärldar. Men varken spionchefen 
eller tsaren vill inse faran i att söka efter 
föremålet. Om det aktiveras på Katyas 
version av jorden hotas andra parallell-
världar av utplåning. Kan Katya, med 
hjälp av den amerikanska survivalisten 
Jerry, hindra en katastrof? 
Storpocket. [156159]

Clare Morrall
When the Floods Came 110:-
Katastrofer har decimerat Storbritanniens 
befolkning och banden till resten av  
världen har skurits av.
Roza är 22 år och bor med sin familj i ett 
kvarter som kan liknas vid ett torn. Allt är 
lugnt, tills främlingen Aashay dyker upp. 
Först välkomnas han av Rozas familj, men 
snart står det klart att han döljer något. 
Familjen börjar ställa nya frågor. Vad finns 
utanför deras lilla värld? Är det sant att 
barn blir kidnappade, sedan barnlöshet 
har blivit ett stort problem? Vad händer 
ute i den stora världen? 
Pocket. [155740]

S M Stirling
The Desert and the Blade 99:-
Nionde delen i The Change
Andra boken sedan Stirling nystartade sin 
fantasyinspirerade efter-katastrofen-serie 
med en ny generation i huvudrollerna.
Tillsammans med Reiko, den japanska 
kejsar innan, söker prinsessan Iaith efter 
svärdet Kusanagi-no-Tsurugi som kan 
avgöra framtiden för Japan. Det finns i  
Dödens dal, på en plats som är svår att 
både hitta och nå fram till.  
Pocket. [155138]

Prince of Outcasts 249:-
Tionde delen i The Change
Johns syster laith kommer att få ärva 
Montivals krona, så John har inga omedel-
bara krav på sig att hålla sig hemma. Och 
tur är det, för en magisk storm tar honom 
ombord på skeppet Tarshish Queen till 
andra sidan Stilla havet. Där möts han 
och den övriga bsättningen av pirater och 
sjöodjur, men också av nya bekanta. 
➥ Inbunden i september. [155137]

t idsresor & 
alternativhistoria
Robert Dickinson
The Tourist 199:-
En historia rotad i framtiden när mänsk-
ligheten med ett nödrop har undgått att 
utrotas och skapat ett hårt kontrollerat 
samhälle – med tidsresor.
Den mänsklighet som blev kvar efter 
’flask halsen’ har gjort en del enastående 
vetenskapliga framsteg. Som tidsresor. 
Framtidens turister kommer från ett sam-
hälle mycket olikt vårt, hårt kontrollerat, 
och åker gärna på resor till det förlutna. 
Den enklaste tidsperioden att besöka är 
vår egen, det tidiga 2000-talet. Besökarna 
åker till köpcenter, handlar och äter och 
reser sedan tillbaka hem till framtiden. 
Men en dag kommer en kvinna bort från 
gruppen. Det blir början till en mardröm 
för rese arrangören, som ställs inför ett 
hotande apokalyptiskt scenario.  
➥ Inbunden i oktober. [158777]

Kerryn Offord och Rick Boatright 
1636: The Chronicles  
of Dr. Gribbleflotz 169:-
Möt Phillip Theophrastus Gribbleflotz, 
världens främsta alkemist, som förser  
amerikanska tidsresenärer med bakpulver.
Amerikanerna har en väldigt dimmig idé 
om principerna bakom alkemi. De har 
något de kallar ’kemi’, som inte verkar 
riktigt vettigt. Gribbleflotz anstränger sig 
för att föra in alkemin i den nya tiden, med 
begrepp som pyramidologi och aurafoto-
grafering. Här berättar han själv om sina 
upptäckter.  
Storpocket. [154110]

Alan Smale
Eagle in Exile 99:-
Andra delen i Clash of Eagles
Pretorn Marcellinus har gått över till de 
amerikanske urinvånarnas sida i en alter-
nativ värld där romerska riket fann vägen 
till Nordamerika.
Marcellinus har lett cahokierna i strider 
mot angripande iroquastammar, men han 
inser att mot de romerska legionerna har 
de splittrade cahokierna inte mycket att 
sätta emot. Hans nya fränder måste för-
mås att enas mot gemensamma fiender. 
Pocket. [154937]
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Catherynne M Valente
Radiance 119:-
En alternativhistorisk space opera från ett 
Hollywood som inte har många likheter 
med vår världs.
Severin Uncks far regisserar gotiska 
romanser i ett alternativt 1900-tal där 
guldålders-Hollywood ligger på månen. I 
protest mot fadern ger sig Severin ut på 
en resa för att göra dokumentärfilmer från 
kulterna på Neptunus och i Mars laglösa 
salooner. För det här är en värld där vårt 
solsystem trafikeras av vackra, smäckra 
raketer. Men filmen om en försvunnen 
dykarkoloni på Venus blir Severins sista. 
Hon kommer aldrig tillbaka, men historien 
berättas här. 
Pocket. [155734]

övrig science fiction
Cixin Liu
The Dark Forest 169:-
Andra delen i Three-Body Trilogy.
Mänskligheten har skakats av avslöjandet 
om trisolaris, som tänker invadera jorden. 
Femtekolonnarna har avslöjats, men 
sofonerna, de subatomära partiklarna 
som ger trisolaris tillgång till mänsklig 
infor mation, finns kvar. Alla hemligheter 
måste hållas i minnet. Det är bakgrunden 
till det storslagna ’Wallfacerprojektet’, som 
ger fyra män väldiga resurser för att skapa 
nya försvarsstrategier.  
Storpocket. [156406]

Christopher Priest
The Gradual 239:-
En ny bok från Drömakipelagen, öar som 
varken kan kartläggas eller förklaras.
Alesandro Sussken är kompositör. Han 
växte upp i en fascistisk stat inbegripen 
i ett evigt krig mot ett grannland. Till 
familjens stora sorg skickades Alesandros 
bror ut i kriget. Ibland får Alesandro en 
glimt av öar i fjärran, en arkipelag som 
inspirerar honom när han skriver musik.  
Arkipelagen är förbjudet område, men en 
dag skickas Alesandro på en kulturresa 
till öarna. 
➥ Inbunden i september. [157067]

Michael Swanwick
Chasing the Phoenix 179:-
Två vänner, en man och en hund, spelar ett 
högt spel i en mycket avlägsen framtid.
Darger är en människa. Hans vän Surpus 
är en genförändrad, intelligent hund. Till-
sammans reser de genom vad som en gång 
var Kina. De låtsas vara odödliga och söker 
lättlurade offer att blåsa, ett sökande som 
leder dem till den mystiske Dolde kejsaren. 
Honom lyckas de övertyga om att det är en 
god idé att återförena det gamla Kina och 
söka rätt på den undflyende Fenixbruden. 
Storpocket. [153322]

Connie Willis
Crosstalk 229:-
En medicinsk procedur kan öka empatin 
mellan de älskande i ett parförhållande.
Briddey Flannigan och hennes pojkvän 
ska genomgå behandlingen. Men det går 
inte riktigt enligt planerna. Briddey knyts 
känslomässigt samman med någon helt 
annan än pojkvännen Trent, och på ett sätt 
hon aldrig kunnat tänka sig. Och det är 
bara början. Snart får hon klart för sig att 
kunskap om andras känslor och informa-
tion om komplexiteten i relationer kan bli 
för mycket för vem som helst. 
➥ Inbunden i oktober. [158179]

Joseph Fink & Jef frey Cranor

Welcome to Night Vale 99:-
En mörk och rolig mysterieberättelse om försvinnanden, 
baserad på den populära podcasten.
Night Vale är en liten stad i sydvästra USA, långt ute i 
öknen. Där stöter man på änglar, aliens och regerings-
konspirationer i vartenda gathörn. 19-åriga Jackie Fierro 
äger Night Vales pantbank. En dag kommer en mystisk 
man in och ger henne ett papper där det står KING CITY. 
Mannen är konstigt klädd och har en läderportfölj. Jackie 
gillar honom inte. Hon gillar inte att hon inte tycks 
kunna släppa papperet, och hon gillar inte att ingen  
annan kan minnas mannen. Hon bestämmer sig för att ta 
reda på vem han är. 
➥ Pocket i oktober. [155645]

Welcome to Night Vale -  
Mostly Void, Par tially Stars 159:-
Första samlingen i bokform av podcasten.
Förutom textversionen av själva podsändningen  
ingår här ett förord av Joseph Fink, bakom-kulisserna-
kommentarer och kommentarer av fans och deltagare i 
podden, som Cecil Baldwin (Cecil), Dylan Marron (Carlos) 
och Kevin R. Free (Kevin). Dessutom manus för den 
första live showen - ’Condos’. 
➥ Storpocket i september. [156049]

Welcome to Night Vale -  
The Great Glowing Coils  
of the Universe 159:-
Andra samlingen i bokform av podcasten.
Här hotar ett totalitärt maktövertagande den lilla 
staden Night Vale. Förutom textversionen av själva 
pod sändningen ingår här ett förord av Jeffrey Cranor, 
bakom-kulisserna-kommentarer och kommentarer av 
fans och deltagare i podden. Dessutom manus till showen 
’The Debate’. 
➥ Storpocket i september. [156045]

Yuval Noah Harari
Homo Deus: A Brief History  
of Tomorrow 239:-
Efter succén med Sapiens, boken 
om människans uppkomst och 
tidigaste historia, återvänder Hariri 
med en futurologisk idéroman om 
en möjlig framtid. Som titeln an-
tyder ligger fokus på vad tekniska 
och vetenskapliga landvinningar, 
särskilt robotisering och AI, kan 
göra med oss och våra samhällen. 
Storpocket. [149211]
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David Annandale (red)
Grey Knights: Sons of Titan 119:-
De grå riddarna är en myt, ett hemligt 
kapitel inom Space Marines som rycker ut 
när deamoniska krafter hotar Imperiet. De 
bär silverrustningar och har vapen höljda i 
helig eld. Det här är en samling med  
noveller om Grey Knights strider mot 
Nurgles tjänare.  
➥ Pocket i september. [159028]

Guy Haley
Shadowsword 229:-
Hederslöjtnant Bannick och besättningen 
ombord på banebladet Cortein’s Honour 
anländer till Geratomros krigszon, där de 
ska assistera ett kompani med Titan-
jägare. Snart befinner de sig mitt en kamp 
som kommer att avgöra framtiden för tre 
solsystem. Nya allierade får Bannick att 
tvivla på åtskilligt han trodde sig veta om 
Imperiet.  
➥ Inbunden i oktober. [159037]

David Annandale
Watchers in Death 179:-
Nionde delen i The Beast Arises
Försöken att hitta och döda orkernas 
ledare har misslyckats och Imperiet är illa 
ute. Mänskligheten har förlorat många 
hjältar och Imperiets slagstyrka är i  
ruiner. Koorland vet nu att inget kan upp-
nås med hjälp av råstyrka. Frågan är vad 
som återstår att pröva. Han bestämmer 
sig för att skapa små enheter med soldater 
hämtade från Adeptus Astartes,  
kommandostyrkor som kan slå till oväntat 
och snabbt. De utrustas med svarta 
rustningar och får namnet Death Watch. 
Räcker det för att vända krigslyckan? 
Inbunden. [159021]

David Guymer
The Last Son of Dorn 179:-
Tionde delen i The Beast Arises 
Det första försöket att angripa orkernas 
hemvärld har misslyckats. Men allt hopp 
är inte ute. Death Watch, kommando-
styrkor sammansatta av soldater från 
Adeptus Astartes, har satts in i striderna. 
Allierade med gamla band till  
imperiet, som Sister of Silence, har slutit 
sig till stridsinsatsen. Med en ny strategi 
planerar Koorland en andra attack mot 
orkernas hemvärld. Det slutar med att han 
själv ställs öga mot öga med Besten, en 
formidabel fiende som inte har mycket att 
frukta ens av en primark.  
➥ Inbunden i september. [159036]

Rob Sanders
Shadow of Ullanor 179:-
Del 11 i The Beast Arises 
Mänsklighetens överlevnad hänger på den 
sista striden i kriget mot orkerna. Alla 
försök från Imperiets sida att slå ut grön-
skinnen har misslyckats. Det är bara en 
tidsfråga innan människorna har lyfts bort 
från den galaktiska kartan. Några sista 
förändringar görs i ett desperat försök att 
vässa slagkraften - Imperial Fists skapas 
och några överlevande Sisters of Silence  
fogas till styrkan. Med Adeptus  
Mechanicus fulla kraft i ryggen beger sig 
Space Marines en sista gång till orkernas 
hemplanet. Nu handlar det om att segra 
eller dö. 
➥ Inbunden i oktober. [159044]

Guy Haley
Pharos 179:-
Del 36 i The Horus Heresy 
Kejsar Sanguinius styr från Macragge och 
Imperium Secundus tycks vara mänsk-
lighetens sista hopp. Roboute Guilliman 
härskar på Ultramar. Han har övertygat 
sin bror om att Terra har fallit och att det 
mystiska Mons Pharos på Sotha lurar på 
hemligheten till mänsklighetens framtid. 
Men Konrad Curzes söner gör sig redo att 
angripa Pharos.  
Storpocket. [159947]

Chris Wraight
Path of Heaven 179:-
Del 38 i The Horus Heresy
Femte legionen befann sig långt från  
Imperiets centrum när striderna och 
inbördes kriget utbröt. Först efter att noga 
ha försäkrat sig om vad som har hänt 
och hur maktför hållandena såg ut valde 
primarken Jaghatai Khan sida för sina 
White Scars. Det var fyra år sedan. Nu har 
hans styrkor demoraliserats i striderna 
mot Death Guard och Kejsarens barn. 
För att delta i slutstriden om Terra måste 
Khans Stormseers hitta en rak väg in mot 
Imperiets mitt. 
➥ Storpocket i oktober. [159047]

Eye of Terra 179:-
En antologi med noveller från Horus-
kätteriets dagar.
➥ Storpocket i september. [159046]

David Annandale
Roboute Guilliman:  
Lord of Ultramar 179:-
Första delen i The Horus Heresy: Primarchs
Långt före Imperiets uppkomst härskade 
Roboute Guilliman, Macragges sista krigs-
konung, över Ultramar. När Roboute fick 
klart för sig att han var en primark och 
son till Kejsaren bestämde han sig för att 
så effektivt och humant som möjligt utöka 
sitt område. Till sin hjälp hade han den 
13:e legionen, Ultramarines. Men ett fient-
ligt imperium på orkvärlden Thoas hotar  
stabiliteten på Ultramar. Guilliman måste 
noga välja vapen om han inte ska förlora 
allt han kämpat för. 
➥ Inbunden i oktober. [159029]

Gav Thorpe
Asurmen: Hand of Asuryan 119:-
Första delen i Phoenix Lords
Asurmen är den första och främsta av  
Fenixfurstarna, en mäktig krigare vars 
rykte har nått de mest avlägsna stjärn-
system. Han har skyddat sitt folk från 
Fallet, och lett eldar i tiotusen år.  
Pocket. [159018]

David Guymer
Slayer 119:-
Del 17 i Gotrek & Felix
Här slutar sagan om Felix Jaeger och  
dvärgen Gotrek Gurnisson. De har rest över 
hela den Gamla världen och upplevt ena-
stående äventyr. Här tar det slut. Vänskapen 
har trasats sönder av svek, men paret tågar 
ändå söderut i spetsen för en brokig armé-
styrka som ska driva ut kaosmakterna ur 
Imperiet, är det tänkt. Men mäktiga krafter 
är i rörelse och Felix måste fatta ett stort 
beslut - ska han följa vännen ut i mörkret? 
Pocket. [159948]
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spelböcker
James Swallow
Deus Ex: Black Light 89:-
En roman som knyter samman händelserna i Deus Ex: Human  
Revolution och Deus Ex: Mankind Divided.
Katastrofen som fått namnet Aug-incidenten har lagt allt hopp om en 
lysande framtid för mänskligheten i grus. Miljoner cyberförstärkta 
människor drabbades av psykoser, och Adam Jensen är en av dem. Han 
vaknade med minnesluckor i en verklighet där alla med förstärkningar 
är hatade och fruktade. Och de som orsakade Incidenten är på krigs-
stigen igen.
Pocket. [159066]

Chelsea Monroe-Cassel
World of Warcraft: The Official Cookbook 359:-
En så självklar idé att man inte fattar att det inte har gjorts tidigare. 
Återupplev ditt crafting från WoW hemma i köket.
Här finns favoriter från både Hordens och Alliansens matkultur, som 
Dirge’s Kickin’ Chimaerok Chops och Mulgore Spice Bread. Vi är inte 
säkra på om receptet på chimaerokkotletter verkligen innehåller raket-
bränse, som det bör göra. Kanske har recepten modifierats något för ett 
modern kök. Ett antal recept på dricka ingår också:  Greatfather’s Winter 
Ale, Junglevine Wine och Winter Veil Egg Nog. 
➥ Inbunden i oktober. [157682]

Elder Scrolls
Elder Scrolls V Skyrim: The Skyrim Library Vol 3: The Arcane 349:-
Den tredje volymen med texter hämtade direkt ur spelet ägnas åt de 
magiska konsterna. Rikt illustrerad.
➥ Inbundet album i september. [153175]

Box Brown
Tetris: The Games People Play 219:-
Ett litet tecknat seriealbum om Alexey Pajitnov, ryssen som skapade 
Tetris, det kanske perfekta pusselspelet ingen efterföljare lyckats trumfa. 
Hur Nintendo, Atari och Sega alla ville köpa rättigheterna till spelet och 
hur de försökte få tillgång till det med alla medel tillåtna och otillåtna. 
Fascinerande läsning om Alexey, Tetris och det tidiga 80-talet. 
Storpocket. [158641]

Diablo
Diablo III: Book of Cain 199:-
Skriven som en bok från själva spelvärlden avslöjas här funderingar och 
teorier från Deckard Cain, som i Diablo och Diablo II levererade upp-
drag, slog följe med huvudpersonen (spelaren) och utgjorde en kanal till 
Sanctuarys historia överlag. Här ingår också skisser och illustrationer, 
bland annat med de änglalika och demoniska väsen som för ett evigt krig 
med varandra. 
Häftat album. [157678]

Diablo III: Book of Tyrael 199:-
En bok om Tyrael, en av de viktigaste huvudpersonerna i Diablo. Här 
berättar han själv om tidigare okända hemligheter, mörka hot som väntar 
mänskligheten i framtiden och hans beslut att bli en vanlig dödlig för att 
slåss vid människornas sida. Allt naturligtvis rikt illustrerat. Här ingår 
också brev från Leah, fragment av Cains texter och annat av vikt för 
Horadrims historieskrivning. 
Häftat album. [157679]

R A Salvatore

Hero 239:-
Del 6 i Companion Codex 
Slutet på historien om Drizzts nya äventyr i en 
omstöpt värld.
Något som skulle kunna kallas fred har brutit ut i 
underjorden. Demonhorderna är borta och  
matriarkerna grälar först om vad som ska bli av 
Drizzt, men det är uppenbart att Spindlarnas stad 
kommer att finnas kvar, så överlöparen kan ge sig 
av. Han återvänder till ytan och gör upp räkningen 
med gamla fiender. Men för den ensamma svart-
alven finns bara en sista sak att göra – försöka 
finna någon slags frid för egen del, och för fram-
tiden.
➥ Inbunden i oktober. [159450]

Overwatch Pop! Vinyl
Reaper Pop! Vinyl Figure 179:-
Pop! Vinyl-figur. [161031]

Widowmaker Pop! Vinyl Figure 179:-
Pop! Vinyl-figur. [161034]

Tracer Pop! Vinyl Figure 179:-
Pop! Vinyl-figur. [161032]
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Dilbert 2017 Wall Calendar 169:-
Väggkalender med en stor Dilbert-
bild och två strippar på varje 
uppslag. 
Väggalmanacka. [155433]

Johanna Basford 2017 Colouring 
Day-to-Day Calendar 189:-
Baserad på Johanna Basfords 
målarböcker. Varje dag pryds av 
en streckteckning att färglägga. 
Rivbladsalmanacka. [155443]

Ciruelo Dragons  
2017 Wall Calendar 179:-
16-månaders väggalmanacka med 
Ciruelos drakbilder.
Väggalmanacka. [157520]

Adventure Time  
2017 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka för 12 månader 
med bilder ur den tecknade tv-
serien Adventure Time. 
➥ Kommer i september. [159864]

Batman Arkham Knight  
2017 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka för 12 månader 
med bilder ur spelet Batman: 
Arkham Knight. 
➥ Kommer i oktober. [159866]

Pusheen the Cat  
2017 Wall Calendar 129:-
12 månaders väggalmanacka med 
bilder på katten Pusheen. 
➥ Kommer i september. [159884]

The Big Bang Theory  
2017 Wall Calendar 129:-
12-månaders väggalmanacka med 
bilder på nördarna ur The Big 
Bang Theory. 
➥ Kommer i september. [159867]

Nina Hemmingsson- 
almanackan 2017  159:-
En almanacka där varje familje-
medlem har en egen kolumn. 
Väggalmanacka. [157265]

Despicable Me  
2017 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka för 12 månader 
med minioner ur Dumma mej. 
➥ Kommer i september. [159868]

Nightmare Before Christmas 
2017 Wall Calendar 129:-
Porträttbilder hämtade ur 
Nightmare Before Christmas. 
➥ Kommer i september. [159880]

Miss Peregrine’s Peculiar  
2017 Wall Calendar 169:-
Almanacka med foton och texter 
från Ransom Riggs bok. 
➥ Kommer i september. [160134]

Pokemon Official 2017 Wall 
Calendar 129:-
12-månaderns almanacka med 
bilder på pokémoner. 
➥ Kommer i september. [159883]

Marvel Retro Classic  
2017 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka för 12 månader 
med bilder på gamla superhjältar. 
➥ Kommer i september. [159878]

The Hobbit Motion Picture Trilogy 
2017 Wall Calendar 129:-
12-månaders väggalmanacka med 
porträttbilder ur Hobbitfilmerna.
➥ Kommer i september. [159896]

Doctor Who Day-to-Day  
2017 Calendar 149:-
Rivbladsalmanacka med en bild 
ur Doctor Who varje dag. 
➥ Kommer i oktober. [159901]

Harry Potter  
2017 Movie Calendar 129:-
16-månaders almanacka  med 
huvudpersonerna filmerna.
➥ Kommer i september. [159872]
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The Tolkien Official  
Calendar 2017  149:-
Almanacka med Tolkiens egna 
bilder ur The Hobbit.
➥ Kommer i oktober. [155883]

Jan Stenmark 2017  159:-
Humor och collagemästaren visar 
upp 12 bilder. 
Väggalmanacka. [157264]

Walking Dead  
2017 Wall Calendar 179:-
Väggalmanacka med bilder från 
tv-serien Walking Dead.
Väggalmanacka. [157518]

Legend of Zelda  
2017 Wall Calendar 159:-
Väggalmanacka med bilder på 
figurer från Zelda-spelen. 
Väggalmanacka. [156020]

A Song of Ice and Fire  
2017 Wall Calendar 169:-
Didier Graffets illustrationer till 
George R R Martins bokserie.
Väggalmanacka. [154914]

Super Mario Bros  
2017 Wall Calendar 159:-
Almanacka med klassiska Super 
Mario-screenshots. 
Väggalmanacka. [156019]

Luis Royo 2017 Calendar 179:-
16-månaderns almanacka med 
Luis Royos fantasybilder. 
Väggalmanacka. [157996]

Sherlock Official  
2017 Calendar 129:-
Väggalmanacka för 12 månader 
med porträttbilder från tv-serien. 
➥ Kommer i oktober. [159885]

Simpsons Wall  
Calendar 2017  129:-
12-månaderns väggalmanacka 
med bilder från Simpsons. 
➥ Kommer i september. [159898]

Darth Vader and Family  
2017 Wall Calendar 179:-
Jeffey Browns bilder av Darth och 
ungarna. 
Väggalmanacka. [153409]

Star Trek 2017 50th 
Anniversary Calendar 129:-
Väggkalender med diverse 
ikoniska bilder, t.ex. av affischer 
och prylar, från Star Trek. 
➥ Kommer i september. [159889]

Supernatural 2017  
Wall Calendar 129:-
Väggkalender med motiv från tv-
serien Supernatural. 
➥ Kommer i september. [159895]

Star Wars Episode VII  
2017 Wall Calendar 129:-
Almanacka med bilder ur Star 
Wars: The Force Awakens. 
➥ Kommer i september. [159893]

Star Wars 2017 Classic  
Wall Calendar 129:-
Tecknade bilder av scener hämtade 
ur de klassiska filmerna. 
➥ Kommer i september. [159890]

Star Wars Day-to-Day  
2017 Calendar 149:-
Bordsalmanacka med bilder från 
alla filmerna. 
➥ Kommer i oktober. [159902]

World of Warcraft  
2017 Wall Calendar 179:-
Årets World of Warcraft-kalender 
med bilder t.o.m årets expansion. 
Väggalmanacka. [157521]

running.indd   25 2016-08-26   16:46:19



26 www.sfbok.se

TECKNADE SERIER PÅ ENGELSKA SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2016

TECKNADE SERIER PÅ ENGELSKA

Kim W Andersson
Alena 179:-
Kim W Anderssons serie, som blev film nu i 
sommar.
Sedan Alena började på den snobbiga 
internatskolan tra kasseras hon varje dag av 
Filippa och tjejerna i lacrosse laget. Men Ale-
nas bästa vän Josefin tänker inte låta henne 
ta mer skit. Inte från kuratorn eller rektorn, 
inte från Filippa och inte från någon. Om 
Alena inte slår tillbaka så kommer Josefin 
ta saken i egna händer. Det finns bara ett 
problem. Josefin har varit död i ett år. 
➥ Häftat album i september. [157486]

Margaret Atwood,  
Johnnie Christmas & Tamra Bonvillain
Angel Catbird 149:-
SF-författaren Margaret Atwoods första serie-
album handlar om katter. 
En ung genetiker muteras av misstag och 
får sitt DNA uppblandat med en katt och en 
uggla. Vad som följer är en superhjälteserie 
med högt tempo och väldigt många katt-
relaterade skämt. Mjau!
➥ Inbundet album i september. [158327]

Avatar:The Last Airbender
Avatar: The Last Airbender:  
North and South Part 1  129:-
Början på en ny trilogi som fortsätter hand-
lingen efter Smoke & Shadow.
När Aang lämnar Zuku med Kemurikage 
drar Katara och Sokka själva till Södra 
vatten stammen. Byn de lämnade har under 
deras resa växt explosionsartat och är nu-
mera en stad med Kataras pappa, Hakoda, 
som borgmästare! Bakom stadens tillväxt 
verkar en kvinna, Malina. Vad är  
hennes syfte med det hela, egentligen? 
➥ Häftat album i september. [158329]

Christophe Bec & Alexis Sentenac
Siberia 56  199:-
En serie som blandar klassisk science fiction 
och skräck, och är väldigt vackert illustrerad 
av Alexis Sentenac.
Fem vetenskapsmän är fångade på en is-
planet miljoner ljusår från Jorden och måste 
kämpa mot minusgrader och hemska varelser 
under tiden de vandrar mot en avlägsen  
station på planetens yta.  
➥ Inbundet album i oktober. [157689]

Cullen Bunn & Tyler Crook
Harrow County Vol 3: Snake Doctor 149:-
Häxkonst i amerikanska södern.
Hudlöse pojken försöker förstå sitt dunkla 
förflutna och Emmy undersöker en gammal 
ruttnande bosättning. En ondska verkar ligga 
dold. Det gäller att ta det varligt och inte 
lyfta på fel stenar i jakten på sanningen. 
➥ Häftat album i september. [158336]

Charles Burns
Last Look: Doug Trilogy Omnibus 269:-
Samlingsvolym med ’X’ed Out’, ’The Hive’ och 
’Sugar Skull’.
Doug råkar ut för något märkligt. Ett  
surrande oljud från andra sidan sovrums-
väggen väcker honom. Det första han ser är 
katten Inky bredvid ett hål i mur bruket. Inky 
dog för flera år sedan, men sitter där ändå. 
Doug bestämmer sig för att gå in genom 
hålet, och vad som följer är märkligt som en 
feberdröm. 
➥ Häftat album i oktober. [157795]

Kelly Sue Deconnick & Valentine De Landro
Bitch Planet Vol 2: President Bitch 149:-
Följ med till början av historien och träffa 
President Bitch.
I en inte alltför avlägsen framtid be stämmer 
sig de patriarkala ledarna för att skicka 
en kvinna till den vidrigaste straffkoloni-
planeten som finns, för att hon inte lytt order. 
Men hur blev det som det blev? 
➥ Häftat album i september. [158361]

Dragon Age
Dragon Age: Mage Killer 149:-
En tecknad serie baserad på datorspelet.
Tessa och Marius är lekogknektar som slår 
ut onda magiker. När de förråder en mäktig 
arbetsgivare som tänker döda dem tvingas de 
fly och sluta sig till Inkvisitionen. 
Häftat album. [156313]

Jean-Luc Istin & Kyko Duarte
The Blue Crystal 179:-
Fantasy med alver i huvudrollerna.
Blåalverna i Ennlya, en liten nordlig hamn-
stad i Nordrenn, har blivit mördade! Blå-
alven Lanawyn och hennes människopolare 
Turin försöker ta reda på vem eller vilka 
som är ansvariga, och de upptäcker en klan, 
Yrlans, som hatar alla alver. Samtidigt finner 
blåalven Vaalann att hennes öde är samman-
kopplat med en kraftfull artefakt som kan ge 
henne full kontroll över havet. 
➥ Inbundet album i oktober. [150220]

Mike Mignola
Hellboy and the BPRD: 1953  199:-
En ung Hellboy på kusliga äventyr.
Hellboy och hans mentor Bruttenholm reser 
tvärs över England och stöter på avhuggna 
mördares händer, en dryg vattenande och 
några av de mest avskyvärda varelserna inom 
brittisk folklore, Rawhide Rex och Bloody 
Bones.
Häftat album. [157479]

BPRD: Hell on Earth: The Exorcist 199:-
Alla serierna med exorcisten Ashely Strode.
BPRD-agenten Ashley Strode försöker 
fördriva en demon från en hundraårig 
ande utdrivare, något som får dem bägge 
att hamna i ett helvete, bokstavligt talat. 
Härnäst söker hon upp en lantlig håla där en 
demonkult kidnappar barn. 
Häftat album. [158335]

Wendy & Richard Pini
Elfquest: The Final Quest #15  45:-
Serietidning med vargryttarnas nya äventyr.
Efter att ha spårat i veckor hittar gänget till 
slut Skarpegg, fångad av märkliga alver de 
inte känner sedan tidigare. 
Serietidning. [158333]

Elfquest: The Final Quest #16  45:-
➥ Serietidning i oktober. [160602]

Yasmine Surovec
Cat vs Human: Fairy Tails 159:-
Kända sagor berättas enligt web-
serien Cat Versus Human. Här spelas 
rollen av prinsessor, dvärgar, prinsar 
och alla de andra av katter, något 
som förvrider och ibland förbättrar 
sagans sensmoral. Som när den fula 
kattungen växer upp till en ful katt - 
och vem gillar inte en ful katt? 
Häftat album. [154094]
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Rick and Morty
Rick and Morty Vol 3  239:-
Nya äventyr i tid, rum och anatomi.
De märkliga äventyren med degenererade 
geniet Rick Sanchez och hans klumpiga barn-
barn Morty fortsätter genom rymden, tiden 
och... anatomin. Det blir besök på en High 
School Simulation-planet, jakter på galak-
tiska brödrostar samt en spökbollturnering 
som heter duga. 
➥ Häftat album i september. [158393]

Simon Spurrier & Ryan Kelly
Cry Havoc Vol 1: Mything in Action 149:-
Cry Havoc sammanbinder alla tre trådarna i 
Lous liv, och berättar hur en lesbisk varulvs-
soldat hamnade där hon är. 
Lou är en gatumusiker som hamnat i vägen 
för det övernaturliga, men Lou är även en 
soldat i Afganistan som är stationerad där 
med sina hamnbytarkollegor, och en fånge hos 
monstret hon skickats för att döda.
Häftat album. [158360]

Star Wars-serier
Darth Vader Vol 3:  
The Shu-Torun War 199:-
Sithfursten fortsätter sin väg mot maktens 
toppar.
Invånarna på Shu-Torun har gjort uppror och 
Imperiet tänker inte stillasittande titta på. 
Darth Vader får i uppdrag att leda en militär 
aktion mot planeten. Frågan är vilka som ska 
slåss vid hans sida. 
Häftat album. [158598]

Star Wars Vol 3: Rebel Jail 199:-
Här fortsätter handlingen från ’Vader Down’.
Rebellerna är på väg till ett fängelse där 
någon av stor betydelse för motståndet hålls 
fången. Men de får konkurrens i sin jakt 
på fången. Plus en historia om en spion i 
Imperiets hjärta och en hämtad ur Obi-Wan 
Kenobis minnen från Tatooine. Vi får veta 
varför Owen Lars till varje pris ville hålla 
jediriddaren borta från den unga Luke.  
Häftat album. [158596]

Hidden Universe Travel Guide:  
The Complete Marvel Cosmos 199:-
Den slutgiltiga guideboken till Jorden, de nio 
världarna och andra dimensioner.
För guidandet står Peter Quill, Rocket, Groot 
och resten av Guardians of the Galaxy-
gänget. Ända sedan de tidiga dagarna med 
Fantastiska fyran och Thor har Marvel 
Comics blandat in mängder av utomjordiska 
världar och dimensioner i sina superhjälte-
berättelser, och här är en genomgång av dem 
alla, och hela den yttre rymden med alla dess 
invånare. 
➥ Inbunden i oktober. [157676]

Spider-Man/Deadpool Vol 1: 
Isn’t it Bromantic 179:-
Det här är vad jag kallar en dynamisk duo! 
När Spider-Man och Deadpool inser att 
de plötsligt sitter i samma skit behöver de 
samarbeta. Vilket betyder att Deadpool 
gör allt för att imponera på Spider-Man, 
medan Spider-Man gör allt för att bli av med 
Deadpool så snabbt som möjligt. Och det lär 
inte bli bättre när Spider-Man får reda på att 
nästa namn på Deadpools lönnmördarlista är 
Peter Parker. 
Häftat album. [158599]

Batman Vol 9:  
Bloom 229:-
Den nya Batman, Jim  
Gordon, ställs mot 
gangster bossen Mr. Bloom. 
Samtidigt har Bruce 

Wayne, som lider av minnesförlust, upptäckt 
sanningen om sin tid som Batman. Nu måste 
han ta sig ner i grottan och återta sitt arv.  
➥ Inbundet album i september. [157195]

Wonder Woman: The True Amazon 199:-
Jill Thompsons vackra berättelse om krigs-
prinsessan Diana, som en dag kommer växa 
upp och bli superhjälten Wonder Woman.
Diana är till en början bortskämd, men en 
rad tragiska händelser skakar om hennes liv, 
och hon måste lära sig växa, snarare än att 
knäckas, när en hård omvärld sätter henne 
på prov. 
➥ Inbundet album i september. [158343]

Deathstroke Vol 3: Suicide Run 169:-
Deathstroke vs Suicide Squad.
Deathstroke har slagits mot gudar, mördat 
mängder av fiender och till och med offrat 
bitar av sig själv han inte trodde han kunde 
leva utan. Men hans framtid är minst lika 
blodig som hans historia, nu när han bestämt 
sig för att ge sig på Suicide Squad med  
Harley Quinn i spetsen.
Häftat album. [158346]

Harley Quinn Vol 1:  
Hot in the City Book & Mask Set 329:-
Presentpaket med serieboken ’Hot in the City’ 
och en Harley Quinn-mask.
För en fri själ som Harley Quinn kändes 
Gotham City lite instängt efter att hennes 
pojkvän Jokern sprängt hennes lya. Tursamt 
nog har hon ärvt ett hyreshus av en gammal 
klient. Dags för Harley att flytta från Gotham 
till New York. Men innan hon ens hinner 
fram försöker någon ta kål på henne, och väl 
framme inser hon att hon inte är ensam i sitt 
nya hus. Som om det inte räckte till tänker 
ett hem för hemlösa i djur i närheten avliva 
femtio av sina skyddslingar. Dags för Harley 
att slå en signal till sin gamla kompis Poison 
Ivy och se om de inte kan hjälpa de stackars 
djuren.
Häftat album. [157190]

Lucifer Vol 1: Cold Heaven 149:-
Skräck- och fantasyförfattaren Holly Black 
har skrivit manus till serien om den fallna 
ängeln.
Gud är död och Gabriel tror att Lucifer ut-
förde mordet. Lucifer hade motiv och tillfälle, 
men svär att han kan bevisa sin oskuld. Allt 
blir bra om han kan hjälpa Gabriel att hitta 
den riktiga mördaren, eller hur?
Häftat album. [158355]

New Suicide Squad Vol 3: Freedom 169:-
Dags att slå tillbaka mot överheten, när  
Suicide Squad hamnar under radarn.
Harley Quinn och de övriga medlemmarna i 
Suicide Squad har förklarats missing in  
action, och alla tror att de är döda. Det 
innebär att ett tillfälle att ge igen på Amanda 
Waller, deras förmyndare, har uppenbarat sig!
Häftat album. [157535]

Superman: American Alien 199:-
Från amerikansk tonårskille till arketypisk 
superhjälte.
En miniserie om Clark Kents utveckling från 
ung man till arketypisk hjälte. För manuset 
står Max Landis, som tidigare skrivit  
American Ultra. 
Häftat album. [157186]
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tv-serier
11.22.63, säsong 1  249:-
Steven Kings tidsreseroman har blivit 
tv-serie.
Gymnasieläraren Jake Epping får veta att 
en god vän har en tidsportal till slutet av 
50-talet i sin lunchrestaurang! Det får till 
följd att Jake reser tillbaka i tiden för att 
stoppa mordet på president John F.  
Kennedy. En thriller i åtta delar baserad 
på Stephen Kings roman.
Svensktextad DVD. [159198]

11.22.63, säsong 1 (blu-ray) 299:-
Svensktextad blu-ray. [159199]

Arrow, The Complete  
Fourth Season  349:-
Oliver Queen har lämnat Starling City, 
men han kan inte lämna rollen som The 
Arrow bakom sig.
Vad kommer att hända med gruppen som 
sattes samman av The Arrow? Kommer 
John Diggle, Thea Queen och Laurel Lance 
fortsätta att bekämpa brott på egen hand? 
Nu är Malcolm Merlyn den nya Ra’s al 
Ghul, lönnmördarnas ledare, och ingen går 
säker. Nya skurkar och hjältar väntar i 
fjärde säsongen.
➥ 3 okt. Svensktextad DVD. [161181]

Arrow, The Complete  
Fourth Season (blu-ray) 399:-
➥ 3 okt. Svensktextad blu-ray. [161182]

Ash vs Evil Dead, Season 1  359:-
En tv-serie baserad på Sam Raimis filmer, 
med Bruce Campbell i huvudrollen.
Ash har ägnat de senaste 30 åren åt att 
undvika både odöda och vuxenansvar. Men 
när zombiepesten sveper över världen är 
han så illa tvungen att greppa motor sågen 
och hagelbössan. Lucy ’Xena’ Lawless  
spelar också en stor roll i serien, som  
mystisk kvinna med okänd agenda. 
➥ 26 sep. Svensktextad DVD. [159249]

Daredevil, The Complete  
First Season 349:-
Den blinda brottsbekämparen har fått en 
egen tv-serie. 
Charlie Cox har fått mycket beröm för  
rollen som Matt Murdock/Daredevil, 
advokaten som slåss mot brottslingar i 
stadsdelen Hell’s Kitchen i New York. 
➥ 3 okt. Svensktextad DVD. [160856]

Daredevil, The Complete  
First Season (blu-ray)  399:-
➥ 3 okt. Svensktextad blu-ray. [160857]

DC’s Legends of Tomorrow,  
säsong 1  349:-
En pin off-serie från Arrow och The Flash, 
med tidsresande superhjältar.
År 2166 har superskuren Vandal Savage 
lagt under sig hela jorden och styr med 
järnhand. Rip Hunter reser tillbaka i tiden 
och samlar ihop en grupp hjältar som ska 
hindra Savage från att ta makten. Men 
Hunter har inte berättat allt för sina nya 
medhjälpare.
Svensktextad DVD. [159190]

DC’s Legends of Tomorrow,  
säsong 1 (blu-ray) 399:-
Svensktextad blu-ray. [159191]

Elementary, The Fourth Season 459:-
Amerikas svar på ’Sherlock’, med Jonny 
Lee Miller och Lucy Liu.
I fjärde säsongen riskerar Holmes att åka i 
fängelse, och det är inte lätt för honom att 
hålla sig nykter. Då dyker hans pappa upp 
och erbjuder sin hjälp. 
➥ 12 sep. DVD från England.  
Ej svensk text. [158964]

From Dusk till Dawn, Season 2  399:-
Andra säsongen av serien som tar avstamp 
i Robert Rodriguez 80-talsfilm.
De inte så laglydiga bröderna Seth and 
Richie Gecko spelas här av D.J. Cotrona 
och Zane Holtz. De är på flykt efter att ha 
räddat Santanico och planerar att hämnas 
på De Nio. Då återupplivar Lord Aman-
cio Malvado prisjägaren The Regulator 
(Danny Trejo) för att fånga bröderna, men 
de lyckas iscensätta sin egen död i ett 
försök att komma undan.
DVD från England. Ej svensk text. [156608]

The Flash, Complete  
Second Season 349:-
Han är resultatet av ett misslyckat veten-
skapligt experiment och bestämde sig för 
att kämpa mot superskurkar.
Historien om Central Citys rätts-
medicinska utredare Barry Allen, The 
Flash, baseras på den överljudssnabba DC 
Comics-karaktären. När Barry får reda 
på att alla ’metamänniskor’ inte använder 
sina nya krafter för att göra gott, skyndar 
han och hans vänner sig att ge sig in i 
striden mot ondskan. Här tar sig Flash och 
hans grupp på S.T.A.R. Labs an en super-
snabb skurk känd som Zoom.
➥ 3 okt. Svensktextad DVD. [161221]

The Flash, Complete  
Second Season (blu-ray) 399:-
➥ 3 okt. Svensktextad blu-ray. [161222]

Gotham, Season 2  349:-
Andra säsongen av serien om Gotham före 
Batmans ankomst.
Brottsutredarna Jim Gordon och Harvey 
Bullock kämpar mot korruptionen i Got-
ham City medan galna brottslingar som 
Penguin, Edward Nygma, Hugo Strange, 
Victor Fries och Barbara Kean slåss om  
makten över staden och syskonen Theo 
och Tabitha Galavan samlar interner från 
Arkham Asylum. 
Svensktextad DVD. 159192]

Gotham, Season 2 (blu-ray) 399:-
Svensktextad blu-ray. [159193]

Killjoys, Season 1  299:-
TV-serien som jämförts med Firefly. Action 
i rymden med gott humör!
Killjoys är en trio interplanetära pris-
jägare som svurit att förbli neutrala. 
De jagar dödliga brottslingar genom det 
avlägsna solsystemet Quad som balan-
serar på gränsen till ett enormt blodigt 
klasskrig. Ledaren, den komplicerade och 
dödliga Dutch, har en speciell förmåga att 
få folk att lita på henne och hon är mycket 
populär. Men bakom fasaden döljer sig ett 
mörkt förflutet.
Svensktextad DVD. [158962]

Killjoys, Season 1 (blu-ray) 349:-
Svensktextad blu-ray. [158963]
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Limitless, Season 1  359:-
En tv-serie baserad på filmen från 2011 
med samma namn.
Drogen NZT-48 gör dig perfekt - den låser 
upp din fulla potential och gör dig till 
något av en supermänniska. Tv-serien 
utspelar sig fyra år efter filmen och kretsar 
kring Brian Finch, en musiker som har 
upptäckt drogen och plötsligt blir något av 
ett geni. Sina nyfunna förmågor an vänder 
han för att hjälpa FBI att lösa extra 
kniviga fall. 
Svensktextad DVD. [159253]

The Magicians Season 1  469:-
En tv-serie efter Lev Grossmans fantasy-
romaner.
Quentin Coldwater är begåvad men  
olycklig. Han är hemligt besatt av en serie
fantasyromaner han läste som liten, om 
fem barn och deras äventyr i ett magiskt 
land som heter Fillory. Jämfört med det 
känns allting i hans riktiga liv grått och 
färglöst. Allting förändras när Quentin 
oväntat blir antagen till Brakebills, ett 
väldigt hemligt och väldigt exklusivt
college i norra delen av staten New York. 
Väl där genomgår han en grundlig och tuff 
utbildning i hur man praktiserar modern 
trollkonst - och får veta att Fillory  
existerar i verkligheten. 
Import från USA. Region 1. Ej svensk text. Kan ej 
spelas på en europeisk dvd-spelare. [160848]

Outlander, Season 2  299:-
TV-serien baserad på Diana Gabaldons 
bästsäljare om den tidsresande sjuk-
sköterskan som får ihop det med en laglös 
högländare på 1700-talet.
Andra säsongen börjar med att Jamie och 
Claire anländer till Paris, där de ska  
infiltrera de jakobinska upproret för att 
hindra slaget vid Culloden.
➥ 31 okt. Svensktextad DVD. [161108]

Outlander, Season 2 (blu-ray) 299:-
➥ 31 okt. Svensktextad blu-ray. [161109]

Penny Dreadful,  
The Complete Third Season 399:-
En kuslig, gotisk och erotiskt laddad saga 
med Dorian Gray, Victor Frankenstein och 
gestalter ur Dracula i huvudrollerna.
I tredje säsongen reser sir Malcolm till 
Amerika för att rädda den tillfångatagna 
Ethan. Samtidigt oroas Vanessa av en ond 
närvaro som har infunnit sig i London. 
➥ 24 okt. DVD från England.  
Ej svensk text. [160914]

Penny Dreadful, The Complete Third 
Season (blu-ray) 449:-
➥ 24 okt. Blu-ray från England. 
 Ej svensk text. [160915]

Person of Interest, Season 4 349:-
Här fortsätter handlingen om den all-
seende Maskinen, AI:n som ska förebygga 
terror, men också hjälper brottsbekämpare 
utanför lagen.
Den obarmhärtiga samariten kommer on-
line i säsong 4, och nu är det betraktarna 
som är måltavlorna. Reese, Finch, Shaw 
och Root flyr in i nya identiteter, men  
precis som New York-polisen Fusco  
riskerar de att avslöja sig då de utför 
Maskinens skyddsuppdrag.
Svensktextad DVD. [159200]

Person of Interest,  
Season 4 (blu-ray) 399:-
Svensktextad blu-ray. [159201]

Sleepy Hollow,  
The Complete Third Season 259:-
Tredje säsongen av tv-serien som baseras 
på samma historia som Tim Burtons film 
’Sleepy Hollow’.
I den här säsongen slipper en uråldrig 
demon lös i ett köpcentrum, Ichabod 
under söker vad som har hänt två systrar 
och Pandora återbördar ett dödligt och 
giftigt väsen till livet. 
➥ 19 sep. DVD från England.  
Ej svensk text. [160909]

The Walking Dead  
Season 6  299:-
Hoppet om säkerhet i Alexandria är förlorat, men snart 
upptäcker Rick och de andra i gruppen en ny värld som är 
långt större än de kunnat föreställa sig. För att leva i detta 
nyfunna landskap måste de själva bli hotet, lika fasansfullt 
som någon av alla de motståndare de tidigare mött. 
➥ Svensktextad DVD 26 sepember. [159246]

The Walking Dead Season 6 (blu-ray) 349:-
➥ Svensktextad blu-ray 26 september. [159245]

The Big Bang Theory,  
Season 9  349:-
Förra säsongen var Sheldon redo att omförhandla sitt  
Relationship Agreement med Amy. Samtidigt åkte Leonard 
till Vegas med Penny, Howard var ensam med Bernadette 
och Raj fick ett snack med Emily. Upplagt för en relations-
tät nionde säsong, med andra ord.
Svensktextad DVD. [159187]

The Big Bang Theory, Season 9 (blu-ray) 399:-
Svensktextad blu-ray. [159188]

running.indd   29 2016-08-26   16:46:26



30 www.sfbok.se

FILM SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2016

Supergirl, Season 1  399:-
En tv-serie om flickan från Krypton som 
kommer till jorden för att skydda sin kusin, 
mer känd som Clark Kent.
Kara Zor-El har hållit sina superkrafter 
hemliga, men ställd inför en katastrof som 
ingen annan kan avvärja måste hon välja 
att bli Supergirl. 
Svensktextad DVD. [159258]

Supergirl, Season 1 (blu-ray) 499:-
Svensktextad blu-ray. [159259]

The Vampire Diaries,  
The Complete Seventh Season 349:-
Gör dig redo för episk spänning och evig 
hjärtesorg i säsong sju. 
Damon försöker leva vidare utan Elena, 
Stefan konfronterar sin första kärlek 
samtidigt som han dras allt närmare till 
Caroline, som sörjer förlusten av både sin 
vän och sin mamma, och Bonnie utforskar 
sina nya krafter. 
Svensktextad DVD. [159181]

The Vampire Diaries, The Complete 
Seventh Season (blu-ray) 399:-
Svensktextad blu-ray. [159182]

f i lm
Allegiant 159:-
Tredje filmen i Divergent-serien, baserade 
på de dystopiska romanerna.
Efter de omvälvande insikterna i In-
surgent måste Tris fly tillsammans med 
Four och ta sig bortom den höga mur 
som omringar Chicago. För första gången 
någon sin måste de lämna den enda stad 
och den enda familj de någonsin har känt.  
Svensktextad DVD. [160109]

Allegiant (blu-ray) 159:-
Svensktextad blu-ray. [160110]

Batman: The Killing Joke 149:-
En tecknad film baserad på seriealbumet 
av Alan Moore och Brian Bolland.
Vi får följa Batmans jakt på Jokern, och 
sökandet efter vad i det förflutna som har 
format superskurken. Jokern rymmer ur 
fängelset och ger sig efter Gordons familj. 
Han tar Jim till fånga och säger sig vilja 
driva honom till vansinnets gräns. Kan det 
lyckas?
DVD från England. Ej svensk text. [160992]

Batman: The Killing Joke (blu-ray) 239:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [161126]

Batman v Superman:  
Dawn of Justice 149:-
Två av rättvisans giganter - Batman/
Bruce Wayne och Superman/Clark Kent - 
möts i århundradets kamp. 
Filmen börjar där Man of Steel slutade, 
när Superman slogs mot general Zod i 
Metropolis. Bruce Wayne ser inte med  
blida ögon på förstörelsen, och därifrån går 
det bara utför. En väldigt tokig Lex Luthor 
blandar sig i leken, en stor bit grön  
kryptonit är på vift och Batman goes bat 
crazy, kan man säga. Skojig film som är 
mycket bättre än sitt rykte!
Svensktextad DVD. [159203]

Batman v Superman:  
Dawn of Justice (blu-ray) 179:-
Svensktextad blu-ray. [159204]

Batman v Superman:  
Dawn of Justice (blu-ray 3D+blu-ray) 229:-
Blu-ray 3D + 2D. Svensktextad utgåva. [159205]

Batman v Superman:  
Dawn of Justice (4K Ultra HD blu-ray) 299:-
4K Ultra HD + Blu-ray. 
 Svensktextad utgåva. [159206]

Cell 99:-
En film baserad på Steven Kings roman om 
en mordepidemi orsakad av signaler från 
mobiltelefoner.
I Cell får vi följa en konstnärs desperata 
jakt för att finna sin son efter att utsänd-
ningen av en mystisk mobiltelefonsignal 
förvandlat människor till livsfarliga  
galningar. Detta leder till en mord epidemi 
av episka proportioner när mobil-
användare förvandlas till blodtörstiga 
varelser. Endast en grupp människor i 
New England har klarat sig undan, och de 
måste nu hantera det påföljande kaoset.
Svensktextad DVD. [160391]

Cell (blu-ray) 99:-
Svensktextad blu-ray. [160392]

Final Fantasy XV: Kingsglaive 159:-
Den senaste datoranimerade filmen  
baserad på Square Enix tv-spel med  
mooglar och fyrkantiga svärd.
Kingsglaive har hämtat en del av sin 
handling och bakgrund från det nya spelet 
Final Fantasy XV. I centrum står Regis 
Lucis Caelum CXIII, far till spelets huvud-
person Noctis. Vi får följa medlemmarna av 
kungens elitkår, Kingsglaive, som skyddar 
kungadömet Lucis och dess kristall när 
invasionsstyrkor från grannriket Niflheim 
hotar freden. 
➥ 30 sep. Svensktextad DVD. [161097]

Final Fantasy XV:  
Kingsglaive (blu-ray) 199:-
➥ 30 sep. Svensktextad blu-ray. [161096]

Captain America:  
Civil War 159:-
Hela Marvel-världen skakas av splittring när Captain  
America ställs mot Iron Man. 
När regeringens påtryckningar om att hålla tillbaka 
Avengers sår split mellan Captain America och Iron Man, 
förvandlas bästa vänner till bittra fiender. Mot en kuliss av 
dubbelspel, gäckande skurkar och nya allierade utbryter 
det yttersta och avgörande slaget om Avengers och hela 
mänsklighetens framtid.
➥ 3 okt. Svensktextad DVD. [160395]

Captain America: Civil War (3D+blu-ray) 249:-
➥ 3 okt. Svensktextad  blu-ray 3D + 2D. [160397]

Captain America: Civil War (blu-ray) 179:-
➥ 3 okt. Svensktextad blu-ray. [160396]
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Gods of Egypt 99:-
Den otippade hjälten Bek ger sig ut på en 
lång resa för att rädda världen och sin 
älskade. 
För att lyckas måste han ta hjälp av den 
mäktige guden Horus och till sammans 
bildar de en osannolik allians mot den 
onda guden Set som tillskansat sig Egyp-
tens tron och på så sätt orsakat kaos och 
stridigheter i det en gång fridfulla och 
blomstrande riket. Deras enastående kamp 
mot Set och hans mannar för dem in i livet 
efter detta och genom himmelrikena där 
både gudar och dödliga måste genomgå 
tapperhetsprov och göra uppoffringar om 
de ska klara sig hela vägen till den slut-
giltiga uppgörelsen.
Svensktextad DVD. [160111]

Gods of Egypt (blu-ray) 99:-
Svensktextad blu-ray. [160112]

Hardcore Henry 159:-
Du minns ingenting. Allt du vet är att du 
heter Henry, något din fru berättade när 
hon nyss återupplivade dig från de döda. 
Bara några minuter senare blir du be-
skjuten och din fru kidnappas. Den  
skyldige till dådet är Akan, en mäktig 
krigsherre omgiven av en armé av lego-
soldater, som planerar att ta över världen. 
Plötsligt befinner du dig i Moskva där 
alla vill se dig död. Alla utom en mystisk 
engelsman, Jimmy. Men kan du verkligen 
lita på honom? Om du bara överlever van-
sinnet kommer du förstå meningen med 
allt och sanningen bakom din identitet.
Lycka till Henry - du kommer sannolikt 
behöva det.
Svensktextad DVD. [160400]

Hardcore Henry (blu-ray) (15) 179:-
Svensktextad blu-ray. [160401]

The Huntsman: Winter’s War 159:-
Chris Hemsworth och Charlize Theron 
återvänder till The Huntsmans värld. 
Den elaka drottningen Ravenna förvandlar 
sin syster Freyas hjärta till is. Detta svek 
väcker en isande kraft inom Freya och  
hindrar henne från att älska. Ett krig 
bryter ut mellan systrarna. Jägaren Eric 
och hans följeslagare Sara måste hjälpa 
Freya att besegra sin syster så att inte 
den ondskefulla Ravenna härskar för all 
framtid.
Svensktextad DVD. [160406]

The Huntsman:  
Winter’s War (blu-ray 3D+Blu-ray) 249:-
Blu-ray 3D + 2D. Svensktextad utgåva. [160408]

The Huntsman:  
Winter’s War (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [160407]

Midnight Special 149:-
Roys son Alton besitter mystiska krafter 
som eftersöks av en grupp religiösa extre-
mister. 
De två tvingas fly från sitt hem och jagas 
till slut över hela landet, och till och med  
regeringen blandas in. Roy riskerar allt för 
att hjälpa Alton att finna sitt syfte, vilket 
detta nu må vara ... Den kritikerrosade 
regissören Jeff Nichols utforskar kärlekens 
bojor i denna övernaturliga och mycket 
mänskliga film.
Svensktextad DVD. [159196]

Midnight Special (blu-ray) 179:-
Svensktextad blu-ray. [159197]

Warcraft: The Beginning 159:-
Filmen som berättar historien om hur allt började i  
Azeroth, när orkerna dök upp och kriget bröt ut.
Azeroth står på randen av ett krig och deras invånare  
hotas av skräckinjagande inkräktare; orker, som är på 
flykt från sin egen döende värld för att kolonisera en  
annan. När en portal mellan de två världarna öppnas 
måste en armé kämpa mot total ödeläggelse, och en annan 
för att undvika att utrotas. Och mitt i kriget, på varsin 
sida av slagfältet, kämpar två hjältar för sina familjer, 
sina folk och sina hem.
➥ 10 okt. Svensktextad DVD. [161098]

Warcraft: The Beginning (blu-ray) 199:-
➥ 10 okt. Svensktextad blu-ray. [161099]

Warcraft: The Beginning (3D+blu-ray) 249:-
➥ 10 okt. Blu-ray 3D+BR. Från 2016. [161100]

Warcraft: The Beginning (4K+blu-ray) 299:-
➥ 10 okt. Blu-ray. Från 2016. [161101]

Pride and Prejudice  
and Zombies 159:-
En film baserad på Pride and Prejudice and Zombies,  
boken som tar Jane Austens originaltext om systrarna  
Bennet och Mr Darcy, och späckar den med zombieaction. 
En mystisk pestsjukdom har drabbat den engelska byn 
Meryton och de döda vänder åter från graven. Hand-
gripliga hjältinnan Elizabeth Bennet har satt sig för att 
utrota de vandrande döda, men distraheras av den  
arrogante Mr Darcys ankomst. Snart följer en elegant 
duell i manér och kvicka repliker dem emellan, ackompan-
jerad av en mer direkt duell på det blodstänkta slagfältet 
där Elizabeth slåss mot horder av köttätande vandöda.
Svensktextad DVD. [159817]

Pride and Prejudice  
and Zombies (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [159818]

Pride and Prejudice  
and Zombies (4K+blu-ray) 299:-
4K HD + blu-ray. Svensk utgåva med svensk text. [159819]
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Age of Conan -  
The Strategy Board Game 899:-
En nyutåva av brädspelet som släpptes 2009. 
Spelarna tar kontrollen över den hyboriska 
erans olika riken och kämpar om makten i  
Conans värld. Spelet påminner om War of the 
Ring, brädspelet i Tolkiens Midgård, men Age 
of Conan är lättare att sätta sig in i och har en 
hel del egna kluriga idéer och mekanismer. 
Brädspel för 2-4 spelare från 12 år.  
Speltid 90 minuter. Regler på engelska. [158836]

Escape from Colditz -  
75th Anniversary Edition 675:-
En jubileumsutgåva av andra världskrigs-
spelet av Pat Reid, en brittisk officer som 
rymde ur fånglägret Colditz under kriget, och 
tv-författaren Brian Degas. En spelare styr 
de tyska vakterna och de övriga försöker fly. 
75- årsjubileet firar Reids flykt ur lägret - spelet 
är från 1973.  
➥ Oktober. Brädspel för 2-6 spelare från 12 år.  
Speltid 180 minuter. Regler på engelska. [153964]

Flick’em Up!  
(skandinavisk utgåva) 299:-
Ett vilda västern-spel där spelplanen utgörs av 
en liten stad uppbyggd av pappfasader. Olika 
scenarion med bankrånare, sheriffer och annat 
västernmässigt ger variation i spelet, som i 
grunden är en fingerfärdighetsövning där det 
gäller att sprätta iväg en liten markör, vara 
snabb och säker på fingrarna.  
Fingerfärdighetsspel för 2-10 spelare från 8 år. 
Speltid 45 minuter. Regler på svenska. [160461]

Ghost Stor y Dice 119:-
Nio trätärningar med spöklika bilder som an-
vänds för att skapa en spökhistoria. Här finns 
vampyrer, huvudlösa ryttare och dekapiterade 
riddare som kan fylla roller i en liten skräckbe-
rättelse. Du kan använda en osynlighetsmantel 
för att fly ur källaren i det hemsökta huset, 
eller åka fast när du går i den knarrande  
trappan. Passar bra att spela med olika åldrar. 
Berättarspel med tärningar.  
Regler på engelska. [157258]

Grifters 269:-
Ny version av spelet som tidigare hette You 
Dirty Rat. Det är ett kortspel där det gäller 
att bygga upp ett brottsimperium genom att 
välja medarbetare med rätt färdigheter, stjäla 
från allt och alla och utföra olika kriminella 
uppdrag som ger god avkastning. När det inte 
finns mer att stjäla eller försnilla summeras 
allas kassakistor och mest pengar vinner. 
Kortspel för 2-4 spelare från 14 år. Speltid 30 minuter.  
Regler på engelska. [160358]

King of Tokyo (på svenska) 299:-
En svenskspråkig utgåva av spelet där  
monster stampar sönder Tokyo. Spelarna 
kontrollerar monster,  jätterobotar och utom-
jordingar. Det här är andra utgåva av spelet, 
med nya illustrationer, tydligare regler och två 
nya monster: Space Penguin och Cyber Kitty. 
Vinner gör den som samlar  mest poäng, förstör 
Tokyo eller är ensam kvar på slutet.
Brädspel för 2-6 spelare. Speltid 30 minuter.  
Från 8 år. Regler på svenska. [159518]

Last Friday 499:-
Ett brädspel med dolda rörelser, jagande och 
klurande, inspirerat av slasherfilmer där  
mördaren jagar panikslagna ungdomar. Här 
tar spelarna rollen av tältande tonåringar som 
ska överleva psykopatens angrepp under en 
helg. En spelare styr mördaren och ska ta kål 
på så många ungdomar som möjligt. De andra 
ska ta ut mördaren innan alla är döda. 
Brädspel för 2-6 spelare från 14 år. Speltid 30-20 
minuter. Regler på engelska. Pocket. [158839]

Gorechosen 415:-
Ett arenastridsspel i Warhammers nya Age 
of Sigmar-värld. Gorechosen är förkämpar för 
Khorne, blodsguden (Blood for the Blood God!) 
Här styr 2-4 spelare Khornekämpar som slåss 
i arenastrider. 24 aktionskort ger varje kämpe 
ett antal manövrar och anfallsvarianter. Spelet 
innehåller fyra miniatyrer som också kan 
användas i Warhammer Quest. 
➥ September. Spel för 2-4 players.  
Speltid 60 minutes. Regler på engelska. [160351]

Dead of Winter -  
The Long Night 599:-
En expansion till spelet Dead of Winter, som 
också kan spelas fristående. Liksom grund-
spelet är det ett brädspel i zombieapokalypsen 
med gott om intriger, oväntade vändningar och 
möjlighet till hjärnätande inlevelse. Här in-
troduceras Raxxon, ett labb som spyr ut odöda 
vidrigheter över omgivningen.   
Brädspel för 2-5 spelare från 14 år.  
Speltid 60-120 minuter. Regler på engelska. [158865]
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Recurring Nightmares Figure 
and Tile Collection 499:-
Figurer, kartbrickor och monster hämtade 
från första utgåvan av spelet. 
Expansion. [161033]

Suppressed Memories Figure 
and Tile Collection 499:-
Med material från de gamla expansionerna 
Forbidden Alchemy och Call of the Wild.
Expansion. [161036]

Ticket to Ride - Rails & Sails 
(skandinavisk utgåva) 669:-
Tågspelet har tagit klivet bort från den räls-
bundna världen. Här handlar det om sjöfarts-
trafik. Ångfartyg anlöper hamnar och binder 
ihop järnvägsnät på olika kontinenter. Spelet 
har ett dubbelsidigt spelbräde med världen på 
ena sidan och området runt USA:s stora sjöar 
på den andra. 
➥ September. Brädspel för 2-5 spelare från 10 år. 
Speltid 90-120 minuter. Regler på svenska. [159782]

Let Them Eat Cake 255:-
Frihet, jämlikhet och tårta är stridsropet för 
det här intrigspelet med - förstås - franskt 
revolutionstema. Spelarna styr revolutionärer 
som slåss om inflytande i revolutionsrådet 
genom att samla på sig bakverk(!) och ära eller 
skicka motspelarna till giljotinen. Den som 
först har samlat på sig 40 tårtor vinner och blir 
den främste bland likar.  
Kortspel för 3-8 spelare från 12 år. Speltid 45-60 
minuter. Regler på engelska. [154964]

Mansions of Madness  
Second Edition 899:-
Ett brädspel som tar avstamp i Lovecrafts 
skräckvärld från 20-talet. Liksom till exempel 
Descent är det ett samarbetsspel där en grupp 
spelare samarbetar, men till skillnad från 
tidigare versioner finns det här ingen mänsklig 
spelledare. Istället används en app som laddas 
ner och agerar motståndare till gruppen.
Brädspel med app för 1-5 spelare.  
Speltid 120 minuter. Regler på engelska. [160674]

Seafall: A Legacy Game 729:-
SeaFall är ett ’4X-spel’ (explore, expand, exploit 
och exterminate) som utspelar sig under 
segelfartygens tidevarv. Spelarna kontrollerar 
sjöfararnationer som söker lyckan till havs 
 genom att upptäcka och utforska nya öar, 
handla och plundra konkurrenternas skepp. 
Som i andra Legacyspel utvecklas världen 
under spelets gång. 
Brädspel för 3-5 spelare från 14 år. Speltid 90-120 
minuter. Regler på engelska. [158671]

Scythe 779:-
Ett ångpunkigt brädspel från ett alternativt 
1920-tal. Vi befinner oss i efterkrigstidens 
Östeuropa, där fem stater kämpar om makten 
runt den mystiska Fabriken, anläggningen 
där världskrigets stridsmaskiner tillverkades. 
Erövra områden, rekrytera folk och samla 
resurser i ett spel som handlar mer om resurs-
hantering än krig. 
➥ September. Brädspel för 1-5 spelare från 14 år.  
Speltid 90-115 minuter. Regler på engelska. [160349]

 

Utforska det mystiska huset och 
avslöja förrädaren. 
Betrayal at House  
on the Hill 499:-
Brädspel för 3-6 spelare. Speltid 60 
minuter. Regler på engelska. [96827]

Betrayal at House on the Hill
Widow`s Walk Expansion 249:-
Första expansionen någonsin till spökhusspelet, där ett gäng 
kompisar hamnar vid ett öde hus där ett spökeri av något slag är i 
faggorna, och en i gruppen visar sig vara en förrädare. 
Här finns 50 nya ”haunts” författade av olika människor från hela  
världen. Dessutom ingår en ny del av huset att utforska - taket. 
Widow’s Walk innehåller också nya monster, föremål, omen och  
händelser som kan ge spelet extra krydda. 
➥ Oktober. Expansion i box. [159517]

 

Kortspel inspirerat av tv-spel. 
Boss Monster 249:-
Kortspel för 2-4 spelare. Speltid 
20 minuter. Regler på engelska. 
[125463]

Boss Monster
Crash Landing Expansion 139:-
Ett rymdskepp har kraschlandat i Arcadia i den här expansionen till 
kortspelet som har låtit sig inspireras av klassiska tv-spel med ett 
bossmonster i slutet av banan. 
Expansionen gör det möjligt att spela Boss Monster med 5 eller 6 
spelare. Den introducerar också en ny grupp science fiction-mässiga 
bossar, hjältar och besvärjelser, tillsammans med en ny slags loot - 
alien artifacts.  
Expansion. [160352]
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En variant av kuppspelet 
Coup. 
Coup Rebellion G54 299:-
Kortspel. 3-6 spelare. 15 minuter. 
Regler på engelska. [148198]

 

 

Meeple-spel i en Tusen och en 
natt-värld. 
Five Tribes - The Djinns of 
Naqala 459:-
Brädspel. 2-4 spelare. 45+ minuter. 
Regler på engelska. [137122]

Lyxig jubileumsutgåva av 
spelet där det gäller att döda 
doktorn.
Kill Doctor Lucky 419:-
Brädspel. 2-8 spelare. 45 minuter. 
Regler på engelska. [154871]

Fantasyäventyr med rollspels-
känsla i världen Terrionoth. I 
grundspelet finns två  
scenarion, där man tar sig an 
Margath the Dragonlord eller 
Vorakesh the Corpse King.
Runebound 599:-
Brädspel. 2-4 spelare. 120 minuter. 
Regler på engelska. [150826]

Coup Rebellion G54
Anarchy Expansion 119:-
En expansion till den lite mer avancerade versionen 
av kuppmakarspelet Coup, där varje spelare har 25 
kuppmakare att välja mellan och spelar fem av dem 
i ett givet spel. Här ingår sex nya roller: Anarchist, 
Arms Dealer, Financier, Paramilitary, Plantation  
Owner och Socialist, plus handlingen Social Media. 
Expansion. [160359]

Five Tribes
The Thieves of Naqala Expansion 50:-
Naqala har växt och blomstrat. Det var inte helt lätt att vinna  
stammarnas gunst, och nu har dina rivaler hittat ett nytt sätt att lägga 
krokben för dig. Somliga stammar överger dig och sluter sig till dina 
fiender. Mäktiga ledare har köpts av dem som arbetar mot dig.  Men alla 
har sitt pris. Kanske kan du ta tillbaka initiativet genom att ta kontakt 
med tjuvgillet, i den här ljusskygga expansionen.
Miniexpansion med 6 tjuvkort och 1 djinn. [159520]

Kill Doctor Lucky
Secret Lair of Doctor Lucky Expansion 169:-
En alternativ spelplan till spelet där det gäller att döda den synnerligen 
livskraftige doktorn. Spelplanen förflyttar spelet till samma värld som 
ett annat Cheapass-spel - kortspelet ”Before I Kill You, Mr Spy”. I den 
här versionen är spelarna hejdukar under superskurken Doctor Lucky. 
Deras jobb är att jaga rätt på en spion som har infiltrerat den hemliga 
basen och döda honom. 
Ny spelplan med lite regeländringar. [160355]

 

Motståndsrörelsen har både 
inre och yttre fiender.
The Resistance 209:-
Kortspel. 5-10 spelare. 30 minuter. 
Regler på engelska. [150980]

The Resistance 3nd Edition
The Plot Thickens Expansion 119:-
Här ingår en del material från andra utgåvan av The Resistance, som 
saknas om man har tredje utgåvan (den som visas till vänster).  
Expansionen innehåller Plot Cards-modulen från andra utgåvan av The 
Resistance, plus the Rogue och Sergeant-modulerna som ursprungligen 
publicerades i reklamsyfte. En full uppsättning av character- och mission-
kort och mission tracking-markörer ingår också. 
Expansion [160357]

Runebound 3rd Edition
The Mountains Rise 199:-
Ett äventyrspaket i vildmarken. Här ingår nya kort som kan läggas till 
valfritt scenario för att ändra känslan i det. 15 nya adventure-kort (fem per 
lek) ger fiender, händelser och uppdrag. 20 asset-kort och 19 skill-kort gör 
det möjligt att skräddarsy hjälten på bästa sätt. En ny hjälte ingår också: 
Nanok of the Blade, en sann barbar som fnyser åt tunga 
rustningar.
➥ Oktober. Andra Adventure Pack-expansionen. [159012]

Caught in a Web 159:-
Häxmästarinnan Ariad smider planer för att ta makten 
över Terrinoth i det här scenariopaketet. Hennes åtta-
benta vänner har spritt sig överallt i riket. De spinner 
nät och bereder marken för sin härskarinnas ankomst. 
Nya story-kort och adventure-kort ingår, tillsammans 
med diverse monster och hjälten Jonas the Kind. 
Första Scenario Pack-expansionen. [157789]

Fall of the Dark Star 159:-
Ett scenario som kretsar kring händelser i Terrinoth när Den mörka 
stjärnan faller. Story-kort, adventure-kort och hjälten Zyla ingår. 
➥ Oktober. Andra Scenario Pack-expansionen. [159011]
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Två spel i ett: ett kampanjspel 
och ett skirmishspel. Kampanj-
versionen består av länkade 
scenarion där spelarna styr re-
bellerna, 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. 2-5 spelare. 90 minuter. 
Regler på engelska. [76199]

Star Wars Armada
Interdictor Expansion Pack 399:-
En Interdictor cruiser använder gravitationen för att drämma 
till rebellerna - levereras med kort och uppgraderingar. 
Medium Base Empire-skepp i box. [160480]

Imperial Assault Carriers  
Expansion Pack 199:-
Koordinera din flotta med hjälp av två Gozanti-class cruisers. 
Innehåller två kryssare med kort och uppgraderingar.  
2 Empire-skepp i blister. [160481]

Liber ty Expansion Pack 399:-
En MC80 Liberty type Star Cruiser - rebellflottans spjutspets, 
med kort och uppgraderingar.  
Large Base Rebel Alliance-skepp i box. [160483]

Rebel Transpor ts Expansion Pack 399:-
Understöd din rebellflotta med två GR-75 medium transports, 
som levereras med kort och uppgraderingar.  
2 Rebel Alliance-skepp i blister. [160482]

Star Wars X-Wing Miniatures Game

Heroes of the Resistance 399:-
Den här expansionen innehåller både The Millennium Falcon och Poe 
Damerons T-70 X-wing, med tre nya piloter och nya versioner av Han 
Solo och Chewbacca. 
➥ September. Box med två Resistance-skepp. [158049]

Shadow Caster 399:-
Prisjägaren Ketsu Onyos skepp the Shadow Caster, tillsammans med 
ytter ligare tre piloter. Skeppet har tolv uppgraderingar och ett nytt slags 
vapen, en ”mobile firing arc”.    
➥ September. Box med Scum and Villainy-skepp. [158984]

Special Forces TIE 159:-
Special Forces särskilda TIE-fighter. 
➥ September. Blister med First Order-skepp. [158981]

ARC-170  199:-
En omgjord ARC-170 starfighter, som den såg ut under the Galactic Civil 
War.  
➥ September. Blister med Rebel Alliance-skepp. [158982]

Protectorate Starfighter 159:-
”Fang fighter,” som det här skeppet kallas är ett snabbt och strömlinje-
format mandaloriskt skepp.  
➥ September. Blister med Scum and Villainy-skepp. [158983]

Ett miniatyrspel i taktisk skala 
med X-Wings och TIE Fighters 
från Star Wars. 
Spelet påminner lite om 
flygstrids spelet Wings of War.  
Varje skepp har en egen  
”piloting dial” där spelarna  
ställer in hastighet och  
manövrar i förväg. På sin tur i 
rundan avslöjar spelaren vilka  
manövrar skeppen gör. 
Spelet har ett antal uppdrag och 
vinstvillkor, och förstås fina små 
modeller. 

X-Wing Miniatures Game  
Core Set 399:-
2-3 spelare. 30 minuter.  
Regler på engelska. [115474]

Star Wars Imperial Assault

Obi-Wan Kenobi 115:-
Obi-Wan Kenobi har hållit sig gömd på Tatooine i nästan 18 år. Nu kan 
han kliva fram ur skuggorna för att hjälpa rebellerna. Ett nytt sidoupp-
drag för kampanjspel, två skirmish-uppdrag och nya kort ingår. 
Ally Pack i blister. [160233]

The Grand Inquisitor 115:-
Storinkvisitorn dök första gången upp i tv-serien Star Wars: Rebels. Han 
har ett nytt trekorts agenda-set, ett item-kort och tre command-kort.   
Villain Pack i blister. [160234]

Greedo 115:-
Greedo är känd för att inte dra först, men han är billig och ingen kommer 
att sakna honom om han råkar hamna i vägen för en eller annan  
smugglare med rebellanknytning. Två nya skirmish-uppdrag och en 
trekorts agenda ingår.  
Villain Pack i blister. [160235]

Ett miniatyrspel för två  
spelare i Star Wars-galaxen.   
Välj mellan att styra den  
mäktiga imperieflottan och att 
manövrer rebellernas lättare, 
mer rörliga styrkor. Sätt ihop 
din flottstyrka, syna vinstvill-
koren och krossa fienden. 
Startlådan innehåller allt du 
behöver för att börja spela.   
Star Wars Armada 899:-
Brädspel. 2 spelare. 120 minuter. 
Regler på engelska. [139731]
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Living Card Games
A Game of Thrones 2nd Edition
Lions of Casterly Rock 299:-
En expansionsbox med fokus lagt på huset 
Lannister. Familjen ger sig in i makt-
striderna, lägger sig i bakhåll tillsammans 
med sina allierade och skickar ut plundrare. 
Nya versioner av de viktigaste personerna, 
som Tywin, Cersei, Ser Jaime och Tyrion,  
ingår. Plus två nya non-loyal-kort för 
varje annan fraktion, med aktörer som 
Edric Storm, Victarion Greyjoy och Trystane 
Martell. Sju nya handlingar ingår, sex för 
Lannisters och en neutral.
➥ September. Andra Deluxe-expansionen. [159020]

For Family Honor 159:-
Handlingen fortsätter att följa utvecklingen 
i romanen A Clash of Kings i tredje delen av 
War of the Five Kings-cykeln. 
Del 3 i The War of the Five Kings Cycle.  [158631]

Warhammer 40.000 Living Card Game
Slash and Burn 159:-
Warpen har brutit igenom i rymden över en 
djungeltäckt Dödsvärld och Dark  
Angels ställs mot Kaosmakternas styrkor 
vid sprickan i verkligheten. Vid sin sida har 
Space Marines Vostroyan Firstborn, en styrka 
som ställs inför sitt elddop i de kaosdränkta 
urskogarna på Nectavus VI. Ett nytt nyckel-
ord - Deep Strike - ingår i den här cykeln 
och ger möjlighet att slå till utan förvarning 
på slagfältet. Astra Militarum får en ny 
krigsherre som kan leda en pansarskvadron 
genom djunglerna.  
Del 3 i Death World Cycle. [160449]

Searching for Truth 159:-
Ett uråldrigt väsen har legat vilande på 
Nectavus VI, men blodet från striderna och 
revan i Warpen väcker upp honom. Nu tänker 
han leda sina Necrons i ett erövringskrig över 
galaxen. Fler kort tillkommer till nyckelordet 
Deep Strike, Eliterna vinner i styrka och 
Necrons krigsherre gör det möjligt att driva 
de stridande lite längre än normalt. 
Del 4 i Death World Cycle. [160450]

Against the Great Enemy 159:-
Här sluter sig en Eldar Phoenix Lord till 
striderna på djungelplaneten. Hon tänker slå 
ut alla kaosstyrkor på planeten och tar ut alla 
som står i hennes väg. Fler Deep Strike-kort 
tillkommer och Eliterna stärks. 
➥ Oktober. Del 5 i Death World Cycle. [160451]

The Warp Unleashed 159:-
Allt fler allierade samlas vid Nectavus VI 
för att hejda kaosmakternas genombrott 
från revan som har öppnat sig i Warpen över 
djungelplaneten. Innan striden är vunnen 
måste de ställas mot en krigsherre svuren till 
kaos - en av Slaaneshs daemonprinsar. 
➥ Oktober. Del 6 i Death World Cycle. [160452]

Magic the Gathering
Kaladesh är planvandraren Chandra Nalaars hemplan, ett varierat 
plan med få naturliga magiker. Här är det artefakter och automa-
tioner som gör vad som på andra plan sköts av magi. Allt drivs av 
aether, som är en viktig råvara på planet. Eldmagi är förbjudet och 
mordbrännare döms till döden. 
Höstens nyheter är kopplade till planet, och samtidigt passar 
Wizards of the Coast på att döpa om Intro Packs till Planeswalker 
Decks och Fat Packs till Bundles.

Kaladesh Planeswalker Deck 169:-
Intropaket med 60 kort, regler och två boosters. Fem olika varianter 
finns, en för varje färg i spelet som dessutom får stöd från en av de  
andra. Lekarna har olika teman och är någorlunda balanserade  
gentemot varandra. Varje lek innehåller ett sällsynt kort i ”foil”. 
➥ 30 september. Intropaket. [160975]

Kaladesh Booster 39:-
Booster med 15 kort till Magic the Gathering. 
➥ 30 september. Booster. [160953]

Kaladesh Bundle 399:-
Det som tidigare kallades Fat Pack. Innehåller 10 Kaladesh Booster 
Packs, 80 Basic Land cards, en Player`s Guide med en bildguide till 
Kaladesh, en Magic Learn-To-Play guide, ena Spindown Life Counter och 
två kortlådor. 
➥ 30 september. Bundle-pack. [160973]

Kaladesh Deck Builder’s Toolkit 239:-
Deckbuilders Toolkit innehåller totalt 285 kort, varav 125 delvis slump-
mässiga kort samt 4 boosters med ytterligare 60 helt slumpade kort.  
Utöver det ingår öven 100 landkort, tips för hur du konstruerar din  
kortlek, regler och en förvaringslåda. 
➥ 30 september. Deckbuilders Toolkit. [160956]

Kaladesh Gift Box 249:-
5 Kaladesh booster packs, 1 förvaringsbox för mer än 2,000 kort, 20 
Kaladesh basic lands, 6 Illustrated plastic dividers, 1 Sticker sheet och 1 
Kaladesh alternate art card. 
➥ 30 september. Presentbox. [160971]

 

Warhammer Quest

Witch Hunter Expansion Pack 69:-
Allt du behöver för att lägga en Witch Hunter till din grupp: 
tre hero-kort, åtta actions, tre föremål. 
Första Hero pack-expansionen. [159763]

Troll Slayer Expansion Pack 69:-
Allt du behöver för att lägga en dvärgisk Trollslayer till 
din grupp: tre hero-kort, åtta actions och tre legendary 
gear-kort.  
Andra Hero pack-expansionen. [159765]

Ett samarbetskortspel.
Warhammer Quest -  
The Adventure Card Game 
Core Set 399:-
Kortspel. 1-4 spelare.  
30-60 minuter.  
Regler på engelska. [150909]
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Drakar och Demoner

Drakar och Demoner 429:-
Det klassiska Drakar och Demoner i en ny 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 var spännande 
och roliga utan att det krävdes för mycket av spelarna för att 
komma igång och upptäcka rollspel.
Grundboxen innehåller allt du behöver. Regelboken innehåller  
regler för att skapa en rollperson, information om spelbara  
varelser och regler för hur du bygger dina egna äventyr. Du får 
nybörjaräventyren Gastarnas ö och Skelettkonungens 
skatt, tärningar, rollforumlär och siluettfigurer. 
Spelet är illustrerat av Johan Egerkrans.
➥ Box i september. [158160]

Coriolis
Horisontens hemligheter 189:-
I den här modulen avslöjas Horisontens hemligheter för dig 
som spelleder Coriolis - Mörkret mellan stjärnorna. Boken 
innehåller bland annat: En historisk översikt av Tredje 
horisonten. Under och artefakter såsom Ekharans öga och 
dödsur.  Topphemlig fraktionsteknologi. Verktyg och tabeller 
för att skapa dina egna stjärnsystem och planeter. Upp-
dragsgeneratorer som skapar snabba äventyr anpassade för 
spelgruppens koncept.
➥ Oktober. Häftat album. [161484]

Det döende skeppet 169:-
I det här fullängdsäventyret utforskar rollpersonerna  
mysteriet med det döende skeppet, konfronteras med en 
gammal hemlighet och kommer förhoppningsvis undan med 
sina liv i behåll. 
➥ Oktober. Häftat album. [161487]

Hjältarnas tid

Hjältarnas tid 
grundbox 299:-
Krister Sundelins nya rollspel, ett fantasyspel 
med regler hämtade från spelet Järn.
Hjältarnas tid är ett fantasyrollspel som öppnar 
porten till fantastiska äventyr. Du tar rollen av 
en hjälte som försöker nå ära och berömmelse 
genom att överkomma faror, besegra fiender, och 
finna skatter. Tillsammans med dina vänner 
skapar du berättelsen och äventyret.
Boxen innehåller allt du behöver för att börja 
spela: starthäfte, grundbok, färdiga rollpersoner, 
tomma rollformulär och tärningar. 
➥ Box i september. [161233]

Oktoberlandet
Oktoberlandet regelbok 379:-
En nyutgåva av det ryskinspirerade 
steampunkspelet.
I Oktoberlandet dras du in i kampen 
mellan en härskande tsar och de makter 
som söker störta honom. Kanske har du 
valt sida som hemlig polis, kultist eller 
revolutionär? Kanske hamnar du i  
trubbel som avdankad boxare, honlig-
hetskämpe eller journalist? Världen är 
stadd i förändring och ingen kan hålla 
sig utanför. När spelet börjar och den 
första snön faller mjuk över taigans 
skraggar och Leongrads gator, åter-
vänder något till Landet som hotar att 
påverka allas öden. 
➥ Inbundet album i oktober.  [161489]

Western
Revolverns lag 179:-
Ett äventyr som börjar med ett eskort-
uppdrag. 
En transport skall eskorteras genom ett 
område fullt av banditer och utan lag 
eller militär som kan hjälpa till. Färdiga 
rollpersoner medföljer, så det är bara att 
sätta igång och spela. 
➥ Häftat album i september. [161597]

Spelledarskärm 199:-
Utöver skärmen ingår brickor på styvare 
papper som kan användas för att göra 
jakter roligare och enklare - terräng-
brickor och olika vagnar. 
➥ Skärm i september. [161596]

Joe Dever

Skräckens länder 129:-
Du är Ensamma Vargen, den sista Kai-krigaren, 
i världens mest framgångsrika soloäventyrsserie. 
I Skräckens länder möter du brinnande krig 
och hatet från en man som vill dräpa dig, när 
du söker Varettas Kunskapssten. Endast detta 
magiska ting kan förse dig med vad ditt land 
behöver.
Nyckeln till framtiden är ett extra äventyr där 
du spelar Gwynian den Vise, Varettas astrolog-
mästare. Du måste övervinna svåra hinder och 
svek för att hjälpa Ensamma Vargen.
Del 6 i Ensamma vargen soloäventyr.  
➥ Pocket i september. [161602]
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rollspel på engelska
Blue Rose AGE RPG
Blue Rose RPG - The AGE RPG of  
Romantic Fantasy Core Rulebook 499:-
Romantisk fantasy, mer inriktad på relationer 
och intriger är blod och våld.
En ny utgåva av det tio år gamla spelet i 
världen Aldea, nu med regler från Adventure 
Game Engine (AGE), som också används i 
Fantasy AGE och Dragon Age. 
Inbundet album. [38048]

The Dark Eye RPG
The Dark Eye RPG: Core Rules 499:-
Das Schwarze Auge, Tysklands svar på  
Drakar & Demoner, i engelsk utgåva.
Spelet är ursprungligen från 1984 och har 
genomgått flera inkarnationer genom åren. 
Det här är femte utgåvan. Kampanjvärlden 
Aventuria är en medeltidsinspirerad värld 
med mörka skogar, höga berg och sagoslott.  
Inbundet album. [159498]

The Dark Eye RPG:  
Digest-Sized Core Rules 169:-
En nedkortad version av reglerna, som gör 
det lätt att börja spela. 
Häftat album. [159500]

Adventuria Almanac 399:-
En guide till Dark Eyes officiella kampanj-
värld Aventuria. Här finns geografi, historia, 
handel, vetenskap, lagar, magi och religion 
beskriven för olika regioner. Två stora kartor 
ingår.  
Häftat album. [159505]

Bestiary of Aventuria 259:-
40 ruggiga monster och varelser från  
kampanjvärlden Aventuria. 
Inbundet album. [159506]

Revelations from Heaven 259:-
Ett nybörjaräventyr där rollpersonerna  
kommer något på spåren i byn Oldenbridge. 
Inbundet album. [159508]

Advantages and  
Disadvantages Card Set 115:-
Kortlek. [159510]

Combat and Feats Card Set 115:-
Kortlek. [159512]

Liturgies and Ceremonies Card Set 115:-
Kortlek. [159515]

Spells and Rituals Card Set 115:-
Kortlek. [159513]

Delta Green
Delta Green: Agent`s Handbook 399:-
Spelarens bok till det cthuloida agentspelet.
Delta Green var från början en nutida, 
agentmässig kampanjmiljö till rollspelet 
Call of Cthulhu. Här har det utvecklats till 
ett eget, fristående spel. I Agent’s Handbook 
finns regler för att skapa agenter och annat 
spelarmaterial. Innehållet kommer, tillsam-
mans med regler för spelledaren, att ingå i 
den grundregelbok som släpps längre fram.
Inbunden. [158846]

Delta Green: Need to Know 299:-
Snabbregler, spelledarskärm och äventyr.
En kortfattad regelbok som innehåller allt 
du behöver för att pröva på spelet, spelledar-
skärm, regler för att skapa rollpersoner, sex 
färdiga rollpersoner och ett introduktionsä-
ventyr:  Last Things Last.  
Inbunden. [158844]

Dungeons & Dragons
Storm King’s Thunder 499:-
Ett äventyr i Forgotten Realms för nivå 1-11.
Jättarna är på krigsstigen och Svärdskusten 
riskerar att trampas sönder av stora fötter. 
Vart har jättarnas kung tagit vägen? Kan 
rollpersonerna ta reda på vad som ligger 
bakom jätteinvasionen och stoppa den? 
Inbundet album. [159289]

Volo`s Guide to Monsters 449:-
En Vologuide om monster i Forgotten Realms. 
Volos guideböcker var en ryggrad för 
kampanj världen Forgotten Realms i tidigare 
inkarnationer. Nu är de tillbaka, och det  
börjar med en monsterbok där Volo och El-
minster käbblar vänskapligt.  
➥ Inbundet album i november. [160479]

Cubicle 7:The Lord of the Rings
The One Ring - Erebor -  
The Lonely Mountain 299:-
En bakgrundsbok om Erebor - dvärgarnas 
hem i Wilderland, och Dale med omgivande 
landsbygd. 
Häftat album. [158665]

Heart of the Deernicorn
Fall of Magic 799:-
Skojigt och snyggt spel med en tygkarta. Hela 
spelet är som en liten skatt i sig. Det är inte 
något egentligt rollspel, utan ett historie-
berättarspel där en grupp resande i sällskap 
med en trollkarl stöter på märkliga platser 
och tvingas göra kniviga val. En bra present!
Samarbetsspel. [158636]

Star Wars RPG - Age of Rebellion
Forged in Battle 299:-
En bakgrundsbok för soldater i rebellernas 
variant av de nya Star Wars-spelen.
Här ingår nya arter, specialiseringar och 
färdig heter för soldater i rebellernas led. 
Vapen, rustningar, utrustning och fordon 
ingår också. Spelledaren finner tips på hur 
man bäst kör strider i olika slags terräng och 
under olika förhållanden.  
Inbundet album. [160484]

Star Wars RPG - The Force Awakens
The Force Awakens Beginner Game 299:-
Ett startspel satt i samma tidsperiod som The 
Force Awakens.
Spelet tar sin början alldeles före händel-
serna i filmen. Liksom tidigare Beginner 
Game-varianter innehåller det här förenklade 
regler och allt man behöver för att pröva 
på spelet med upp till fem deltagare. Ett 
nybörjar äventyr tar med rollpersonerna från 
Jakkus sanddyner till en gåta som kan för-
ändra hela galaxens historia. Det här spelet 
kommer enligt Fantasy Flight Games inte att 
utvecklas till ett eget, fullskaligt spel. 
Nybörjarspel i box. [158634]

soloäventyr på 
engelska
Max Brallier
Highway to Hell 169:-
Andra delen i Can You Survive the Zombie 
Apocalypse?
Andra soloäventyret där fel sidval sänder dig 
raka vägen i graven.
Det börjar i en fångcell. Du heter Jimmy el 
Camino och är en hårding som kommer ut i 
en zombifierad värld. Du ska köra från New 
York till San Francisco och på vägen finns 
otaliga stickspår som slutar i splättiga döds-
scener. 
Storpocket. [135457]
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manga på engelska
7th Garden Vol 1  99:-
av Mitsu Izumi
Trädgårdsmästaren Awyn säljer sig till en 
demonfurstinna för att skydda sin trädgård 
och dem han älskar.
Awyn råkar av misstag väcka upp demonen 
Vyrde, samtidigt som hans by angrips av 
korsriddare. För att rädda byn försvär han sig 
åt demonfurstinnan och får ett demonsvärd 
på köpet. Men Awyn har satt sig i en riktig 
knipa ... hans nya härskarinna har världs-
förintelse på schemat. 
Pocket. [158533]

Ajin: Demi Human volume 8  129:-
av Gamon Sakurai
Kei Nagai dör i en trafikolycka, men återupp-
livas och får veta att han inte längre är helt 
mänsklig.
Ajinterroristen Sato har valt ut Kai Keiichi, 
chefen för Forge, till sin nästa måltavla.  
Nagai Kei och Tosaki Yuu gömmer sig i  
byggnaden för att fånga terroristerna. 
➥ Pocket i oktober. [157154]

Assassination Classroom Vol 11  99:-
av Yusei Matsui
Bara genom att lyckas mörda sin utom-
jordiska lärare kan klass E rädda världen. 
Isogai bryter mot skolans regler när han 
jobbar deltid för att hjälpa sin familj. Det ut-
nyttjar De fyra stora eleverna för att utpressa 
Isogai. Samtidigt försätter sig några av 
klasskompisarna i en situation där de måste 
ta jobb på dagis!
Pocket. [160041]

Behind the Scenes Vol 2  99:-
av Bisco Hatori
Dysterkvisten Ranmarus liv förändras helt 
en dag när han skräms från vettet av film-
klubbens zombiesminkning.
Tillsammans med sina nya klubbkamrater 
måste Ranmaru utföra en rad svåra uppdrag. 
Hur inreder man till exempel en superotakus 
rum? Eller en stalkers? 
Pocket. [158538]

Bleach Vol 67  99:-
av Tite Kubo
Slutet närmar sig i mangan om Ichigo och de 
dödas själar. Del 74 ska enligt uppgift bli den 
sista.  
Soul Reapers i Squad Zero försvarar palatset, 
samtidigt som Yhwachs starkaste quincies 
avslöjar vad de är kapabla till. Hyosube,  
ledaren för Squad Zero, ger sig i leken, och 
snart kanske Yhwach också måste delta i 
striderna.
Pocket. [158527]

A Bride’s Story Vol 8  199:-
av Kaoru Mori
Berättelser om människor, och särskilt då 
kvinnor, längs den asiatiska Sidenvägen i 
början av 1800-talet.
Anis och Sherine bygger sitt liv på kärlek och 
vänskap, men byborna i Eihon råkar ut för 
hemska olyckor. Pariyas familj har fått sitt 
hem förstört i strider med fiende stammar. 
Textilerna som var tänkta att utgöra Pariyas 
hemgift är bland det förstörda, och gifter-
målet får skjutas på framtiden. Det gör 
Pariya rasande, nu när hon har en friare.  
➥ Inbunden i september. [160945]

Ryo Suzukaze och Satoshi Shiki
Attack on Titan Before the Fall 8  110:-
Kuklo, räddad ur sin döda mors kropp efter det att hon blivit upp-
äten och utspydd av en titan, växer upp hatad och fruktad i en bur. 
Shirl skulle vänta i industristaden Zenofon tills Kuklo återvänt med 
resultatet av testet av den nya utrustningen, men den bestämda 
dagen kom utan att Kuklo synts till. Samtidigt börjar motstånds-
rörelsen i staden sätta planer i verket.  
Pocket. [149980]

Hajime Isayama
Attack on Titan Colossal Edition 3  449:-
Alternativhistorisk science fiction-berättelse om hur en sista spillra 
av mänskligheten försöker överleva i en hård framtidsvärld där 
människoätande titaner hotar de sista överlevande. Den tredje 
kolossala boken samlar del 10-15 av mangan.  
➥ Storpocket i oktober. [157859]

Ryousuke Fuji och Koji Seko
Attack on Titan: Lost Girls The Manga 1  110:-
Annie Leonhart är nervös. I morgon tar hennes största uppdrag 
någonsin sin början: hon ska ta Eren Yaeger till fånga. 
Pocket. [159824]

Hounori
Spoof on Titan 1  99:-
Små, söta versioner av Eren, Levi, Mikasa och de andra från Survey 
Corps råkar ut för tramsigheter i den här lilla serien med fyrarutors 
strippar.
➥ Pocket i september. [160007]
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Cells at Work! 1  129:-
av Akane Shimizu
En manga med celler i huvudrollerna.
I en människokropp finns cirka 60  
miljoner celler av många olika slag. De 
arbetar outtröttligt i sin kamp mot virus och 
andra besvärligheter! Vi får följa några celler 
avbildade i mänskliga skepnader. 
➥ Pocket i oktober. [157874]

Complex Age 2  129:-
Yui Sakuma
För Kataura Nagisa betyder cosplay allt. 
Men det roliga har även en baksida: när det 
kommer ut på jobbet vad hon har för hobby 
får hon stå ut med både det ena och andra. 
Hennes föräldrar beklagar sig över vad de 
tycker är rena barnsligheterna. Det må vara 
en hobby, men det är faktiskt så hon vill leva! 
➥ Pocket i september. [157832]

Devil Survivor 7  110:-
Satoru Matsuba
Plötsigt svämmar Tokyo över av deformerade 
djävulska varelser och efter sju dagar väntas 
en total kollaps. 
Sjunde dagen är här! Kazuya har besegrat 
den behornade Belial och tillskansat sig hans 
krafter. Tillsammans med de andra  
planerar han att fördriva djävlarna, men i 
deras väg står flugornas herre, Belzebub. 
➥ Pocket i september. [24175]

Devil Survivor 8  110:-
Kazya, med kraften från flera av de  
mäktigaste djävlarna, har till sist mött  
varelsen närmast helvetets kung: Belbelit. 
➥ Pocket i november. [158002]

Gangsta Vol 7  129:-
Kohske
I gangsterstaden Ergastulum tar Nic och 
Woric jobben ingen annan vill kännas vid. De 
får i uppdrag att ta itu med ett nytt gäng, ett 
uppdrag som visar sig dölja något mer.
Marco har återvänt till det gamla landet för 
att rädda den tillfångatagna Constance och 
åsynen av en gammal kamrat väcker gamla 
minnen till liv. I en tid av svek och avsked 
står staden Ergastulum på gränsen till totalt 
kaos. 
Pocket. [158534]

The Ghost and the Lady 1  189:-
Kazuhiro Fujita
I London finns Scotland Yards ’Svarta  
museum’, där bevismaterial från de mest 
fruktans värda brittiska brotten har samlats. 
Den svartklädde museiintendenten visar 
gärna de blodiga lämningarna! Tillsammans 
med ’en mycket berömd’ ung fröken och ’ännu 
en person’ kommer de historiska brottens 
okända baksida att uppdagas ... 
➥ Pocket i oktober. [158110]

Haikyu Vol 1  99:-
Haruichi Furudate
Rolig och medryckande volleyballmanga om 
spänningarna på och utanför planen.
Shoyo Hinata har förlorat en match mot 
mästaren Tobio Kageyama och bestämmer sig 
för att ge honom en match. Men vad ska han 
göra när de hamnar i samma lag? 
Pocket. [158524]

Haikyu Vol 2  99:-
Pocket. [160045]

Haikyu Vol 3  99:-
➥ Pocket i september. [160921]

Happiness 1  129:-
av Shuzo Oshimi
En vampyrmanga från författaren till Flowers 
of Evil.
Makoto Ozaki är en mobbad, uttråkad kille 
som är trött på skolan. Men en natt dyker 
en spenslig tjej upp i hans liv, och snart är 
tillvaron helt annorlunda. Han tål inte ljus 
ordentligt. Mat smakar illa. Och han fylls av 
en allt uppslukande törst. 
➥ Pocket i september. [159840]

The Heroic Legend of Arslan 5  110:-
Yoshiki Tanaka & Hiromu Arakawa
En klassiker om en ung prins (inspirerad av 
persiska sagor) som ska återta sitt rike.
Arslan och hans fem hjältar som ska återta 
Pars är i knipa. Sedan de flytt från Kashan-
borgen dit de kommit för att söka allierade 
blir de anfallna av fiendearmén och splittras 
i tre grupper. Platsen där de ska återförenas 
är Peshawar! Och tätt i hälarna har de den 
hämndlystne mannen med silvermasken. 
Pocket. [149969]

Hiro Mashima

Fair y Tail 56  110:-
Fairy Tail är återförenade, och nu måste de stå enade i 
kampen mot Zeref och imperiet Albareth.
Trots att åtta av tolv Spriggan finns kvar går det inte att 
spå hur striden ska sluta. Stridsjungfrun Dimaria och de 
himmelska systrarna har råkat i knipa och Natsu är sjuk. 
➥ Pocket i september. [157854]

Kio Shimoku

Genshiken  
Second Season vol. 9  110:-
Serie om nördarna i otakugruppen Genshiken: Sällskapet 
för Studier av Modern Visuell Kultur.
Tiden för Kuchikis examen närmar sig och det är dags att 
lägga planerna för klubbens examensresa!  
➥ Pocket i oktober. [157860]
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Kiss Him, Not Me 6  110:-
Junko
Kae Serinuma är en nördtjej som älskar yaoi. 
När hon plötsligt har fyra oönskade be-
undrare vet hon inte vad hon ska ta sig till.
Mutsumi har till sist insett att han är kär i 
Kae. Igarashi och de andra tar till alla medel 
för att förhindra en bekännelse, men tyvärr 
misslyckas de totalt. Är Kae på väg att få en 
ny titel: pojkvän? 
Pocket. [150011]

Kiss Him, Not Me 7  110:-
Dödsdagen för Kaes favorit ur Sengoku-
animen hon älskar börjar närma sig och 
tillsammans med Igarashi och de andra ger 
hon sig iväg på pilgrimsfärd! De kommer alla 
bo på samma gästgiveri, och vem vet vilka 
scener som kommer utspela sig där? Kommer 
de att få se Kae i yukata, till exempel? 
➥ Pocket i oktober. [157998]

Merman in My Tub vol 4  119:-
Itokichi
Vad gör du om ditt badkar invaderas av en 
kille med fiskstjärt? 
En ny person introduceras! Och inte nog med 
det, gubben i fråga verkar ha upptäckt att 
Wakasa finns! Dessutom har till sist badkaret 
nått den punkt då det exploderar. Och varför 
ser Wakasa plötsligt så ung ut? 
Pocket. [154529]

Missions of Love vol 13  110:-
Ema Touyama
Romantisk komedi om Yukina, som skriver 
mobiltelefonberättelser och utpressar den 
populära killen Shigure.
Mamis relation till Shigures lillebror Hisame 
blir allt knepigare.
➥ Pocket i oktober. [143691]

My Hero Academia Vol 5  99:-
av Kohei Horikoshi
Manga från en värld där (nästan!) alla  
människor har superkrafter.
Sista delen av sportfestivalen går av stapen 
när Uraraka tar sig an Bakugo i en match 
en-mot-en. Bakugo är inte den den som håller 
tillbaka slagen, och publiken håller andan 
när matchen börjar.  
Pocket. [160039]

My Neighbor Seki, 8  110:-
Takuma Morishige
När man sitter längst bak i klassrummet 
tillsammans med Toshinari Seki får man 
vara beredd på att det händer nya spännande 
saker varje dag.
Har Seki-kuns skolklekar en oväntad svag-
het? Kan han tvingas delta ordentligt på 
lektionerna till slut? Det verkar osannolikt, 
men det ser faktiskt så ut. Medan Yokoi ser 
på från bänken bredvid balanserar Seki-kuns 
tillvaro på ruinens brant... 
➥ Pocket i oktober. [157163]

My Youth Romantic Comedy  
is Wrong as I Expected Vol 2  159:-
Wataru Watari & Naomichi Io
Hachiman är en slashas som förmås gå med 
i tjänstgörarklubben, och där går även den 
snyggaste tjejen i skolan! 
En klubb och två snygga tjejer räcker inte för 
att Hachiman ska hamna i någon romantisk 
dröm. Och den enda snyggingen i närheten är 
en kille. 
Pocket. [160949]

Nichijou My Ordinary Life, 4  110:-
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!
Livet går sin gilla gång för vännerna på 
Tokisadame skolan, vilket förstås innebär att 
det inte liknar något annat skolliv. I fjärde  
delen av denna postmoderna humormanga 
fylld med magisk realism får vi ännu en  
samling märkliga historier! 
Pocket. [150020]

Nisekoi False Love Vol 16  99:-
Naoshi Komi
Sonen till en yakuza och dottern till ledaren 
för ett rivaliserande gäng har fått order att 
låtsas vara ihop. Lättare sagt än gjort.
Den tondöva engelskläraren Yui ska bli 
musik lärare, till elevernas förskräckelse. 
Senare gör Raku och Chitoge en oväntad 
bekantskap - och det är dags för dubbelspel!  
Pocket. [158547]

Nisekoi False Love Vol 17  99:-
➥ Pocket i september. [160924]

Eiichiro Oda

One Piece Vol 79  99:-
Stråhattarna har anlänt till Nya Världen och råkat i kon-
flikt med en av Kungliga Krigshav Sju: Doflamingo.
Striden mellan Luffy och Doflamingo går in i sin sista fas. 
Luffy måste få hjälp av folket i Dressrosa om han ska ha 
något hopp om att besegra tyrannen. 
Pocket. [160040]

Hiroyuki Takei

Nekogahara:  
Stray Cat Samurai 1  129:-
Norachiyo är en enögd kattronin som reser genom ett 
medel tida Japan och skär med sitt svärd genom alla lögner 
och all förställning. En råbarkad samurajmanga med  
katter i huvudrollerna. 
➥ Pocket i oktober. [158107]

running.indd   41 2016-08-26   16:46:47



42 www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2016MANGA PÅ ENGELSKA

Noragami Stray God Vol 17  110:-
av Adachitoka
Det är dags för Japans alla gudar att samlas 
för det årliga mötet, men den här gången  
tornar orosmoln upp sig vid horisonten. Är 
hela tingens ordning på väg att omstörtas?
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 oktober. [158000]

Overlord Vol 1  159:-
Kugane Maruyama & Hugin Miyama
Momonga slukas av världen i ett nedsläckt 
MMO-spel.
När servrarna stängs av stannar Momonga 
online och transporteras till spelets värld. 
Han förvandlas till sin benrangliga spelfigur 
och har maffiga magiska krafter. Men tänk 
om det är han som är skurken i historien? 
Pocket. [157512]

Overlord Vol 2  159:-
➥ Pocket i september. [160951]

The Prince in His Dark Days 1  129:-
Hiko Yamanaka
Atsuko träffar en rik arvtagare och tar hans 
plats i en gripande kärlekshistoria.
Atsuko springer ihop med Itaru, arvtagaren 
till ett storbolag, och inser att de hade kunnat 
vara tvillingar. När Itaru sedan försvinner 
spårlöst får Atsuko erbjudandet att ta hans 
plats. Men kan Atsuko spela rollen av en rik 
yngling? 
➥ Pocket i september. [157855]

Princess Jellyfish 3  189:-
Akiko Higashimura
Tsukimi Kurashita är en 18-årig manetnörd 
som flyttar Tokyo för att bli illustratör. Där 
får hon ett rum i ett kvinnokollektiv med alle-
handa vanliga och ovanliga intressen.
Hur vet man vilka val man ska göra här i 
livet? Inte minst när det gäller kärlek är det 
svårt. Ska man verkligen gå med på att vara 
’den andra kvinnan’? Vad hade hänt om man 
hade gjort ett helt annat val? 
➥ Storpocket i oktober. [157868]

Seraph of the End  
Vampire Reign Vol 10  99:-
Takaya Kagami & Yamato Yamamoto
Vampyrernas drottning planerar att utrota 
den mänskliga motståndsrörelsen och ta över 
hela Japan.
Yuichiro har tappat medvetandet och förts 
bort av Mika. När han vaknar får han veta 
att Mika är döende av brist på mänskligt 
blod, och dessutom har något viktigt att 
berätta om Serafprojektet. 
➥ Pocket i september. [160923]

The Seven Deadly Sins 15  110:-
Nakaba Suzuki
Dödssynderna är sju krigare som har samlats 
för att hjälpa en prinsessa på flykt.
Det tretusen år gamla inseglet är brutet. De 
onda gudarna har vaknat, och den som står i 
deras väg är ingen annan än Meliodas! Med 
det heliga vapnet han tagit tillbaka ämnar 
han stå emot dem. Samtidigt drar hotet mot 
alvkungen närmare. 
Pocket. [149975]

The Seven Deadly Sins 16  110:-
Demonerna sprider förödelse kring sig när 
både Dödssynderna och De heliga krigarna 
inser att de står inför en fiende från det 
förflutna - demonen Fraudrin. 
➥ Pocket i september. [157834]

Skip Beat Vol 37  119:-
Yoshiki Nakamura
Kaxig shojomanga om livet i nöjesbranschen.
Chefen för LME har skapat Love Me- 
sektionen åt Kyoko, men inser att hon inte 
kommer att bli någon stor stjärna förrän 
hennes sorg har läkt ut.  
➥ Pocket i september. [160929]

Sweetness and Lightning 2  129:-
Gido Amagakure
Inuzuka är en ensamstående pappa som lagar 
mat tillsammans med några av sina elever.
Inuzukas dotter Tsumugi hatar paprika, så 
Inuzuka bestämmer sig för att försöka lära 
sig laga sin döda hustrus paradrätt åt henne! 
De tre matglada vill också ha en stor gyoza-
fest för sina vänner, för visst vill man samla 
alla man tycker om kring matbordet? 
➥ Pocket i oktober. Pocket. [157865]

Sui Ishida

Tokyo Ghoul Vol 8  129:-
Ghoulerna finns bland oss. De hungrar efter människokött.
Den nyuppvaknade Kaneki släpper lös sin monsterstyrka 
för att skydda vännen Touka, och finner att det förändrar 
honom. Han ger sig av för att söka sanningen om vad som 
har hänt med honom. 
Pocket. [160043]

ONE & Yusuke Murata

One-Punch Man Vol 8  99:-
Superhjälten Saitama ser helt normal ut, men tar ut alla 
motståndare med ett slag.  
Den S-klassade hjälten King är världens starkaste man. 
Till och med monstren är rädda för honom. Men när han 
får en lönnmördare efter sig avslöjas en hemsk sanning. 
➥ Pocket i september. [160920]
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That Wolf-Boy is Mine! 1  110:-
Youko Nogiri
Kusonoki Komugi flyttar till sin pappa som 
bor i norra Japan på Hokkaido. 
I skolan får hon sitta bredvid Ookami Yuu, en 
populär kille vars första ord är att hon luktar 
gott. En dag upptäcker hon hans hemlighet, 
och han får henne att lova att hålla tyst. Om 
hon inte gör det kommer han sluka henne 
med hull och hår! 
Pocket. [157831]

That Wolf-Boy is Mine! 2  110:-
Komugi har fallit som en fura för Ookami, 
och råkar hastigt och lustigt bekänna sina 
känslor. 
➥ Pocket i oktober. [157995]

To the Abandoned Sacred Beasts 2  110:-
Maybe
I ett utdraget inbördeskrig gjordes soldater till 
monster med fruktansvärda krafter. I fredstid 
måste de anpassa sig eller avrättas.
Hank är den ende som känner till var Cain, 
mannen som släppte lös odjuren i  
världen, befinner sig. Han anländer till 
staden Whitechurch där fattigdom och 
brottslighet bara ökat. Befolkningen lever 
också i ständig skräck, för i staden härjar en 
seriemördare som verkar omöjlig att stoppa. 
Pocket. [149977]

Welcome to the Ballroom 1  129:-
Tomo Takeuchi
Dansmanga om en ung kille som räddas av en 
dansmästare.
Fujita har inga kompisar och gillar inte  
plugget. En dag blir han påhoppad av ett 
gäng som tänker spöa upp honom, men en 
mystisk herre kommer till hans räddning. 
Räddaren är ingen kampsportsmästare. Nej, 
han är danslärare! Futjita blir hans elev, och 
träffar den hänförande dansbegåvningen 
Shizuku. Det blir första steget in i tävlings-
dansens stenhårda värld. 
➥ Pocket i oktober. [157866]

Witchcraft Works, volume 9  129:-
Ryu Mizunagi
När Honoka dras in i en konflikt mellan två 
häxfraktioner bestämmer sig häxan Ayaka för 
att beskydda honom som sin ’prinsessa’.
Honokas lillasyster Kasumi har lidit hel-
vetets alla kval sedan Kagari Ayaka gjort 
entré och tagit Honokas uppmärksamhet i 
anspråk. Nu står hon bara inte ut längre och 
i protest skapar hon en ny värld genom magi. 
Men  vad är det för värld Kasumi egentligen 
längtar efter? 
Pocket. [150062]

mangaromaner
Wataru Watari & Ponkan
My Youth Romantic Comedy  
is Wrong as I Expected Novel 1  169:-
Hachiman är en slashas som förmås gå med 
i tjänstgörarklubben, och där går även den 
snyggaste tjejen i skolan! Men med Hachi-
mans attityd kommer kärlekskomedin  
uppenbarligen gå ganska knaggligt ... 
➥ Pocket i september. [160961]

Fujino Omori
Is It Wrong To Try To Pick Up Girls  
in a Dungeon Novel 6  169:-
MMO-äventyret med gudar och hjältar fort-
sätter. Nu drar det ihop sig till krig mellan 
gudarnas förkämpar. Vinnaren får vad han 
vill ha, och Apollo vill ha Bell Cranell. 
➥ Pocket i september. [160079]
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Expelled from Paradise 239:-
SF-filmen som också går under titeln 
Rakuen Tsuihou.
Seiji Mizushimas film utspelar sig år 2400,  
när jorden är övergiven och människorna 
lever digitala liv ombord på cyberrymd-
stationen DEVA. Filmen följer agenten 
Angela Balzac som jagar efter hackern 
Frontier Setter. Hon skickas tillsammans 
med agenten Dingo till jorden, som  
svämmar över av monster och vidunder.
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [160087]

Fate/Stay Night:  
Unlimited Blade Works, Part 2  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 graal, 
och inget pris är för högt för att vinna den. 
Shiro har tvingats sluta sig samman med 
konkurrenten Rin för att överleva kampen.  
De sista 13 avsnitten av serien börjar med 
att Shiro återvänder hem och påminner 
sig hur Kiritsugus ideal och branden i 
Fuyuki City fick honom att vilja kämpa för 
rättvisan.  
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [160214]

Haikyu! ! Season 1, Collection 2  399:-
Sportanime med volleyboll. 
Efter att ha sett en volleybollmatch med 
Karasunos volleybollag börjar Hinata 
också spela. Han hamnar i samma lag 
som stjärnan Kageyama. Turneringen 
Inter-High ska snart gå av stapeln. Hinata 
och Kageyama laddar genom att springa 
i kapp till gymmet varje morgon och 
Yamaguchi jobbar på sitt svävande hopp. 
Avsnitt 14-25.
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [160088]

Haikyu! ! Season 1,  
Collection 2 (blu-ray) 549:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [160095]

anime,  
import från England
skivorna kan spelas på vanliga spelare 
men saknar svensk text 

Assassination Classroom,  
Season 1, Part 1  399:-
Jorden hotas av en mäktig varelse som 
redan har förstört 70 procent av månen 
och hotar att förinta jorden totalt. Han ger 
dock mänskligheten en chans: som klass-
föreståndare för en helt vanlig skolklass 
lär han förutom de vanliga ämnena ut 
lönnmord, och lyckas hans elever ta död 
på honom inom ett år kommer världen 
skonas! Avsnitt 1-11.
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [158877]

Assassination Classroom,  
Season 1, Part 1 (blu-ray) 799:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [158876]

Assassination Classroom,  
Season 1, Part 2  399:-
Andra halvan av första säsongen börjar 
med en baseballturnering, och naturligtvis 
är baseballentusiasten Sugino fast be-
sluten att vinna. Avsnitt 12-22. 
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [158878]

Assassination Classroom,  
Season 1, Part 2 (blu-ray) 599:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [158879]

Durarara!! x2  499:-
En anime som utspelar sig ett halvår efter 
händelserna i Durarara!!
Lugnet har sänkt sig över den mord-
drabbade stadsdelen Ikebukuro, men det 
varar inte länge. En ny mysterisk serie-
mördare, som går under namnet Holly-
wood, dyker upp i kvarteren. Samtidigt får 
Raira Academy nya elever och den huvud-
lösa ryttaren riskerar att bli avslöjad när 
någon sätter ett pris på hennes huvud. 
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [157344]

Attack on Titan, par t 1  259:-
Första halvan av spelfilmen baserad på mangan om en mänsk-
lighet belägrad av människoätande titaner.
Eren Jaeger, Mikasa Ackerman och Armin Arlert vill se världen 
utanför murarna som håller titanerna ute, men deras värld 
skakas om när en väldig titan anfaller Muren och Mikasa 
försvinner. Två år senare tar Eren värvning i en grupp som ska 
utforska området utanför murarna. Han får veta något som 
krossar hans hjärta, och dras in i en strid mot titaner som  
kommer att förändra hans liv för alltid.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [159803]

Attack on Titan, par t 1 (blu-ray) 299:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [159804]

Attack on Titan, par t 2:  
End of the World 259:-
Andra halvan av spelfilmen baserad på mangan.  
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [160448]

Attack on Titan, par t 2:  
End of the World (blu-ray) 299:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [160456]
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Klipp längs den streckade linjen eller klipp ut hela sidan och vik längs linjen. Skriv upp din beställning på nästa sida.

Frankeras ej 
SF- 

Bokhandeln 
betalar 
portot

SF-Bokhandeln AB

Svarspost 
110 932 500 
110 02 Stockholm

SKRIV NAMN OCH ADRESS HÄR. BESTÄLL PÅ BAKSIDAN.

Namn: ..............................................................................

Gatuadress: .....................................................................

Postnr & ort: .....................................................................

Kundnr (ej obligatoriskt): ..................................................

Epost (ej obligatoriskt): ....................................................

Mobilnr (för SMS-avisering): ............................................

Jag får dubbla utskick. Skicka inga 
fler nyhetstidningar till kundnummer:  ..............................

Jag vill inte ha fler kataloger. Stryk mig från kundlistan

Jag har flyttat. Min gamla adress var:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Hakkenden: Eight Dogs  
of the East, Season 1  399:-
En pest har dödat alla utom tre över-
levande i den japanska byn Otsuka.
De tre överlevande är Shino, Sosuke och 
Hamaji. De söks upp av kyrkans tjänare 
som är på jakt efter en svärdsande Shino 
har i sin arm. Shino vill inte släppa ifrån 
sig sin ande, och det slutar med att Hamaji 
blir kidnappad. 
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [161129]

Hakkenden: Eight Dogs of the East, 
Season 1 (blu-ray) 449:-
Blu-ray B/2. Englandsimport. 
Ej svensk text. [161137]

Hakkenden: Eight Dogs  
of the East, Season 2  399:-
➥ DVD i september. Englandsimport. Ej svensk 
text. [161193]

Hakkenden: Eight Dogs of the East, 
Season 2 (blu-ray) 449:-
➥ Blu-ray i september. Englandsimport. 
Ej svensk text. [161229]

HaNaYaMaTa, Complete Collection 349:-
Naru Sekias liv förändras när hon möter 
den utåtriktade och charmerande utbytes-
studenten Hana, som är helt hängiven 
sin idé att starta en klubb för Yosakoi: 
en konstart som kombinerar traditionell 
japansk dans med modern musik.
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [161164]

HaNaYaMaTa,  
Complete Collection (blu-ray) 449:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [161173]

Rage of Bahamut: Genesis 349:-
En anime baserad på ett kortspel.
I den mystiska världen Mistarcia lever 
gudar, demoner och människor fredligt 
sida vid sida, sedan den onda Bahamut 
har stängts ute från verkligheten. Det får 
ett snabbt slut när en kvinna stjäl nyckeln 
som kan släppa loss besten igen.  
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [158903]

Terror in Resonance (blu-ray) 499:-
Ett alternativt Tokyo har drabbats hårt av 
terrorattacker.
Nu dyker det upp en mystisk video på  
internet. Där visas två maskerade ton-
åringar 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. 
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [160097]

Love Live! School Idol Project, 
Season 2  399:-
En gammal skola i Tokyo hotas av  
stängning. Nio flickor kämpar för att  
rädda plugget. 
De försöker bli kända och få andra att 
bry sig om den gamla skolan, och kanske 
kommer de att lyckas. Honoka Kosaka 
har ersatt Eli som ledare för studentrådet. 
Hon inser att det här är sista chansen för 
gänget att delta i Love Live-tävlingen, och 
hon övertalar de andra om att ställa upp.
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [159263]

Love Live! School Idol Project,  
Season 2 (blu-ray) 549:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [159467]
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Klipp längs den streckade linjen eller klipp ut hela sidan och vik. Glöm inte namn och adress på motstående sida.

Beställning:
Artikelnummer Författare och titel:

Restnotera 
om slut:

❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑

Kund i SF-Bokhandeln
Du beställer enklast på hemsidan  
www.sfbok.se eller genom att skriva till  
SF-Bokhandeln, Box 2300, 103 17 Stockholm -  
använd gärna den portofria svarsidan. Du kan 
också beställa per telefon (08/21 50 52) under 
våra normala öppettider, faxa  (08/24 77 30), 
eller sända e-post (order@sfbok.se).

Som kund i SF-Bokhandeln får du en nyhets-
katalog fyra gånger om året. Den innehåller de 
största titlarna som har utkommit sedan förra 
utskicket.

Så fort du beställt något på postorder får du 
en nyhetskatalog, och så länge du fortsätter att 
beställa fortsätter vi att skicka den till dig. Du 
behöver inte beställa något från varje nummer, 
men hör vi inte av dig på ett år antar vi att du inte 
längre är intresserad.

Bor du i Stockholm, Göteborg eller Malmö är det 
kanske enklare att köpa saker direkt i någon av  
butikerna. Säg till i kassan bara, så ser vi till att du 
får nyhets katalogen hemskickad.

Priserna i katalogen gäller till november 2016  
eller så länge lagret räcker. 

SF-Bokhandelns organisationsnummer är:  
556389-7478

Försäljningsvillkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna vid 
omständigheter utanför vår kontroll. Om inget an-
nat anges är priserna i denna tidning ordinarie.

Portokostnad på 29:- tillkommer. Vid köp för 600:- 
eller mer av varor som finns inne är försändelsen 
portofri. Gäller endast leveranser inom Sverige. Se 
våra hemsidor för utlandsporto.

Inbetalningskort bifogas vid leverans.  
Betalning skall vara oss till handa inom 20  
dagar. Vi förbehåller oss rätten att skicka mot 
postförskott, men tar normalt inte ut någon extra 
avgift för det. Normalt skickar vi inte ut ytterligare 
böcker förrän alla före gående beställningar är 
betalade.

Leveranstider: Normalt 3-6 dagar för sådant vi 
har inne. Returer: Se “Ångerrätt”.

Utland: Om du beställer per brev eller talong från 
utlandet, bifoga alltid din e-postadress. För porto 
till utlandet, se våra hemsidor.

Ej uthämtade paket: För paket och brevpostförskott 
som inte hämtas ut kommer du att debiteras 75 
kronor för brev och 150 kronor för paket, för att 
täcka våra kostnader.

Restnotering: De svenska titlarna i den här nyhets-
listan har vi normalt inne, men de  
engelska och amerikanska kan tillfälligt ta slut. Vi 
rest noterar gärna titlar som är tillfälligt slut. Det 
inne bär att vi skickar dem till dig så fort vi får 
in dem på nytt. Säg bara till om du vill ha rest-
notering, och vilka titlar det gäller! Restnoteringar 
har ett lägre porto. Se våra hemsidor för detaljer 
kring portokostnaden.

Åldersgräns: Du måste vara 15 år för att  
beställa.

Ångerrätt
Enligt Lag om konsumentskydd vid distansavtal 
och hemförsäljningsavtal, gällande från den 1 juni 
år 2000 enligt beslut i Sveriges Riksdag, gäller 
följande för ångerrätt vid köp per postorder hos 
SF-Bokhandeln:

Retur av vara ska ske inom två veckor efter att du 
fått varan. Om du inte hämtar ut brev eller paket 
gäller inte ångerrätten. Ångerrätten kan endast 
användas om varan hålls i väsentligen oförändrat 
skick.

Ångerrätt gäller ej för förseglad vara där för-
seglingen brutits. Detta avser bland annat dvd-
skivor, cd-skivor, spelfigurer (t ex Warhammer), 
inplastade spel kartonger och liknande.

Ångerrätt gäller ej tidning eller tidskrift.

Ångerrätt gäller ej om varan är beställd vid besök 
i SF-Bokhandelns butik på Västerlånggatan 48 i 
Stockholm.

Du står för returkostnaden.

Vid retur skall detta först meddelas till SF-Bokhan-
deln via  e-post (post@sfbok.se) eller brev (SF-
Bokhandeln AB, Box 2300,  103 17 Stockholm). 
Retur får inte ske förrän SF-Bokhandeln har   
svarat på detta meddelande. Retur skall sedan ske 
till: SF-Bokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stock-
holm. Det går också bra att ta med sig returen 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
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Parasyte The Maxim, Collection 1  399:-
Utomjordingar invaderar jorden genom att 
ta över människors kroppar. 
De tar sig in genom öronen och in i 
hjärnan, så Izumi Shinichi lyckas delvis 
undkomma tack vare sina hörlurar. Men 
utomjordingen besätter istället hans hand 
och eftersom ingen av dem kan överleva 
om den andre dör gör de gemensam sak 
och försöker hindra de andra utomjording-
arna från att ta över världen.
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [158885]

Parasyte The Maxim,  
Collection 1 (blu-ray) 549:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [158886]

Parasyte The Maxim, Collection 2  399:-
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [160453]

Parasyte The Maxim,  
Collection 2 (blu-ray) 499:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [160457]

Psycho-Pass, Season 2  349:-
En anime på samma tema som filmen 
Minority Report, om ni minns den. 
Välkommen till en värld där du är dömd på
förhand. Polisen vet precis vilka de ska 
hålla ögonen på, med hjälp av ett vapen 
som kan avgöra vilka medborgare som 
kommer att bli brottslingar. Men vilket 
slags samhälle får man med en sådan  
teknik? I andra säsongen får polisinspek-
tör Akane Tsunemori i uppdrag att utreda 
en terrorbombning. 11 avsnitt. 
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [157415]

Psycho-Pass, Season 2 (blu-ray) 799:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [157422]

Punch Line, Complete Season 1  399:-
Om Yuta Iridatsu får se en tjejs under-
kläder två gånger i rad går jorden under.
Yuta råkar ut för en olycklig incident som 
slutar med att hans själv losskopplas från 
kroppen. Han kontaktas av kattanden Chi-
ranosuke, som förklarar för honom att han 
kan hjälpa folk ute i den levande världen, 
men om han får syn på en flickas under-
kläder två gånger i rad förintas jorden av 
en meteor. 
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [161168]

Punch Line,  
Complete Season 1 (blu-ray) 499:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [161174]

Tokyo Ghoul: Root A,  
Complete Season 2  349:-
Ken Kaneki var en vanlig student som 
råkade ut för en ovanligt våldsam dejt och 
förvandlades till en halv-ghoul. Nu är han 
fast mellan två världar. 
Kaneki måste överleva ghoulernas makt-
kamp och lära sig mer om deras samhälle. 
I andra säsongen, som består av 12 avsnitt, 
ansluter han sig till Aogiriträdet och blir 
en Counter Ghoul.
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [159210]

Tokyo Ghoul: Root A,  
Complete Season 2 (blu-ray) 449:-
Blu-ray B/2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [159321]

anime,  
import från USA
skivorna är kodade för region 1 och kan 
intie spelas på en vanlig europeisk dvd-
spelare

The Boy and the Beast 349:-
En ny film från Mamoru Hosoda, som 
regisserade ’Summer Wars’ och ’Wolf 
Children’.
Kyuta är föräldralös och bor på gatan 
i  Shibuya. Han snubblar in i en ma-
gisk värld där han träffar krigarbesten 
Kumatetsu, som har varit på jakt efter en 
lärling. Han börjar träna upp Kyuta, när 
ett mörker sänker sig över världen.   
DVD region 1 från USA. Ej svensk text.[159060]

Den-Noh Coil Collection 1  599:-
VR-glasögon och -visir har gjort virtuell 
verklighet till vardag.
Yuko Okonogis familj flyttar till Daikoku 
City, centrum för VR-tekniken. Hon dras 
med i sin farmors ’detektivbyrå’ med barn 
utrustade med VR-glasögon och meta-
taggar. Snart springer hon på hackern 
Yuko Amasawa, som försöker lösa gåtan 
med ett envist datavirus. 
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [159930]

Gourmet Girl Graffiti  
Complete Collection 529:-
Ryo Machiko gillar att laga mat, men 
saknar någon att laga för.
Ryos föräldrar bor utomlands och sedan 
hennes farmor dog har hon inte haft någon 
att äta tillsammans med. Tur då att  
kusinen Kirin, som ska börja på en helg-
skola i stan, frågar om hon kan bo hos Ryo 
på lördagar och söndagar. Tillsammans 
med Ryos kompis Shiina kan de ägna 
 helgerna åt att laga mat och äta den. Och 
de har lärt sig en viktig läxa: all mat,  
oavsett hur avancerad och god den är, 
smakar bättre i goda vänners lag.  
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [160843]

Sailor Moon Crystal Set 1  499:-
Skolflickan Usagi är en vanlig 14-åring, 
tills den talande katten Luna avslöjar att 
hon är Sailor Moon, kärleken och rätt-
visans beskyddare!
Tillsammans med de andra Sailorkrigarna 
måste Usagi bekämpa fienden och söka 
efter den sägenomspunna Silver kristallen. 
Samtidigt sänder drottning Beryl från 
Mörkrets rike sina hejdukar till Usagis 
hemstad för att lägga beslag på  
kristallen. Kan Sailor Moon och de andra 
hitta kristallen och skydda prinsessan?
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [161118]

Softenni Complete Collection 529:-
En sportanime om soft tennis, en japansk 
variant av tennis, där vänskap och knasiga 
äventyr betyder mer än själva bollandet på 
planen.
Shiratama Soft Tennis Team är ett flicklag 
i soft tennis. Några i laget, som bonde-
dottern och racketfantomen Asuna, är helt 
inriktade på spelet. Men andra tar inte 
så hårt på själva tennisbiten. Lagledaren 
Chitose, till exempel, är helt värdelös på 
tennis. Hon bryr sig mer om att umgås och 
ha trevligt. Kurusu och utbytesstudenten 
Elizabeth är duktiga, men mer intresse-
rade av cosplay än tennis. Kanske kan det 
förklara alla lagets äventyr med jätte-
björnar, valar, spöken och annat som inte 
har så mycket med tennis att göra.
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [160840]
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Miss Peregrine’s Journal 
for Peculiar Children 169:-
En bordsalmanacka med 
svartvita bilder och citat 
från Ransom Riggs böcker 
om Miss Peregrine och de 
besynnerliga barnen. 
Bordsalmanacka. [156866]

Discworld Diary 2017  219:-
En bordsalmanacka som hyllar 
Terry Pratchett och hans livs-
verk.  Med förord av Pratchetts 
dotter Rhianna och ett efterord 
av vännen och kollegan Rob 
Wilkins. 
Bordsalmanacka. [156976]

Lanyard: Pokemon - Pikachu 85:-
Nyckelband för att bära nyckeln 
eller ett kort om halsen, med en liten 
Pikachu som prydnad. 
Nyckelband. [158916]

Keep Calm and Catch ’Em 
All Card Holder 149:-
Svart kortfodral med en 
stiliserad poké ball från 
Pokémon och texten ”Keep 
Calm and Catch ’em All”. 
Kortfodral. [161154]

Charizard  
Velcro Wallet 199:-
Plånbok med en hel härva av 
charizarder från Pokémon på 
utsidan. 
Plånbok. [161153]

Pokemon Origami:  
Fold Your Own Pokemon! 139:-
Vik din egen favoritpokémon. Boken inne-
håller instruktioner och tillräckligt många 
origamiark för att vika tio pokémoner.
Storpocket. [160462]

Johan Egerkrans
Skisser från Nordiska väsen 119:-
Nu har du möjlighet att på nytt 
djupdyka i den nordiska folktron 
och med hjälp av skisser från  
Nordiska väsen färglägga och åter-
skapa dina egna magiska väsen.  
➥ Häftad i september. [158619]

Pokemon Trainer’s Sticker Book:  
From Kanto to Kalos 139:-
Mer än 800 klistermärken med 
pokémoner - här finns i princip 
alla som någonsin har siktats 
återgivna.
Storpocket. [147346]

The Official Pokémon  
Book of Joy 145:-
Kan du bli en bättre och lyckligare 
människa med hjälp av pokémoner? 
Kanske det! Det tycker i alla fall den 
här boken, full av inspirerande livsvis-
dom hämtad ur Pokémon.
➥ Storpocket i oktober. [161601]

Målar-
böcker

Camilla D’Errico 
Pop Manga Coloring Book 155:-
Serietecknaren och konstnären 
Camilla D’Errico är känd för sina 
surrealistiska mangabilder. Här 
får du chansen att utforska och 
färglägga dem själv.  
Häftad. [154912]
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