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3 Det händer i SF-Bokhandeln i vinter 
 Vi har en ny hemsida. Välkommen in på sfbok.se.  
 Göteborg har öppnat en mini-filial i porten bredvid - ta  
 en titt in. 

4 Nya böcker på svenska. Ur Varselklotet har kommit i  
 ny utgåva med lite extra godis. Andra vägar och Kaknäs  
 sista band är ny sf på svenska.

6 Tecknade serier på svenska. Vården i livets slutskede  
 heter Sara Granérs nya album. Vi har också en ny Lilla  
 Berlin.

8 Episk fantasy & äventyr. Skyborn är en nyhet från  
 författaren till Shadowdance-serie. Boxar med böcker av  
 George R R Martin, Ransom Riggs och Lev Grossman.

10 Historiskt

11 Nutidsfantasy och skräck

12 Romans

13 Ungdomsböcker. Manners & Mutiny avslutar Steam  
 punk-serien Finnishing School av Gail Carriger. 

14 Science fiction. Med fristående Ancestral Machines är  
 Michael Cobley tillbaka i samma universum som han  
 beskrev i Humanity’s Fire. 

18 Star Wars. Nu närmar sig nya filmen.

19 Baserat på spel. 

20 Konstböcker och pyssel. Färgläggningsböcker med  
 motiv från Sagan om Ringen, Harry Potter och Game of  
 Thrones. 

21 Tecknade serier på engelska. Secret Wars om-   
 stöper Marvels universum och låter dimensionerna  
 kollidera.   

26 2016 års kalendrar 

28 Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Nya avsnitt av   
 Doctor Who och Supernatural. Förlängda utgåvor av  
 alla tre Hobbit-filmerna.

32 Bräd- och kortspel. Bra julklappsspel är Carcassonne  
 Star Wars, Pandemic Legacy, Epic Card Game,   
 Rackare och Star Realms - Colony Wars.

37 Rollspel. Två böcker om de svenska rollspelens  
 historia kommer i vinter.  

39 Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie.

39 Manga på engelska. Sista numret av Naruto, nytt från  
 Tokyo Ghoul och Fairy Tale. 

44 Anime från England. Anime med engelsk textning.

46 Beställningsformulär och information om  
 försäljningsvillkor. 

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

48  Julklappstips.   

SF-BOKHANDELN VINTERN 2015VÅRA 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: 031/13 06 70  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

Malmöbutiken
Sedan oktober 2007 har kedjans yngsta och snyggaste butik legat i 
Malmö. Här är ”nörd” ett honnörs ord och personalen uppskattar liv-
liga dis kussioner om allt, mer eller mindre obskyrt, rörande  
sortimentet. Vi har också koloniserat blogosfären på  
https://sfbokmalmo.wordpress.com/    

Storgatan 41  
Mån-Fre 10-18.30, Lör 10-16, Söndag stängt
Tel: 040/23 05 20  E-post: malmo@sfbok.se

innehåll
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Beställ julklappar före 18:e december

Några punkter att hålla i minnet:

Lägg din beställning i god tid!

Ange gärna reserver i informationsfältet i kassan.  
Varan du har beställt  
kan ta slut.

Sista datum för  
beställningar som 
ska komma fram till 
jul afton är klockan 
00:00 natten  
mellan den 17:e 
och 18:e december.

God jul och gott nytt 
år önskar Jessica & 
Linda och alla vi  
andra julvättar här på  
SF-Bokhandeln!

26/11 Japan nu
 Mia Moberg med flera föreläser i Göteborgs   -  
 butiken. Kom och lyssna på vartåt det 
 barkar hän i Japan! SF-bokhandeln i  
 samarbete med Göteborgs Universitet. 

 Plats: Göteborgsbutiken

nov Releaseparty för Finna dolda ting
 Anna-Karin Linder Krauklis och vår egen   
 Daniel har skrivit en bok om de svenska   
 rollspelens historia. Kom och prata  
 nostalgiska minnen och få boken signerad.  
 Exakt datum anges senare. 
 Plats: Stockholmsbutiken

11/12 Ellen Ekman signerar i Malmö
 Lilla Berlin 4 släpps i november, med nya   
 strippar om storstadslivet. Ellen Ekman   
 signerar i Malmöbutiken.  
 Plats: Malmöbutiken

det händer i vinter beställ i god tid till jul

välkommen till nya sfbok.se

Som ni kanske redan har upptäckt har vi uppdaterat 
vår hemsida www.sfbok.se. Nu går det att se om en 
beställning är skickad och kollinummer för att  
kontrollera att en försändelse är på väg. Uppgifter från 
den gamla hemsidan har importerats till den nya, så är 
du redan registrerad är det bara att logga in.
Vi har lagt till en del nya funktioner. Nu går det att tagga 
titlar för att sortera dem bättre, till exempel genom att 
ange att en titel är grimdark-fantasy med zombier. Hjälp 
oss gärna att lägga till taggar, så att alla får lättare att 
hitta rätt bok eller spel. Sajten fungerar också bättre på 
läsplattor och i mobilen.
Har ni synpunkter på den nya sajten? Har ni hittat 
buggar eller något som borde göras på ett annat sätt? 
Mejla oss på post@sfbok.se så försöker vi rätta till allt 
som är fel så snart vi hinner. 

ny popup-butik på kungsgatan 19

Kan du inte få nog av Science Fiction Bokhandeln?
Lördagen den 7/11 öppnade vi Lilla Science Fiction  
Bokhandeln i Göteborg, en popup-butik för de med  
barnasinnet i behåll, bara ett stenkast från huvud-
butiken.
Butiken kommer att vara öppen över jul- och nyårs-
helgerna och ligger på hörnet av Kungs- och  
Magasinsgatan. 
Här finns mängder med pysselböcker, spel, mjukdjur, 
pussel, sagoböcker, t-shirts och mycket, mycket mer. 
Det perfekta stället att hitta julklapparna till familjens 
yngre medlemmar. Låt barnen titta in och önskelistan 
kommer snabbt att fyllas på. 
Popup-butiken stänger åter i slutet av januari 2016. 
Varmt välkomna!
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nya böcker på svenska

BÖCKER PÅ SVENSKA

vuxenböcker
Muriel Barbery
Alvernas liv 229:-
En poetisk historia om två väldigt speciella 
flickor.
Clara växer upp i en italiensk bergsby,  
Maria på landsbygden i Bourgogne, men 
deras verkliga ursprung är okänt. Båda 
två har speciella förmågor; Maria står i 
sällsam förbindelse med naturen och Clara 
visar sig vara ett musikaliskt underbarn. 
Det blir snart uppenbart att det finns 
ett mystiskt samband mellan de båda 
flickorna, och att de begåvats med sina 
övernaturliga förmågor av en anledning. 
Tillsammans måste Clara och Maria 
kämpa mot de mörka krafter som hotar 
människorna.  
Inbunden. [149772]

Pierce Brown
Rött uppror 65:-
Första delen i Rött uppror
Historien om kampen för frihet på Mars. 
’Rött uppror’ är ingen ungdomsroman, men 
passar både äldre och alla som gillade 
’Hungerspelen’.
Darrow tillhör De röda, den lägsta kasten 
på Mars. Han sliter hårt på den karga 
planeten, medan De gyllene lever i rike-
dom och överflöd. Men en fruktansvärd 
händelse får Darrow att reagera på orätt-
visorna. Han bestämmer sig för att hjälpa 
till att skapa rättvisa på Mars. 
Pocket. [146578]

Maths Claesson (red)
Andra vägar - tio nya utopier 179:-
Noveller som utforskar ett ovanligt land-
skap inom science fiction - utopin.
Medverkar gör Jeff Noon, Anders Fager, 
Karin Tidbeck, Jessica Schiefauer,  Johan 
Frick, Boel Bermann, Kristina Hård, 
Kristoffer Leandoer och Andrea Lundgren. 
Häftad. [149824]

Philip K Dick
Skannad i dunklet 199:-
En svensk utgåva av klassikern ’A Scanner 
Darkly’ från 1977.
Substans D - också känd som Döden - är 
det farligaste knark som någonsin har 
tagit sig ut på marknaden. Det förstör 
länken mellan hjärnans två halvor och 
orsakar först desorientering, sedan 
obotliga hjärnskador. Knarkspanaren Bob 
Arctor försöker ta reda på varifrån drogen 
kommer, men för att infiltrera missbrukar-
kretsarna måste han själv börja använda 
drogen. 
� Inbunden i november. [146543]

Anders Fager
En man av stil och smak 59:-
Tredje delen i Kulterna
En skräckroman om en lebeman som hinns 
ikapp av sitt förflutna. Boken är en fri-
stående fortsättning på ’Jag såg henne idag 
i receptionen’.
CeO Molin har tidigare levt ett rikt liv och 
haft ett omfattande umgänge. Hans fester 
i paradvåningen vid Johannes kyrkogård i 
centrala Stockholm är vida beryktade. Men 
nu riskerar hans liv att slås i spillror. Han 
kommer att kunna knytas till stölderna på 
sin arbetsplats vid Kungliga Biblioteket. 
Allt detta överskuggas dock av ett  
virvlande och alltmer skrämmande 
skeende där dunkla makter slåss om kon-
trollen över såväl hans liv som död och vad 
som eventuellt kan komma därefter.  
Pocket. [149293]

Kaknäs sista band 220:-
En samling noveller hämtade från världen 
i rollspelet Mutant År Noll.
Vi möter de överlevande; skrotletare 
från Dieselverkstaden, rövarhövdingar 
från Blackeberg och köpmän från Kungs-
holmen. Alla försöker de skapa en ny värld. 
Alla lyssnar de på Kaknäs sändningar. 
Kartonnage. [149659]

Dmitrij Gluchovskij
Future 299:-
Ny roman av författaren till ’Metro 2033’. 

Välkommen till framtiden! Sedan man fann en bot mot dödlig-
heten har jorden blivit akut överbefolkad. Hela Europa har växt 
ihop till ett enda stadslandskap av gigantiska höghus. Endast de 
rika och mäktiga har råd att leva ett behagligt liv på de övre vå-
ningarna, medan den stora massan trängs längre ner. Fortplant-
ningen är reglerad och illegala födslar bestraffas hårt. En dag 
kommer polisman 717 en terrorgrupp på spåren och hamnar mitt i 
en komplott som sträcker sig ända upp till samhällets högsta plan.
� Inbunden i november. [145264]

Simon Stålenhag
Ur Varselklotet 349:-
Bilderboken från ett 1980-tal som inte riktigt är som vi minns det. 
Simon Stålenhags bilder från 1980-talets Sverige befolkat av  
fantastiska maskiner och märkliga varelser har blivit en succé. 
Den här andra utgåvan av boken innehåller tre lösa färgtryck 
samt en stor (vikt) karta som inte fanns i tidigare versionen.
Inbunden. [108715]

Tales from the Loop 349:-
En engelskspråkig utgåva av Ur Varselklotet.
Inbunden. [150940]
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ungdomsböcker
Ann Aguirre
Utpost 210:-
Andra delen i Razorland-trilogin

Hela Spadertvås värld har förändrats.
Under jord betraktades hon som vuxen. 
Nu, på ytan i staden Salvation, är hon i 
stadsbornas ögon ett problembarn som be-
höver uppfostras. Hon passar inte in bland 
de andra flickorna: Spadertvå vet bara hur 
man slåss. Som om det inte vore illa nog 
håller hennes jägarpartner Tålig henne på 
avstånd. Hennes känslor för Tålig har inte 
förändrats, men han verkar inte längre 
vilja ha något med henne att göra. Hon 
börjar leta efter en utväg.  
� Inbunden i november. [146549]

Karen Bao
Uppstigandet 60:-
Första delen i The Dove Chronicles. 
Phaet värvas till månmilisen och tvingas 
ompröva sin bild av världen.
Femtonåriga Phaet bor i en koloni på  
månen och tar hand om plantorna i 
Växthus 22. Så arresteras en dag hennes 
mamma. Enda sättet för Phaet att rädda 
sina yngre syskon från det förnedrande 
Skyddsboendet är att ta värvning i  
milisen, den ansiktslösa armé som skyddar 
månbaserna mot desperata jordbor.
Pocket. [146559]

Anders Björkelid
Frostskymning 65:-
Fjärde delen i Berättelsen om blodet
När Sunia och Wulf återvänder efter tio år 
i underjorden har krig brutit ut. 
Kylan hotar allt i sin väg och frost-
skymning, galgmännens kallaste illdåd, 
råder. Det gamla förbundet med de under-
jordiska är brutet men framför tvillingarna 
skuttar det märkliga Sommarynglet som 
har en karta istället för ansikte. Tyngda 
av Blodets mörka historia beger de sig 
mot Isträsket för att försöka finna Blodets 
gamla regalier. Kanske kan de på något 
sätt hjälpa dem i kampen mot Kylan.  
Pocket. [149288]

Marie Lu
Champion 65:-
Tredje delen i Legend
June och Day har offrat mycket för  
Republikens folk och för varandra. Nu står 
deras land på tröskeln till en ny existens. 
June har vunnit tillbaka Republikens 
ynnest och arbetar nu inom den styrande 
eliten som Princeps Elect, och Day har till-
delats en hög militär position. Men ingen 
av dem hade kunnat förutse de omständig-
heter som ska föra dem samman igen. 
� Pocket i december. [145430]

Veronica Roth
Allegiant 69:-
Tredje delen i Divergent
Tänk om hela din värld var en lögn. Tänk 
om ett enda avslöjande, eller ett enda val, 
förändrade allt. 
Det falangbaserade samhälle som Tris 
Prior en gång trodde på är splittrat av våld 
och maktkamper, ärrat av svek och för-
luster. Så när hon får chansen att utforska 
en värld bortom den hon hittills känt, 
är Tris redo. Kanske kan hon och Tobias 
bygga ett nytt och enklare liv tillsammans 
bortom stängslet, ett liv fritt från kom-
plicerade lögner, hoptrasslade lojaliteter 
och plågsamma minnen. Men Tris nya 
verklighet är ännu mer skrämmande än 
den hon lämnat bakom sig.  
� Pocket i november. [146555]

Veronica Roth
Four 60:-
’Four’ presenterar fem nya berättelser ur 
Divergent-trilogins värld. 
Var och en av dessa - Falangbytaren, Kan-
didaten, Sonen, Förrädaren och Bekännel-
sen - utforskar Veronica Roths dystopiska 
framtid genom ögonen på den mystiske, 
karismatiske Tobias Eaton, även kallad 
”Four”. I dessa berättelser avslöjas tidigare 
okända aspekter av Four personlighet, his-
toria och relationer, och Divergent-trilogins 
värld får ytterligare en dimension. 
� Pocket i november. [146556]

Chris Weitz
Den nya världen 159:-
Andra delen i The Young World
Andra boken i den dystopiska trilogin om 
hur världen drabbats av en fruktansvärd 
pandemi. 
Donna, Jefferson och de andra i Washing-
ton Square-klanen är i säkerhet hos 
den amerikanska armén. Men det är en 
in billad trygghet och snart står det klart 
att ett dödligt maktspel pågår mellan 
Kommittén för återuppbyggnad och en 
motståndsrörelse. Kommittén är beredd 
att låta Sjukdomen härja fritt över hela 
den amerikanska kontinenten för att 
möjlig göra en säker återinflyttning. 
Inbunden. [147795]

Lev Grossman
Magikernas land 65:-
Tredje delen i Magikerna
Den avslutande delen i trilogin där magi 
och sagovärldar är på riktigt.
Quentin Coldwater växte upp med be-
rättelserna om sagolandet Fillory. När han 
upptäckte att landet fanns på riktigt och 
att han kunde lära sig dess magi insåg 
han att sagan inte var så idyllisk som 
man hade kunnat tro, men ändå att han 
verkligen hittat hem. Nu är han utestängd 
från Fillory, och med inget kvar att förlora 
återvänder han till platsen där allt  
började, Brakebills magiska högskola. 
� Pocket i november. [147768]

Lars Kepler
Playground 249:-
Författarna till thrillern ’Hypnotisören’ 
skriver riktig skräckfantasy.
Under en insats i Kosovo blir löjtnant 
Jasmin Pascal-Anderson skjuten och  
hennes hjärta står stilla under fyrtio 
sekunder. När hon återvänder till livet kan 
hon inte sluta tala om att döden börjar 
med en våldsam hamnstad där de styrande 
håller på att förlora kontrollen över den 
organiserade brottsligheten. När hennes 
son får hjärtstillestånd hamnar han också 
där. Jasmin vet att sonen inte kommer att 
klara sig tillbaka på egen hand.
Inbunden. [147777]

Nick Perumov
Nekromantikerns krig  
del 3: Endspiel 65:-
Tionde delen i Svärdens väktare
Början till slutet på Perumovs hyper-
boliska, ryskwagnerianska fantasyopera
Kejsaren ger sig ut på en ny farofylld färd 
för att finna lösningen på Rämnans gåta 
och stoppa de bockfotade som lämnar för-
ödelse efter sig överallt där de drar fram. 
Nu måste alla stridande viljor förstå att de 
bara kan segra om de står enade mot både 
Mörkrets och Ljusets makter.  
Pocket. [149102]
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tecknade serier
Jaakko Ahonen
Lilla fågel blå 229:-
Disney möter Kafka i denna ödesmättade 
och otäcka serieberättelse.
En ängslig liten nötskrika sköter om sin 
sjuka mamma i ett stort, ödsligt hus.  
Världen utanför är fylld av onda fåglar 
som vill picka ut hans ögon, säger mamma. 
Lilla fågel Blå lyssnar medan rädslan för 
det okända växer sig allt starkare. Den 
enda dörren är tillbommad och fönstren 
igenspikade, men i längden går det inte att 
stänga verkligheten ute. Plötsligt bankar 
det på dörren. 
Inbundet album. [148991]

Jonas Andersson & Daniel Thollin
Cthulhu 189:-
Den fristående fortsättningen på Lovecraft-
albumet. 
Skräck som utspelar sig i Uppsala med 
omnejd. Två berättelser; den första om en 
ockult sekt som hotar framkalla monster 
och utplåna hela världen. Den andra är en 
steam-punkberättelse som utspelar sig i 
Uppsala efter katastrofen. 
Inbundet album. [148899]

Arleston & Tarquin
Eckmuls riddare 159:-
Fjärde delen i Lanfeust från Troy
Lanfeust och co fortsätter sin färd till 
riddarnas land, där de deltar i den stora 
torneringen. 
Häftat album. [150088]

Jan Berglin & Maria
God Jul - Luj Dog 199:-
En julklapp till alla dom som redan firat 
jul en gång för mycket och som måste klara 
av det en gång till.
En klok person sa en gång att ”det enda 
vapen man har mot ett traditionellt 
julfirande är humor.” Därför kommer 
nu Berglins samlade julteckningar i en 
lagom fin bok att ge bort och behålla. För 
glöggpartyt. För den trista timmen efter 
julklappsutdelningen. Och inför det nya 
årets hotfullt ringande klockor. (Och för 
alla er som inte firar jul; se det som ett 
instuderingsmaterial.) 
Inbundet album. [147772]

Neil Gaiman
Den absoluta Sandman 549:-
Praktutgåva med Gaimans serie om John 
Blund och hans syskon.
Sandman handlar om den odödliga 
personifieringen Dream/Sandman som 
vaknar upp i en källare 1916, fångad av ett 
ockult sällskap. För första gången ges nu 
Sandman ut på svenska i samlad form, i 
en 624 sidor tjock volym, under titeln Den 
absoluta Sandman med förord av redak-
tören Paul Levitz och efterord av författa-
ren Neil Gaiman själv.
Inbundet album. [150505]

Sara Granér
Vården i livets slutskede 220:-
Så går en dag på Asienbörserna från våra 
liv och vi tar en paus i debatten för lite 
information om yttrandefriheten. 
I Vården i livets slutskede tar sig Sara 
Granér an makt i alla dess former i vårt 
samhälle. Hon tar oss från knivbe väpnade 
nazister ända ned i hur tanken på mikro-
kosmos kan få dig att känna dig lite större 
som människa, och coachar din övertro på 
evig tillväxt. 
Häftat album. [147838]

Svenska boktoppen

barnböcker
Patrik Bergström
Maximus ring 119:-
Första delen i Legenden om örnfolket
En liten örnryttare är huvudperson i en ny 
serie för unga läsare.
Remus tillhör Örnfolket och är bara en 
tvärhand hög. Han bor i Örnhem, långt 
från Flodhem där människorna bor. De 
som en gång mördade hans föräldrar. När 
ett vulkanutbrott riskerar att förinta såväl 
Örnhem som Flodhem, inser alla att även 
människorna måste varnas. 
Kartonnage. Från 6 år.  [150118]

John Flanagan
De första åren - 
Tornerspelen i Gorlan 149:-
Första delen i De första åren
Första delen i en helt ny serie som utspelar 
sig före Spejarens lärling, med en ung Halt 
i huvudrollen. 
Halt och Crowley upptäcker att Morga-
rath har infiltrerat spejarna och försöker 
korrumpera kåren. De reser norrut för 
att träffa prins Duncan. Han kan ge dem 
laglig rätt att stoppa Morgarath.
Kartonnage. Från 12 år. [147796]

Peter Madsen
I sagans land 220:-
Följ med in i sagans fantastiska värld! 
Möt Snövit och de sju dvärgarna, den  
tappre skräddaren, räven och de tre 
kungasönerna, Hans och Greta, isbjörns-
prinsen, guldgåsen, Askungen, de tre 
bockarna bruse och många, många fler. 
Tecknaren Peter Madsen återberättar här 
några av våra mest älskade sagor.  Alla 
äventyr är rikt illustrerade med sagolikt 
vackra bilder.
Inbundet album. [147789]

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

2.  Andra vägar:  
  Tio nya utopier 179:-  
  av Maths Claesson (red) 
  Häftad. [149824]

3.  Rörelsen 229:-  
  av John Ajvide Lindqvist 
  Inbunden. [147835]

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

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

6.  Odinsbarn 189:-  
  av Siri Pettersen 
  Inbunden. [140382]

7.  En man av stil  
  och smak 59:-  
  av Anders Fager 
  Pocket. [149293]

8.  John Bauers förtrollande   
  sagovärld 159:-  
  av John Bauer 
  Kartonnage. [81905]

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

10.  Första odjursboken 99:- 
 av Johan Egerkrans 
 Kartonnage. [147805]

11.  Samlade svenska kulter 60:- 
 av Anders Fager 
 Pocket. [109410]

12.  Yuko 199:- 
 av Jenny Milewski 
 Inbunden. [145572]

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

14.  The Martian  
 - Ensam på Mars 159:- 
 av Andy Weir 
 Inbunden. [149762]

15.  Stjärnfall 219:-  
 av Lars Wilderäng 
 Inbunden. [142520]

16  Uttagningen 129:-  
 av Maths Claesson 
 Häftad. [121777]

17.  Asgård 179:- 
 av Sofi Hjort & Karl Johnsson 
 Kartonnage. [146518]

running.indd   6 2015-10-30   17:21:17



7www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN VINTERN 2015 SERIER PÅ SVENSKA

Dennis Gustafsson
Vinterbrand 189:-
Femte delen i Viktor Kasparsson
Lovecraftiansk 20-talsskräck i Skåne, med 
Viktor Kasparsson i huvudrollen. 
Detta album består av flera olika be-
rättelser, sammansatta av en längre: 
Vinter brand, Andras gravar, Glas påsk, 
herr Kasparsson, Psalm 666, Osaliga 
änglar, Räddaren i nöden och Blåkullas 
vägvisare. 
Kartonnage. [149297]

Illustrerade klassiker
Illustrerade Klassiker 1:  
Fantastiska resor 349:-
Cobolt förlag ger ut illustrerade klassiker 
från 50-talet i nytryck. 
Första albumet innehåller fyra klassiker 
med resetema: Jorden runt på 80 dagar, 
Resan till jordens medelpunkt, Världarnas 
krig och Tidsmaskinen. Dessutom mycket 
extramaterial, både om författarna till be-
rättelserna och om Illustrerade klassiker.
Inbundet album. [148990]

Aki Irie
Rans magiska värld del 5  110:-
Rans magiska värld är den charmiga 
berättelsen om tioåriga flickan Ran Uruma 
som bor tillsammans med sin familj. Men 
de är ingen vanlig familj; de är alla häxor.
I femte boken rymmer Ran hemifrån i 
sällskap med sin vän Makoto i ett desperat 
försök att hitta och rädda Ohtaroh från 
den dödliga insekt som övertagit hans 
kropp. 
Häftad. [149298]

Magnus Knutsson & Ulf Jansson
Stora boken om Ratte.  
Samlade serier 1978-1985  239:-
80-talsserie om taxichaffisen Ratte.
I det tidiga 80-talets Stockholm lever 
taxichauffören Gerhard ”Ratte” Rask, den 
fackligt aktiva slipsarbetaren Berit Aster 
och den bohemiske konstnären Lionardo 
Davidsson. Trion hamnar ständigt i de 
mest halsbrytande äventyr: Ett kassett-
band innehållande styrsystemet till ett 
nytt robotsystem förväxlas med ett rock-
bands demotejp och blir en inter nationell 
hit. Tankar man hos bensinbolaget Joxo 
upplöses ens bil i atomer och spåren leder 
till en mystisk oljeborrplattform i Nord-
sjön. Med ett efterord av Bror Hellman. 
Häftat album. [147842]

Daishu Ma
Det glödande lövet 229:-
En ordlös grafisk roman som utspelar sig i 
ett drömlikt tempo. 
I en grå stad täckt av en ständig dimma 
faller löven från träden, offer för den eviga 
vintern. Men i en vissnande lövhög hittar 
en ung man ett löv som skiljer sig från de 
andra. Det glöder. Men hur? Och varför? 
Är det kanske ett tecken på att det finns 
ett slut på den eviga vintern? Den unge 
mannen påbörjar en resa för att få reda 
på lövets hemligheter, och det blir också 
början på ett äventyr bortom det monotona 
liv han dittills levt. 
Inbunden. [146507]

Lise Myhre
Nemialbum 11  179:-
Nemis segertåg i Sverige fortsätter, här är 
den 11:e boken. 
Nemi pyntar inför sitt Sabbathsår och  
irriterar sig på folk som inte kan bete sig 
på internet samtidigt som hon alltid hittar 
en alldeles lysande anledning till varför 
hon och Grimm ska välja en romantisk 
film istället för en skräckfilm.  
Häftat album. [146569]

Johan Wanloo
Rock Manlyfist - Mästare  
på rymdkarate 149:-
Rock Manlyfist är en typisk actionhjälte 
från 80-talet. Modig. Manlig. Lite dum i 
huvudet.
En tsunami av ondska sköljer över  
världen. Mördarrobotar härjar på Vita 
Husets gräsmatta. Människoätande ninjor  
attackerar en fredlig skidort. Det finns 
bara en man som kan hjälpa oss: Rock 
Manlyfist - Mästare på rymdkarate. 
Häftat album. [145793]

Johan Wendt
Curly Bracket 159:-
En grafisk äventyrsroman för alla som  
gillar datorspel och programmering.
Curly Bracket är en illustrerad äventyrs-
berättelse som utspelar sig i en dys-
topisk värld. Det är också en faktabok 
som bjuder på små övningar i kodning 
och programmerings tänkande i och med 
att huvudpersonen Curly Bracket och 
den mystiske Pascal försöker överleva i 
en värld som kontrolleras av företaget 
Corpuratus.  
Inbunden. [147820]

Ellen Ekman
Lilla Berlin 4  199:-
Ett nytt album om det loja livet i storstan. 

Dagens ungdom firar jul, semester, helg, lillördag, klämdag och 
vardag med storslagna gester i nya boken. Varje stripp är en 
mininovell, med träffsäkra porträtt av unga storstadsmänniskor på 
2010-talet där vardagliga igenkänningsbara situationer skildras 
med precis humor och satir. Ellen Ekmans anhängare växer för 
varje dag. 
Häftat album. [146579]

Yens Wahlgren
Liftarens parlör till galaxen 199:-
Klingon, valkyriska, syldaviska, na’vi, lilliputianska, orkiska. 

Fast det handlar om språk så är det här ingen grammatikbok 
eller lexikon – det är en upptäcktsfärd genom tid och rum, genom 
världar och universum som uppstått i fantasin, genom populär-
kultur och språknörderi. Det handlar om språk som egentligen 
inte finns. Språk från länder som inte existerar, utomjordiska 
språk, mytologiska varelsers språk och språk som talas i en tänkt 
framtid eller i en parallell verklighet. 
� Inbunden i november.  [149279]
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fantasy och skräck på engelska

äventyr & episk fantasy
Robert Jackson Bennett
The City of Blades 149:-
Andra delen i City
Tillbaka till världen i ’City of Stairs’ med 
en ärrad general på hemligt uppdrag.
Den en gång mäktiga staden Voortyashtan 
ligger i ruiner. Hit har general Turyin 
Mulaghesh, hjälten från slaget om Bulikov, 
men också beryktad krigsbrottsling,  
skickats på för ett sista uppdrag. Hon ska 
undersöka en upptäckt med makt att för-
ändra världen eller rentav förinta den. 
� Storpocket i januari. [144851]

Lila Bowen
Wake of Vultures 129:-
Första delen i The Shadow
Mörk steampunk-fantasy med intressant 
genussyn och vampyrer i västernmiljö.   
Nettie är ett halvblod. Hon klär sig som 
en pojke och blir behandlad som en slav. 
En dag attackeras hon av en främling som 
dör först när hon genomborrar hans hjärta 
med en träpåle. Plötsligt kan Nettie se vad 
andra inte kan se. Hon tvingas ut på en 
resa som kan leda till hennes ursprungliga 
folk, om inte monstren tar henne först. 
Pocket. [149686]

Larry Correia
Son of the Black Sword 229:-
Början på en episk och grimdark-mässig 
fantasyserie.
Ashok Vadal har valts ut som bärare av  
ett mäktigt gammalt vapen. Han är en 
Protector och tillhör en elitstyrka av kring-
resande 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. Plöts-
ligt står han på fel sida om lagen och snart 
har kriget brutit ut. 
Inbunden. [143915]

Julie E Czerneda
A Play of Shadow 99:-
Andra delen i Night’s Edge
Fristående uppföljare till ’A Turn of Light’. 
Jenn Nalynn kan resa mellan den 
mundana och den magiska världen. När 
Bannan Larmensu får veta att hans svåger 
hamnat i trubbel i Channen, huvudstad i 
det märkliga landet Mellynne, och att hans 
syster gett sig efter sin man har han inget 
val. Han ber Jenn Nalynn om hjälp att ta 
sig dit. 
Pocket. [146447]

Susan Dennard
Truthwitch 199:-
Första delen i The Witchlands.
Safiya och Iseult är häxor i en värld där 
magin har många ansikten.
Safiya är en Sanningshäxa, som kan se när 
någon ljuger. Iseult är en Trådhäxa. Hon 
kan skönja de osynliga trådarna mellan 
människor och avgöra vad som styr dem. 
De två kvinnorna är bundna av osynliga 
band, och dras in i det krig som hotar att 
bryta ut. 
� Inbunden i januari. [151503]

Kate Elliott
The Black Wolves 129:-
Första delen i The Black Wolves Trilogy
Storslagen fantasy från ett land fyllt av 
intriger.
För tjugo år sedan mördades Atani, kung 
över Hundradets rike. Hans livgarde för-
lorade ansiktet när de inte kunde skydda 
sin kung och tvingades i landsflykt. Nu 
styr Anjis sonson Jehosh och landet skakas 
av nya oroligheter. Vi får möta Kellas, 
livvaktskaptenen som inte kunde rädda 
Atanis liv, när han återvänder ur lands-
flykten. Kan han hindra historien från att 
upprepa sig? 
Pocket. [146476]

Peter V. Brett
The Skull Throne 99:-
Fjärde delen i The Demon Cycle
Tronen står tom och demonerna tränger närmre. 

Jardir var kallad att ena mänskligheten och avsluta kriget. Men 
det var inte den rätta vägen enligt Arlen, även han märkt och  
kallad frälsare. Han utmanade Jardir på duell, och hellre än att 
riskera att förlora kastade Arlen dem båda utför ett stup och  
lämnade mänskligheten utan frälsare. Konflikterna lät inte vänta 
på sig, och under tiden växer sig demonerna allt starkare. 
� Pocket från England i januari. [148435]

The Skull Throne 89:-  
� Pocket från USA i januari. [146924] 

Trudi Canavan
Angel of Storms 259:-
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 samtidigt ägnat fem år att väva tapeter, när lugnet skingras 
av ett krig. Då dyker Stormens ängel upp med ett erbjudande. 
� Inbunden i november. [146474]
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Raymond E Feist
Jimmy and the Crawler 119:-
En långnovell om en av Feists populäraste 
figurer, Jimmy the Hand i staden Krondor.
Alla är rädda för The Crawler. Men ingen 
tycks veta mycket om honom. Är det han 
som styr det nya gänget, som utmanar 
Upright Man’s Mockers om makten över 
Krondors gränder och bakgårdar? Varifrån 
kommer han? James, som tagit steget från 
småtjuv till tjänare åt prins Arutha, måste 
arbeta i det fördolda för att avslöja vad 
som pågår. Till sin hjälp har han William, 
son åt magikern Pug, och Jazhara, niece åt 
furst Hazara-Khan. 
� Pocket i januari. [148434]

Lucy Hounsom
Starborn 139:-
Första delen i The Worldmaker Trilogy
Början på en ny, episk fantasyserie om 
Kyndra, som tvingas fly från sin hemby och 
söka sitt magiska arv.
Kyndra är värdshusvärdens dotter, vars 
vuxenblivningsceremoni slutar med en 
förstörd gammal relik och att hela hembyn 
krossas av en storm. Vore det inte för 
främlingarna Bregenne och Nediah, hade 
kanske historien tagit slut där. De räddar 
Kyndra och tar med henne till Naris, sätet 
för en orden med många hemligheter. Där 
blir Kyndra varse att hon är något mer än 
hon själv trott.
� Pocket i januari. [150776]

Kazou Ishiguro
The Buried Giant 149:-
En berättelse om glömska från kung  
Arturs Britannien.
Axl och Beatrice är ett gammalt par som 
lever i en enkel bosättning. De hade en 
gång en son, men han är borta nu. De 
minns honom knappt, men ger sig ändå av 
för att söka efter honom. Deras resa blir en 
arturiansk ’quest’ där de träffar både sir 
Gawain och en drake. Sökandet efter sonen 
blir också sökandet efter orsaken till den 
glömskans dimma som döljer landet. 
� Pocket i januari. [149472]

Julia Knight
Legends and Liars 139:-
Andra delen i Duellists
Mästerduellisterna Vocho och Kacha, bror 
och syster, har gått från berömda till  
beryktade sedan de av misstag dödade en 
man de skulle skydda. 
Nu verkar det som om alla är ute efter 
dem, av politiska, magiska och personliga 
anledningar. Stubintrådarna som tändes 
i första boken, Swords and Scoundrels, 
närmar sig kvickt och obönhörligt krut-
durkarna. Kacha och Vocho står i mitten 
av en växande storm med svärden redo, 
men i somliga situationer räcker det inte 
med blankt stål. 
Pocket. [149694]

Warlords and Wastrels 139:-
Tredje delen i Duellists
Efter en vältajmad insats som gynnade 
prelaten, som nu har återtagit sin makt, 
har Kacha och Vocho äntligen välkomnats 
tillbaka som medlemmar av duellist gillet. 
Deras första uppdrag blir att föra en 
fånge inför rätta, men en intressekonflikt 
uppstår när det visar sig vara Kachas 
gamla flamma Egimont. Prelaten vill att 
han ska vinnas över till ’deras’ sida, men 
ju mer som kommer fram om Egimonts 
mellanhavanden med syskonens gamle 
trollkarlsfiende, desto mer kluvna blir 
Kachas lojaliteter. 
� Pocket i december. [149697]

Mercedes Lackey (red)
Crucible 89:-
Noveller från det magiska landet Valdemar.
1987 kom Arrows of the Queen, Mercedes 
Lackeys första bok om Valdemar. Sedan 
dess har det kommit över 30 böcker om 
landet där Härolder utväljs av magiska 
Följeslagare. Härolder och Följeslagare 
sammanlänkas för livet, och Härolder-
nas magiska färdigheter får en grundlig 
finslipning på Häroldarnas kollegium. Här 
samlas arton nyskrivna Valdemar-historier 
av olika författare. 
� Pocket i december. [149160]

David Dalglish
Skyborn 110:-
Första delen i The Seraphim Trilogy
Från författaren till Shadowdance-serien kommer en berättelse 
om strider mellan flytande öar.

De sista resterna av mänskligheten lever på sex öar som flyter 
över ett väldigt hav. Mellan öarna rasar ett blodigt krig där  
soldaterna är bevingade ”serafer” som slåss med is, eld och  
blixtar. Tvillingarna Kale och Breanna Skyborn förlorade sina för-
äldrar i kriget. De söker sig till Serafim-akademin och får lära sig 
tämja elementen och röra sig i halsbrytande hastighet över  
vattnet. Snart får de tillfälle att utöva sina kunskaper. En grannö 
förbereder en invasion, och tvillingarna måste pröva sina vingar. 
� Pocket i november. [149683]

Terry Goodkind
Warheart 169:-
Fjärde delen i Richard and Kahlan
Sista delen i serien om Richard och Kahlan, som berättar vad 
som händer efter Sanningens svärd.

Allt är förlorat. Ondskan kommer att sluka D’Harans rike. Hannis 
Arc och kejsar Sulachan marcherar mot rikets hjärta. Richard 
Rahl ligger död och det verkar som om allt är över för hans del. 
Men Kahlan följer en inre kompass som ger henne ett sista kort 
att spela. Hon tänker inte ge upp hoppet om livet för världen -  
eller för Richard. Den sista striden i ett tretusen år långt krig tar 
sin början.  
� Storpocket i november. [149469]
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Brian McClellan
The Autumn Republic 129:-
Del 3 i The Powder Mage Trilogy
Krutröken ligger tät i den sista delen i 
Powder Mage-trilogin. 
Fältmarskalk Tamas har kämpat sig 
genom fiendeland och lyckats ta sig hem, 
men striden har bara börjat. Huvudstaden 
Adro är ockuperad. Tamas son är för-
svunnen och det är omöjligt att veta vem 
som är vän och vem som är fiende. Taniel 
Två-Skott är nästan ensam i kampen om 
att hindra Adro från att helt förstöras.
� Pocket i januari. [143926]

L E Modesitt
Heritage of Cyador 110:-
Del 18 i Recluce
Artonde delen i Recluce bjuder på känsliga 
militära operationer, storpolitik och en man 
som kan böja den fysiska verkligheten.
Lerial har förmågan att böja både Ordning 
och Kaos, de två krafterna som formar 
universum. Han använder sin magi till att 
fullständigt förgöra den afritanska armén 
när den försöker ta sig in i Cigoerne. 
Även om det var rätt beslut att ta, får det 
långtgående konsekvenser, inte bara för 
Lerial själv utan också för hans land och 
för länderna runt omkring. 
Pocket. [148533]

Den Patrick
The Boy Who Wept Blood 139:-
Andra delen i The Erebus Sequence
Uppföljare till ’The Boy With the Porcelain 
Blade’, italiensk renässans-inspirerad 
fantasy med hovintriger och värjor.
Det har gått tio år sedan fäktmästaren  
Lucien försvann. Hans lärling Dino är  
svuren att skydda den tysta drottning 
Anea och hennes arbete med att demo-
kratisera Demesne, ett arbete som möter 
mycket motstånd.  
Pocket. [146693]

The Girl on the Liar’s Throne 219:-
Tredje delen i The Erebus Sequence
Anea, Den tysta drottningen av Landfall, 
jobbar för förändring i riket där alla av-
undsjukt bevakar sina positioner. 
� Storpocket i november. [146700]

Daniel Polansky
The Builders 139:-
Watership Down möter Unforgiven.
Kapten Penumbra, en veteran krigsärrad 
till både kropp och själ, samlar ihop sitt 
gamla gäng: råttan Reconquista, herme-
linen Bonsoir, pungråttan Boudica och 
salamandern Cinnabar. Han samlar ihop 
dem för att de är överlevarna som är kvar; 
för att förra gången tvingades de fly med 
svansen mellan benen; för att nu är tiden 
inne för hämnden. Penumbra själv? Han 
är en mus - en mus som ingen säger ’Nej, 
kapten’ till. 
� Storpocket i november. [148586]

Adrian Tchaikovsky
Guns of the Dawn 139:-
Ung kvinna drar i fält med eldtrollkarlar i 
en alternativvärlds Napoleonkrig.
Snart har Lascanne sänt varenda make, 
far och bror till fronten i kriget med 
Denland. Till slut går ordern ut: en kvinna 
från varje familj ska ansluta sig till armén. 
Den unga Emily Marshwic har plötsligt en 
musköt i handen och finner sig ansikte mot 
ansikte med krigets fasor. Emily tvingas 
snart ifrågasätta om hennes sida är mer 
rättfärdig än den andra. 
� Pocket i november. [150049]

historiskt 
Genevieve Cogman
The Masked City 129:-
Andra delen i The Invisible Library
Bibliofil fantasy från ett alternativt  
London.
Irene är spion för det mystiska Biblio-
teket, som samlar berättelser från olika 
verkligheter. Nu har hennes medhjälpare 
Kai försvunnit. Han har kidnappats av 
älvorna, något som kan får fruktansvärda 
konsekvenser för hela världen ...  ja, för 
flera världar. Älvorna kan ha råkat starta 
ett krig mellan ordning och kaos.
Pocket. [139675]

Juliet Marillier
Dreamer’s Pool 89:-
Första delen i Blackthorn & Grim
Historisk fantasy i ett magiskt Irland.
I utbyte mot att befrias ur sin långa och 
orättfärdiga fångenskap har helaren 
Blackthorn lovat att lägga sitt hämnd-
begär åt sidan och istället under sju år ge 
hjälp åt alla som frågar. Hon reser norrut 
mot Dalriada i sällskap med sin lojala 
fångkamrat Grim. Paret bosätter sig i 
skogsbrynet och ägnar sig åt att hjälpa 
andra. En av de hjälpsökande är Oran, 
Dalriadas kronprins, som har problem med 
sin trolovade. 
� Pocket i november. [147077]

Tower of Thorns 239:-
Andra delen i Blackthorn & Grim
Lady Geiléis kommer till hovet för att be 
om hjälp, och det är naturligtvis Black-
thorn och Grim som är bäst lämpade att 
lösa Geiléis bekymmer: Ett torn på hennes 
land, helt insnärjt i ogenomträngliga 
törnesnår, hyser en fruktansvärd varelse 
vars blodisande tjut har drivit nästan alla 
människor från trakten. Blackthorn och 
Grim tar sig an gåtan, men det kommer 
att bli farligt, och både deras liv och deras 
vänskap hotas. 
� Inbunden i november. [146732]

Brandon Sanderson
Bands of Mourning 179:-
Andra delen i Wax and Wayne
Andra boken om lagmannen Wax och vännen Wayne i en 
Mistborn-värld med drag av vilda västern.

Sorgebanden är mytiska föremål som ägs av Lord Rulern och 
sägs kunna ge märkliga krafter. Fast ingen tror på allvar att de 
finns. Tills nu, när en vetenskapsman har kommit till Elendel med 
bilder på vad som kan vara banden, och text på ett språk ingen 
kan läsa. Wax hyrs för att resa söderut till staden New Seran för 
att undersöka saken och upptäcker att hans farbror Edwarn har 
gett sig i lag med en skum organisation. 
� Storpocket från England i januari. [150712]

Bands of Mourning 249:-
� Inbunden från USA i januari. [149471]
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nutidsfantasy & skräck
Keri Arthur
City of Light 89:-
Första delen i Outcast
Futuristisk urban fantasy från en framtid 
där demoner har invaderat vår verklighet.
Hundra år har gått sedan muren mellan 
världarna krackelerade och De andra,  
demoner och onda andar, kom in i vår 
värld. Nu lever människor och hamn-
skiftare i upplysta städer omgivna av ett 
hemsökt mörker. Tiger är en déchet, en 
supersoldat. Hon försöker rädda en liten 
flicka och får samtidigt veta att den bräck-
liga säkerheten i städerna är hotad.  
� Pocket i januari. [149186]

Sabrina Benulis
Angelus 149:-
Tredje delen i The Books of Raziel
Änglar och demoner och en ung kvinna 
med ett övernaturligt öde.
Sista delen i serien om flickan som bär 
nycklarna till himmel och helvete. Kriget 
har brutit ut, framprovocerat av änglarna 
Raziel, Lucifer och Israfel. Förödelsen 
spiller över i vår verklighet och arkonten 
Angela Mathers bär världens öde i sina 
händer. Hon kan trotsa Lucifer och öppna 
Raziels bok. Men för att lyckas med det 
måste hon döda sin bästa vän. 
� Storpocket i november. [141047]

Karen Chance
Reap the Wind 89:-
Sjunde delen i Cassie Palmer
Inte ens sierskor kan ta genvägar, och  
särskilt inte när de reser genom tiden. 
Cassie Palmer är ledande sierska för den 
övernaturliga världen. Det är en position 
som förvisso ger makt, men det betyder 
inte att hon är skonad från hårt arbete. 
Därför finner hon sig själv på väg att resa 
genom tiden för att rädda Pritkin - trots 
att hon inte helt förstår sina nya tids-
dimensionskrafter. 
� Pocket i november. [19433]

Yasmine Galenorn
Autumn Thorns 89:-
Första delen i Whisper Hollow
Välkommen till Whisper Hollow, där 
spöken vandrar bland de levande och sjön 
aldrig släpper ifrån sig de döda.
Kerris återvänder till barndomens  
Whisper Hollow sedan hon fått ärva sin 
mormors hus. Kerris är schaman. Hon ska 
se till att de döda vilar i frid. Men i Whis-
per Hollow stannar inte de döda i  
graven. Dessutom är något fel. Som liten 
fick Kerris höra att hennes mamma hade 
lämnat stan, men nu börjar hon misstänka 
att hon blev mördad. 
Pocket. [146779]

Jim C. Hines
Unbound 89:-
Tredje delen i Magic Ex Libris
En bibliomantiker kan sträcka sig in i 
böcker och plocka ut vad som helst från  
sidorna, men Isaac har tappat sina krafter.
Meridianas drottning, som tillbringat 
tusen år i landsflykt, har återvänt i form 
av flickan Jeneta Aboderin. Hon söker 
efter ett förmål som skapades av påven 
Sylvester II, ett vapen som kan ge henne 
makt över en armé av odöda. Isaac har 
förlorat sina magiska krafter och kan inte 
göra något för att stoppa henne.  
� Pocket i januari. [50849]

Jonathan L Howard
Carter & Lovecraft 269:-
En privatdetektiv och en av H P Lovecrafts 
ättlingar dras in ett mysterium fullt av 
onämnbara fasor.
Privatdeckaren Daniel Carter får ärva 
en bokaffär i Providence, i New England. 
I affären jobbar Emily Lovecraft, H P 
Lovecrafts enda nu levande ättling. Hon 
vill helst slippa få en ny chef. Men när folk 
börjar dö på konstiga sätt måste Daniel 
och Emely samarbeta, för det verkar som 
om de lovecraftianska fasorna har dykt 
upp i vår verklighet. 
Inbunden. [149613]

Tanya Huff
The Future Falls 89:-
Tredje delen i Enchantment Emporium
En asteroid är på väg mot jorden. Det är 
potentiellt väldigt jobbigt för alla som inte 
vill gå dinosauriernas öde till mötes. Men 
lyckligtvis finns ju familjen Gale.
Familjen Gale är en stor, uråldrig släkt av 
häxor som medelst ritualer och magiskt 
vridande av verkligheten tenderar att få 
sin vilja igenom. Men deras magi är  
knuten till jorden, vilket inte riktigt  
hjälper mot en asteroid. De kan inte bistå 
med mycket mer än pajer till den enda som 
har magin som krävs: kusin Charlie.  
� Pocket i november. [146212]

Joyce and Jim Lavene
Looking for Mr. Good Witch 89:-
Andra delen i A Retired Witches Mystery
Mysdeckare med grå pantrar till häxor.
Drunkningsoffer hittas längs Carolinas 
kust och lagen är förbryllad: ingen av 
de unga männen har vatten i lungorna. 
Men häxorna Molly och Elsie vet vad som 
pågår: det är en havshäxa som betar sig 
igenom offer på jakt efter den som kan 
överleva hennes parningsritual och låta 
henne leva i hundra år till. Nu har hon 
ställt in siktet på unge Brian Fuller - men 
hon har inte räknat med Molly, Elsie, Oli-
vias spöke och hennes dotter Dorothy, och 
deras nya vänner selkien och sjöjungfrun.
Pocket. [146772]

Neil Gaiman
How the Marquis Got His Coat Back 45:-
En novell från ’Neverwheres’ värld. Berättelsen handlar om  
markisens rock.  
Pocket. [150675]

Trigger Warning 95:-
En novellsamling. Här ingår den helt 
nya berättelsen Black Dog, som ut-
spelar sig i samma värld som romanen 
American Gods, och ett antal noveller 
som tidigare har publicerats i tidskrifter. 
Pocket. [148424]

Trigger Warning 159:-
Storpocket. [145831]
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Gregory Maguire
After Alice 169:-
Efter sitt omberättande av sagorna från Oz 
- med början i ’Wicked’ - ger sig nu Gregory 
Maguire ner i ett annat älskat sagoland. 
För 150 år sedan trillade en flicka vid 
namn Alice ner genom ett kaninhål och 
hade många äventyr i Underlandet. Vad 
den historien inte förtäljer är att Alices 
vän Ada följde efter Alice ner genom kanin-
hålet och gav sig för att leta efter sin vän 
i det märkliga landet - hela tiden ett steg 
efter Alice.  
Storpocket från USA. [145628]

After Alice 189:-
Storpocket från England. [146234]

Stephen King
Bazaar of Bad Dreams 229:-
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. 
Inbunden. [142581]

romansböcker
Christine Feehan
Wild Cat 89:-
Sjunde delen i Leopard
Heta känslor i leopardflocken.
Siena Arnotto faller direkt för Elijah 
Lospostos, men passionen får förhinder när 
ett mord slår en kil mellan dem. Siena får 
tillfälle att undersöka sitt fläckiga arv, och 
när hennes farfar också blir mördad inser 
hon att Elijah är den enda hon kan lita på. 
� Pocket i december. [149119]

Katie MacAlister
Dragon Storm 99:-
Andra delen i Dragon Fall
Andra boken i serien med heta män som 
kan bli drakar.
Constantine är en av drakarnas allra 
främsta hjältar genom tiderna, inte minst 
om man frågar honom själv. Nu har han 
chansen att rädda hela draksläktet, genom 
att bryta sig in i en demons fängelsevalv, 
stjäla en uråldrig artefakt och häva en 
dödlig förbannelse. Att rädda en kvinna 
som demonen visar sig hålla fången ingår 
inte i planen. Och Bee vet inte om hon 
ska vara lättad eller frustrerad när den 
surmulne Constantine dyker upp i  
hennes fängelse. Det hettar genast till som 
intensivaste drakeld mellan dem, men 
kan de lita på varandra, och dessutom få 
uppdraget utfört? 
� Pocket i december. [149263]

J. R. Ward
Blood Kiss 89:-
Första delen i Black Dagger Legacy
J. R. Ward insåg att hon saknade sina  
vampyrhunkar från Black Dagger Brother-
hoods gamla goda dagar. 
Paradise, dotter till kungens rådgivare, är 
utled på aristokratins begränsade liv. Hon 
gör en helomvändning och skriver in sig i 
Black Dagger Brotherhood - men  
träningen visar sig vara knivig och 
instruktören, Butch O’Neal, verkar ha 
viktigare saker att tänka på än sina elever. 
Och sen förälskar sig Paradise i sin klass-
kompis Craeg. Han är motsatsen till vad 
pappsen skulle valt för henne, men prickar 
av hela hennes lista på hur en hanne ska 
vara. Medan glöden ökar mellan dem  
hettar det till även i träningen. 
� Pocket i december. [145792]

George R R Martin
A Song of Ice and Fire  
Leather Cloth  
Boxed Set 690:-
Del 1-5 i A Song of Ice 
and Fire i söta, små 
inbundna utgåvor med 
mjuk låtsasskinnpärm. 
Snygg liten inbunden med 
mjuka pärmar. [145389]

Lev Grossman
The Magicians Trilogy  
Box Set 379:-
Box med The Magicians, The  
Magician King och The 
Magician’s Land i storpocket. 
Specialpris, gäller endast fram 
till juldagen. 
� Storpocket 20 november. [150791]

Ransom Riggs
Miss Peregrine’s Peculiar 
Children Boxed Set 269:-
En box med utgåvor i stor-
pocket av Miss Peregrine’s 
Home for Peculiar Children, 
Hollow City och Library of 
Souls. Specialpris, gäller 
endast fram till juldagen. 
� Storpocket 20 november. [146235]

BÖCKER I JULBOXAR

Topplistan för fantasy & skräck

1.  Shadows of Self 199:-   
  av Brandon Sanderson  
  Storpocket. [145089]

2.  The Aeronaut’s  
  Windlass 179:-   
  av Jim Butcher 
  Storpocket. [130526]

3.  The Shepherd’s  
  Crown 199:-   
  av Terry Pratchett 
  Inbunden. [144700]

4.  Library of Souls 119:-   
  av Ransom Riggs 
  Storpocket. [145380]

5.  Fool’s Assassin 99:-   
  av Robin Hobb 
  Pocket. [144511]

6.  Queen of Shadows 129:-   
  av Sarah J Maas 
  Pocket. [143912]

7.  The Slow Regard of  
  Silent Things 110:-   
  av Patrick Rothfuss 
  Pocket. [145791]

8.  Throne of Glass 139:-   
  av Sarah J Maas 
  Pocket. [117836]

9.  Welcome to Night Vale 169:-   
  av Joseph Fink  
  & Jeffrey Cranor 
  Storpocket. [146471]

10.  A Knight of  
 the Seven Kingdoms 199:-   
 av George R R Martin 
 Inbunden. [139234]

11.  The Name of the Wind 99:-   
 av Patrick Rothfuss 
 Pocket. [18147]

12.  Assassin’s Apprentice 89:-   
 av Robin Hobb 
 Pocket. [25293]

13.  Fool’s Quest 199:-   
 av Robin Hobb   
 Inbunden. [144514]

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

15.  The Lies of  
 Locke Lamora 89:-   
 av Scott Lynch 
 Pocket. [64297]

16.  Half a King 99:-   
 av Joe Abercrombie 
 Pocket. [139187]
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ungdomsfantasy
Victoria Aveyard
Cruel Crown 95:-
Fördjupa er i förhistorien till ’Red Queen’ 
med två långnoveller i väntan på nästa del.
Två kvinnor på ömse sidor om klyftan 
mellan de silver- och rödblodiga berättar 
tidigare okända historier. I Queen Song får 
vi läsa utdrag ur Kung Tiberias drottning 
Corianes hemliga dagbok. I Steel Scars 
möter vi kapten Farley som rekryterar 
smugglare, extremister och svartabörs-
handlare till motståndsrörelsen i Norta. 
Kan nyckeln till att lyckas med upprors-
planerna vara en viss Mare Barrow? 
� Pocket i januari. [148632]

Holly Black
The Darkest Part of the Forest 129:-
En mörk och kuslig saga.
I närheten av staden Fairfold, mitt inne 
i den djupaste skogen, finns en glaskista. 
Inne i kistan ligger en sovande alvprins 
som ingen lyckats väcka upp. Hazel och 
hennes bror Ben har aldrig sett något så 
märkligt som den sovande prinsen. De 
skulle vilja väcka honom, men vore det 
så klokt? Inne i den mörkaste skogen ska 
man vara noga med vad man önskar sig. 
� Pocket i januari. [146466]

Jennifer Estep
Dark Heart of Magic 99:-
Andra delen i Black Blade
Tjuven Lila bor i en stad fylld av magi och 
styrd av kriminella familjer.
Överhuvudet för familjen Sinclair väljer ut 
Lila för att delta i Svärdsturneringen, och 
hon är så illa piskad att ställa upp. Men 
den vänskapliga tävlingen blir allt annat 
än vänlig när deltagarna börjar dö i  
’olyckor’. Inget blir bättre av att gangster-
bossen Victor Draconi börjar smida ränker 
mot Devon, och att någon i Cloudburst 
Falls har börjat mörda monster. 
Storpocket. [144989]

Neil Gaiman & Michael Reaves
Eternity’s Wheel 99:-
Tredje delen i Interworld
Sista delen i InterWorld-serien.
Hotet från FrostNight växer, samtidigt 
som Joey Harker söker efter andra  
Vandrare runt om i Altiversum och tränar 
dem så fort han bara kan. Men de nya 
rekryterna kommer inte att räcka till i 
kraftmätningen som väntar. Joey ville 
aldrig bli någon ledare, men det är precis 
så alla ser på honom nu, och han måste 
växa i ledar rollen. 
� Pocket i januari. [144517]

Richelle Mead
Soundless 119:-
Efter Vampire Academy och Bloodlines 
bjuder Richelle Mead på en fristående  
fantasyroman i en värld sprungen ur 
kinesisk folklore.
I byn där Fei bott hela sitt liv är det 
fullständigt tyst: det finns inga ljud över 
huvud taget. När maten börjar sina och 
flera bybor börjar förlora synen hotar svält 
och mörker i tystnaden. Men så en natt 
återfår Fei plötsligt hörseln. Hon är den 
första på generationer som kan höra ljud, 
och det blir hennes vapen när hon och  
hennes barndomsvän Li trotsar alla faror 
för att klättra ner till dalen och finna  
räddning för byn. 
Storpocket. [149847]

Tania Del Rio & Will Staehle
Warren the 13th and  
The All-Seeing Eye 165:-
Ungdomsbok om en viktoriansk hiss-
pojke. Texten åtföljs av charmiga retro-
illustrationer.
Warren den 13:e jobbar på familjens hotell, 
men allt har blivit hemskt sedan den onda 
tant Anaconda tog över hotellet. Hon tror 
att det värdefulla Allseende ögat finns dolt 
någonstans i hotellet, och hon gör allt för 
att hitta det. 
� Inbunden i november. [146374]

Gail Carriger
Manners & Mutiny 110:-
Fjärde delen i Finishing School
Sista delen i den ångpunkiga serien om den unga spionen 
Sophronia.

Utan Soap är spionlektionerna ombord på mademoiselle  
Geraldines luftskepp mest bara långtråkiga. Sophronia skulle 
helst ge sig i kast med de förskräckliga pickelmännen, men ingen 
lyssnar på henne. Hon måste försöka bestämma sig för vem hon 
kan lita på. Varulven Dewan? Vampyren Lord Akeldama? Det 
enda som är säkert är att en stor konfrontation är på väg, rakt 
mot luftskeppet, och Sophronia måste vara redo att rädda både 
skolan, vännerna och London. 
Pocket. [146475]

Stephenie Meyer
Twilight Tenth Anniversary/ 
Life and Death Dual Edition 249:-
Jubileumsutgåva av ’Twilight’, boken som gjorde vampyrer till 
tonårsidoler.

Bella flyttar till Forks, en liten regnig sovstad i Washington. När 
hon träffar den gåtfulle och förföriske Edward Cullen tar hennes 
liv en oväntad och farlig vändning. Edward har länge lyckas hålla 
sin identitet som vampyr hemlig. Men nu går ingen säker, minst 
av allt Bella.

Jubilumsutgåvan innehåller innehåller en extra roman, Life and 
Death, där huvudrollerna kastats om, och där oskuldsfulle pojken 
Beau Swan träffar riviga kvinnan Edythe Cullen.
Inbunden. [150751]
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Claudia Gray
A Thousand Pieces of You 95:-
Första delen i Firebird
En romantisk parallellvärldshistoria som 
utforskar vilka andra möjliga liv vi hade 
kunnat leva.
Marguerites föräldrar är fysiker, kända för 
sin banbrytande forskning. De har tagit 
fram något som kallas ’The Firebird’, och 
som kan användas för att resa till  
parallella världar. När Marguerites far 
mördas flyr mördaren, föräldrarnas  
assistent Paul, till ett annat universum 
dit lagens långa arm inte når. Marguerite 
jagar efter honom genom flera världar och 
möter honom i olika skepnader, tills hon 
börjar tvivla på om han verkligen är  
skyldig. Kanske håller hon på att bli för-
älskad i honom.
� Pocket i november. [145843]

Ten Thousand Skies Above You 115:-
Andra delen i Firebird
Här fortsätter historien om Marguerite 
och Paul, och deras färder genom dimen-
sionerna.  
� Storpocket i november. [149558]

Arnie Kaufman & Meagan Spooner
This Shattered World 99:-
Andra delen i Starbound
Romantisk ungdoms-sf om ett ungt par på 
en krigshärjad värld.
Flynns syster dog i upproret mot stor-
bolagen som styr planeten Avon. Bolagen 
terraformar ogästvänliga planeter och 
lockar kolonister till nya världar, men på 
Avon har de övergett nybyggarna. Flynn 
blev en ledare för upproret, men när han 
ställdes mellan att avrätta fången Lee  
eller fly med henne valde han det senare. 
Nu är paret fångat i ingenmansland  
mellan två stridande parter. 
� Pocket i december. [149586]

Marissa Meyer
Winter 149:-
Fjärde delen i The Lunar Chronicles
Askungen, Rödluvan, Rapunzel och nu 
Snövit har lämnat sina invanda sagoroller 
för att rädda världen i en mörk framtid.
Prinsessan Winter älskas av folket, och 
trots ärren i hennes ansikte sägs det att 
det är hon som vackrast i landet är. Drott-
ning Levana har räknat bort Winter som 
svag och foglig - men i själva verket har 
prinsessan jobbat i flera år på att under-
minera Levanas position. Nu är hon redo 
att tillsammans med cyborgen Cinder och 
hennes allierade tända gnistan till den 
länge förberedda revolutionen. 
� Pocket i november. [148417]

Rick Yancey
The Infinite Sea 110:-
Andra delen i The 5th Wave
Hur förgör man hela jordens befolkning?
Man berövar människorna deras mänsk-
lighet. I Den femte vågen kämpade Cassie 
för att hitta sin lillebror. Hon lyckades, 
men striden mot De andra är långt ifrån 
över. Cassie, Ben, Ringer och de andra 
måste fortsätta kämpa mot en osynlig  
fiende. Men en sak är säker: De andra 
kommer inte att ge upp förrän hela mänsk-
ligheten är utrotad. 
� Pocket i november. [145789]

SF-BOKHANDELN VINTERN 2015UNGDOMS-SF

science fiction på engelska

space opera & action
Dave Bara
Impulse 89:-
Första delen i The Lightship Chronicles
Lightship Impulse angrips oprovocerat 
och löjtnant Peter Cochrane skickas för att 
undersöka saken.
Det är Cochranes första uppdrag långt ut-
anför mänsklig rymd, och snart ställs den 
unga löjtnanten inför problem som aldrig 
nämndes i träningsprogrammet. Hur långt 
är han beredd att gå för att rädda den 
bräckliga interstellära alliansen? Är han 
beredd att göra myteri? 
� Pocket i december. [149161]

Ben Bova
Death Wave 269:-
I ’New Earth’ ledde Jordan Kell den första 
mänskliga expeditionen utanför sol-
systemets gränser. Nu återvänder de hem.
Under sin resa träffade de en AI som 
varnade dem att jorden var i fara. När de 
kommer hem igen har en andra våg av 
global uppvärmning fått havsnivåerna att 
stiga och samhällen har omstöpts helt av 
klimatförändringarna. Ingen vill lyssna på 
rymdresenärerna. Kan Kell övertyga  
världens ledare om att mänskligheten 
hotas av en våg från Vintergatans mitt? 
� Inbunden i november. [149641]

Pierce Brown
Morning Star 199:-
Tredje delen i Red Rising Trilogy
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 januari. [145428]

Michael Cobley
Ancestral Machines 179:-
Fjärde delen i Humanity’s Fire
En fristående roman från samma universum som serien 
Humanity’s Fire.

’The Warcage’ består av hundratals världar som får sin energi från 
en enda konstgjord sol, ett bygge av sant kosmiska proportioner. 
Den påbörjade sin färd genom rymden som en symbol för inter-
stellär fred och samarbete, men nu har konstruktionens härskare 
förvandlat sina världar till ett krigshärjat ödeland. De plockar upp 
nya planeter för att få slavarbetskraft och lämnar ifrån sig döda 
världar. När en rik jordbruksplanet plockas ur omloppsbana måste 
en smugglare ta sig in The Warcage för att rädda sin besättning. 
� Storpocket i januari. [142602]
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Becky Chambers
The Long Way to a  
Small Angry Planet 119:-
Charmigt relationsdrama ombord på 
rymdskeppet Wayfarer, som bygger mask-
hålsterminaler.
Rosemary Harper är senaste nytill skottet 
till Wayfarers brokiga besättning. Hon 
inser snart att hon har hamnat i ett riktigt 
komplicerat sällskap, och alla ombord 
prövas när de får i uppdrag att öppna ett 
maskhål nära Vintergatans mitt, vid en 
ilsken liten planet som har dragits in i ett 
storpolitiskt spel. 
� Pocket i december. [145448]

William Dietz
Andromeda’s War 89:-
Tredje delen i Prequel Legion of the Damned
Sista boken i serien om Lady Catherine 
’Cat’ Carletto, som har lämnat överklass-
livet bakom sig och blivit rymdsoldat under 
alias Andromeda McKee.
Andromeda har befordrats till plutonchef 
och lämnat bakom sig sin adliga identitet. 
Hon har inte hämnats på kejsarinnan som 
var ansvarig för hennes familjs död, och 
börjar undra om hon kanske inte vill göra 
det. Men saken kommer i ett annat ljus 
när hennes onkel dödas av myndighets-
agenter på jorden.  
� Pocket i december. [31274]

Tanya Huff
An Ancient Peace 229:-
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 ett antal 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 massförstörelse-
vapen och avancerad teknologi bland 
artefakterna.  
Inbunden. [146752]

Karen Lord
The Galaxy Game 119:-
En bok om spel, psikrafter och interstellära 
komplotter.
Rafi Delarua är psioniker från en värld 
där psi är mycket ovanligt. Han led länge 
under sin fars förtryck och flydde till sist 
till planeten Punartam, där psikrafter är 
vanliga. Där kunde han ägna sig åt sin 
favoritsport - ’wallrunning’. Men snart 
hotar storpolitiska intriger att invadera 
hans tillvaro. 
� Pocket i januari. [140931]

Jack McDevitt
Thunderbird 239:-
En roman från samma värld som ’Ancient 
Shores’ - med stjärnportar.
En portal till stjärnorna har hittats i 
North Dakota, på ett siouxreservat nära 
Devil’s Lake. Portalen leder till tre platser: 
en till synes tom men grönskande värld, en 
underjordisk labyrint och en rymd station 
som tycks blicka ut över Vintergatan. 
Poralen blir förstås en storpolitiskt het 
potatis, och i konfliktens mitt befinner sig 
siouxreservatets ordförande James Walker. 
� Inbunden i december. [146711]

Coming Home 89:-
Sjunde delen i Alex Benedict
Antikhandlaren Alex Benedict och hans 
assistent Chase Kolpath reser till jorden 
på jakt efter minnen från de allra första 
rymdresorna.
För flera tusen år sedan försvann  
minnena från de första rymdresorna i 
politiskt kaos när havsytan steg. Garnett 
Baylee ägnade hela sitt liv åt att söka efter 
spår av det gamla rymdprogrammet, och 
efter hans död hittades ett förmål från 
Apolloprojektet i hans hem. Alex och Chase 
reser till jorden för att undersöka saken, 
men hittar ingenting. De reser hem igen 
för att vara på plats när Capella, ett rymd-
skepp som försvann i en rymdtidsvirvel 
elva år tidigare, förväntas dyka upp igen. 
26 personer, däribland Alex fabror Gabriel, 
finns ombord. 
Pocket. [144599]

L E Modesitt
Solar Express 289:-
Hård sf från en av genrens mest mång-
sidiga författare.
Efter år av fredligt rymdsamarbete har 
tre stormakter - Indien, Nordamerikanska 
unionen och Sinesefederationen - bestämt 
sig för att inleda en upprustning i rymden. 
När dr Alayna Wong hittar en mystisk 
artefakt ställs saker och ting på sin spets. 
En komet visar sig vara ett förmål skapat 
av icke-människor, på väg rakt mot solen. 
De tre stormakterna tävlar om att hinna 
studera artefakten innan den faller in i 
solen. Men när föremålet närmar sig sitt 
mål börjar solens yta förändras. 
Inbunden. [149643]

Linda Nagata
Going Dark 110:-
Tredje delen i The Red Trilogy
James Shelley har blivit ett redskap för 
AI:n Red, och nu hamnar han i konflikt 
med dem som står honom närmast.
Delphi och Jayne Vasquez tror att James 
är död. Han har lämnat dem med en för-
mögenhet och hoppas att de ska fortsätta 
med sina liv. Men de dras in i en konflikt 
med Red, som i förlängningen blir en kon-
flikt med James när han tvingas ge sig upp 
i omloppsbana runt jorden. 
Pocket. [143496]

Jean Johnson
The V’Dan 89:-
Andra delen i First Salik War
En ny serie militär-sf från samma värld som ’Theirs Not to Reason 
Why’, men 200 år tidigare under Första Salikkriget.

V’Dan har alltid sett sig som ett utvalt folk, menat att göra ett av-
tryck i galaxens historia. De har upprätthållit fredliga förbindelser 
med alla grannar utom en, salik, som strävar efter att underkuva 
alla andra civilisationer. Nu har salik startat ett krig. Galaxens 
öde ligger i händerna på prins Li’eth och kvinnan som räddade 
honom, Jacaranda MacKenzie från Motherworld. Jackie är en am-
bassadör för Motherworld och har ett hemligt vapen, en märklig 
ny teknologi som kan vända krigets förlopp.
� Pocket i januari. [149185]
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Emma Newman
Planetfall 149:-
En ovanlig kolonisationsroman om en  
religiöst färgad koloni på en fjärran värld.
Lee Suh-Mi fick en vision av en värld långt 
från jorden, samlade en grupp hängivna 
och begav sig till planeten. De landade, och 
Suh-Mi försvann in i en mystisk byggnad 
på planeten. Sedan dess har inte mycket 
hänt. Kolonisatörerna vaktar byggnaden, 
samtidigt som de försöker skapa sig ett 
nytt liv. Vi får följa Ren Ghali, som jobbar 
med 3D-skrivare och var Su-Mis älskare 
när de kom till planeten. Nu har hon psy-
kiska problem och har blivit en kompulsiv 
samlare. När en främling kommer till det 
lilla samhället kommer hennes hemlig-
heter upp till ytan. 
Storpocket. [145788]

John Sandford & Ctein
Saturn Run 239:-
År 2066 uppsnappar ett rymdteleskop 
bilder av ett föremål som närmar sig  
Saturnus och bromsar in.
Politiker och forskare samlas till topp-
möten och en slutsats dras. Föremålet är 
ett skepp, byggt av någon som befinner 
sig minst hundra år före mänskligheten 
tekno logiskt. Om en stat eller ett företag 
kan bärga skeppet ges de ett ointagligt 
teknologiskt försprång. Där börjar kapp-
löpningen mot Saturnus. 
Inbunden. [146955]

Gavin Smith 
The Beauty of Destruction 279:-
Tredje delen i Dark Space
Jorden går förlorad, kriget har börjat och 
de fiender som vi först mötte i brittisk järn-
ålder har vaknat upp på allvar.
Den piktiska druiden Britha, den odödliga 
korsriddaren Malcom du Boi, prisjägaren 
Scab och cyberinsekten Vic har alla dragits 
in i händelserna. När jorden nu går under 
står allt hopp till två cyberför stärkta 
människor, när tre tidstrådar strålar  
samman i en främmande värld.
� Storpocket i januari. [145437]

Tony Speak
Inherit the Stars 89:-
Space opera med småhandlare och skrot-
samlare i huvudrollerna.
Rymdskrotsamlaren Kivita Vondir anlitas 
för att söka rätt på en sägensom spunnen 
juvel. Men inget är vad det ser ut att vara. 
Varför har hennes uppdragsgivare hyrt 
Sar Redryll, hennes gamla älskare, för att 
stoppa henne? Varför får hon mystiska 
krafter från juvelen, när hon väl hittar 
den? Och hur ska hon undvika att bli den 
mest jagade kvinnan i galaxen? 
Pocket. [147082]

Tom Toner
The Promise of the Child 199:-
Första delen i Amaranthine Spectrum
En ambitiös och originell debut med drag 
av både sf och fantasy.
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 om-
fattar många solsystem, och en pretendent 
till Den odödliga tronen har uppenbarat 
sig på scenen. Aaron the Long-Life är en 
man som inte riktigt är en man. Mångas 
liv berörs av hans försök att ta makten. 
Sotiris, som inväntar ålderdomen, måste 
genomleva sitt 12.000 år långa liv en gång 
till i ett försök att stoppa mannen som vill 
bli Kejsare. 
� Storpocket i november. [150794]

Brad Torgersen
Chaplain’s War 89:-
En pastor som tjänstgör i Jordens rymd-
flotta blir fast bakom fiendens linjer.
Mantis-cyborgerna är insektslika, grymma 
och redo att utplåna mänskligheten från 
Vintergatan. Harrison Barlow tar värvning 
för att rädda sin hemplanet, men han är 
ingen krigare. Ändå visar han sig vara 
av nytta i krigsinsatsen. När han tas till 
fånga ställs han inför att hans förhand-
lingsförmåga kan avgöra hela jordens 
framtid.
Pocket. [143914]

SF-BOKHANDELN VINTERN 2015SPACE OPERA & ACTION

David Weber & Eric Flint
Cauldron of Ghosts 89:-
Tredje delen i Crown of Slaves
Tredje delen i serien som utspelar sig i Honor Harringtons  
universum och kretsar kring kampen mot slavhandlare.

The Mesan Alignment är en organisation som vill se ett kast-
samhälle grundat på genetiska förändringar. Tack vare spionerna 
Anton Zilwicki och Victor Cachat har rörelsens mål tydliggjorts för 
allmänheten, något som har ritat om den politiska kartan. Kriget 
mellan Haven och Manticore är avslutat. De bittra fienderna har 
slutit upp mot Mesan Alignment. 
Pocket. [143183]

Brandon Sanderson
Firefight 110:-
Andra delen i Reckoners
När superkrafter delas ut slumpmässigt bland jordens människor 
skapas ett nytt, och långtifrån sympatiskt, samhälle.

Newcago har befriats från Steelheart, superskurken som tagit 
staden som gisslan. Men med Steelhearts död följde många  
frågor, som ingen i Newcago kan svara på. David vänder blicken 
mot Babylon Restored, staden som en gång hette Manhattan. 
Pocket från England. [143925]

Firefight 110:-   � Pocket i januari från USA. [148357] 
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tidsresor & 
alternativhistoria
Eric Flint, Paula Goodlett & Gorg Huff
1636: The Viennese Waltz 89:-
Del 20 i 1632
’1632’ är en alternativhistorisk serie där en 
amerikansk småstad från nutiden slungas 
tillbaka till trettioåriga krigets Europa.
Barbie-konsortiet grundades av en grupp 
unga kvinnor, som en gång hade för-
tjusningen inför Barbiedockor gemensam. 
Nu har de bestämt sig för att göra en stor 
affär. De har ställt in siktet på Wien. 
� Pocket i december. [143917]

Eric Flint & Andrew Dennis
1635: A Parcel of Rogues 259:-
Del 22 i 1632
En grupp diplomater från USE har  
stannat i Storbritannien, bland dem  
kronans fiende Oliver Cromwell. Nu 
kräver kung Charles Cromwells huvud 
på ett fat. En grupp hårdföra män från 
Irland, ledda av en Finnegan, får i uppdrag 
att hitta Cromwell och hans medhjälpare. 
Jakten går upp till Skottland, där skotska 
partisaner blandar sig i leken. 
� Inbunden i januari. [143965]

dystopi & 
postapokalyps
Mira Grant
Chimera 149:-
Tredje delen i Parasitology
Parasiten som alla trodde var en väl-
signelse visade sig vara ett hot mot 
mänsklig hetens överlevnad.
Nu har smittan spridits och samhället är 
i upplösning. Sal och hennes familj måste 
försöka klara sig igenom kaoset. Frågan är 
om det är möjligt. Sista delen i serien. 
� Pocket i november. [149678]

John Ringo
Strands of Sorrow 89:-
Fjärde delen i Black Tide Rising
Sista delen i den zombie-apokalyptiska 
serien.
De sista organiserade överlevarna i USA 
befinner sig till havs i Atlanten och har 
döpt sig till Wolf Squadron. Under sin 
ledare Steve Smith planerar de att försöka 
återerövra fastlandet. Smiths döttrar 
spelar en huvudroll i planen. 
� Pocket i januari. [143960]

övrig science fiction
Cixin Liu
The Three-Body Problem 169:-
Del 1 i Three-Body Trilogy
Hyllad kinesisk sf-roman som vann årets 
Hugo-pris.
Under den kinesiska kulturrevolutionen 
sjösätts ett militärt projekt som gör att 
vi får kontakt med utomjordingar från en 
hårt prövad civilisation. Främlingarna be-
stämmer sig för att invadera jorden, något 
som ger vitt skilda reaktioner från olika 
människor och nationer. 
� Pocket i januari. [150937]

The Dark Forest 239:-
Del 2 i Three-Body Trilogy
De utomjordiska angriparna känner till 
jordens försvarsplaner, men ett sista bål-
verk finns kvar. 
Storpocket. [149464]

David Mitchell
Slade House 159:-
En kuslig roman som växt fram ur en 
novell, och som utspelar sig i samma värld 
som ’The Bone Clocks’.
Slade Alley är en mörk och fuktig gränd 
där en dörr leder in till ett gammalt hus 
som inte riktigt passar in i grannskapet. 
Det är för stort. Det borde inte rymmas. 
Vart nionde år bjuds en gäst in i huset, en 
gäst som inte kommer att kunna ge sig 
av igen. Men hur väljs ’gästerna’ in och 
varför? Svaret finns uppe på vinden. 
Inbunden. [145382]

Lawrence M. Schoen
Barsk: The Elephant’s Graveyard 269:-
En roman från en fjärran framtid när 
människorna är ett minne blott.
Mänskligheten må ha dött ut, men arvet 
efter dem finns kvar i de upplyfta djur som 
finns sprida över många stjärnsystem. 
Fanterna är en sådan art, arvtagare till 
elefanterna, och nu i exil på den regniga  
världen Barsk. Där utvecklar de mediciner, 
bland annat koph, en drog som gör att man 
kan ta kontakt med de döda. Men många 
vill åt fanternas kunskap om koph. Jorl, 
en av dem som talar med de döda, tvingas 
fråga ut sin sedan länge döda bästa vän. 
Det för upp saker i ljuset som borde ha 
lämnats orörda.
� Inbunden i december. [149656]

Gene Wolfe
A Borrowed Man 269:-
Vi befinner oss dryga 100 år in i framtiden, 
efter vår civilisations fall, i en ändå  
märkligt igenkännbar värld.
Nordamerikas befolkning är liten, men 
det finns avancerad teknologi, robotar och 
klonade människor. E.A. Smithe är en 
klon, en låneperson på ett bibliotek. Hans 
personlighet är en kopia av en död deckar-
författare. En förmögen kvinna, fröken 
Colette, plockar med sig honom eftersom 
hon tror att deckarförfattaren ska kunna 
hjälpa henne lösa ett knivigt problem.  
Inbunden. [149631]

SF-BOKHANDELN VINTERN 2015 ÖVRIG SCIENCE FICTION

Topplistan för science fiction

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

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

3.  Hell’s Foundations  
  Quiver 259:-   
  av David Weber 
  Inbunden. [143521]

4.  Star Wars: Aftermath 239:-   
  av Chuck Wending 
  Inbunden. [144154]

5.  Ultima 129:-   
  av Stephen Baxter 
  Pocket. [144301]

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

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

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

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

10.  Kris Longknife:  
 Unrelenting 89:-   
 av Mike Shepherd 
 Pocket. [147075]

11.  A Call to Arms 245:-   
 av David Weber 
 Inbunden. [143848]

12.  Proxima 89:-   
 av Stephen Baxter 
 Pocket. [142628]

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

14.  The Abyss Beyond  
 Dreams 139:-   
 av Peter Hamilton 
 Pocket. [143503]

15. Ancillary Sword 129:-   
 av Ann Leckie 
 Pocket. [137469]
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Alan Dean Foster
The Force Awakens 199:-
Romanversionen av den nya Star Wars-filmen. Alan Dean Foster, som 
skrev böcker i samband med de första tre filmerna på 80-talet, har erkänt 
bra känsla för Star Wars. Eftersom ingenting har sagts om filmens  
handling i skrivande stund, är era gissningar lika bra som våra. Men  
trailern lovar ju gott och ger några små ledtrådar till vad det hela kan gå ut 
på. Bilden till vänster visar film affischen.
� Inbunden i januari. [149753]

Kevin Hearne
Heir to the Jedi 99:-
Dödstjärnan är sprängd och Luke kämpar för att lära sig mer om Kraften 
på egen hand. Tillsammans med R2-D2 och en vän inom alliansen får han 
i uppdrag att rädda en kvinna från Imperiet och ta henne i säkerhet på en 
rebellkontrollerad värld. Det blir början till en farlig resa. 
� Pocket i december. [145652]

Alexander Freed
Battlefront: Twilight Company 239:-
En roman knuten till tv-spelet Star Wars Battlefron: Twilight Company. 
Twilight Company, 61:a mobila infanteriet, får order att retirera inför de 
överlägsna Imperiestyrkorna. Soldaterna lyder motvilligt order, men hjälp 
från oväntat håll gör att de snabbt kan kasta sig tillbaka in i striderna. 
Inbunden. [146218]

The Art of Star Wars  
The Force Awakens 349:-
En påkostad konstbok om arbetet med den nya Star Wars-filmen. 
� Inbunden i november. [149230]

Darth Vader Vol 1: Vader 199:-
En tecknad serie som beskriver vad som hände Darth Vader efter slutet på 
A New Hope, när kriget mellan Imperiet och rebellalliansen tog fart. 
Tecknad serie. Häftat album. [148996]

Star Wars: Princess Leia 169:-
Ett äventyr som utspelar sig efter Dödsstjärnans sprängning. Leia beger 
sig till Sullust, där imperiet jagar efter alderaanier på flykt.  
Tecknad serie. Häftat album. [147683]

Star Wars: Journey to Star Wars  
The Force Awakens Shattered Empire 169:-
En tecknad serie som fortsätter handlingen efter Jedins återkomst.  
Imperiet har splittrats efter det att den andra Dödstjärnan förstördes, men 
kriget är inte vunnet.  
Tecknad serie. Häftat album. [149076]

Rey Pop! Vinyl Figure 199:-
Rey från The Force Awakens som Pop! Vinyl-figur. 
Pop! Vinyl-figur. [149486]

Poe Dameron Pop! Vinyl Figure 199:-
Poe Dameron från The Force Awakens som Pop! Vinyl-figur. 
Pop! Vinyl-figur. [149480]

Finn Pop! Vinyl Figure 199:-
Finn från The Force Awakens som Pop! Vinyl-figur. 
Pop! Vinyl-figur. [149479]

BB-8 Pop! Vinyl Figure 199:-
Rullande roboten BB-8 som Pop! vinyl-figur. 
� Pop! Vinyl-figur i november. [149477]

Kylo Ren Pop! Vinyl Figure 199:-
Kylo Ren som en inte så skräckinjangande Pop! vinyl-figur. 
� Pop! Vinyl-figur i november. [149475]

SF-BOKHANDELN VINTERN 2015STAR WARS
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SF-BOKHANDELN VINTERN 2015 BÖCKER & SERIER BASERADE PÅ SPEL

Dan Abnett
I Am Slaughter 199:-
Första delen i Imperial Fists
I 32:a årtusendet härskar lugnet i Imperiet. Kaos-
förrädarna är ett minne blott och fiender som xenos hålls 
i schack av Space marines. När ett uppdrag på den 
xenosinfekterade världen Ardamantua kräver fler trupper 
än väntat lämnas Terra närmast obevakat, för första 
gången på tusen år. Då dyker gamla bekanta upp, och 
Rogal Dorns söner står inför en övermäktig fiende. Den 
största orkiska Waaagh! som någonsin skådats hotar 
att slita sönder galaxen. Vilddjuret har vaknat, och det är 
fasansfullt att skåda.
� Inbunden i december. [145684]

David Annandale 
Grey Knights: Sons of Titan 259:-
De grå riddarna är ett hemligt kapitel inom Space  
Marines som rycker ut när deamoniska krafter hotar 
Imperiet. De bär silverrustningar och har vapen höljda i 
helig eld. Noveller om Grey Knights i strid mot Nurgles 
pestdrypande tjänare. 
Inbunden. [145673]

Sarah Cawkwell
Silver Skulls: Portents 119:-
Silver Skull Space Marines landar på planeten Valoria 
Quintus för att slåss mot en upprorsarmé. Rebellerna 
har understöd av förrädarna i Traitor Legions. Silver 
Skulls leds av sina Prognostikatorers förutsägelser och 
är övertygade om att de ska vinna en enkel seger, men 
de räknar inte med att Inkvisitionen ska lägga krokben 
för dem. 
� Pocket i november. [145681]

John French
Ahriman: Unchanged 119:-
Tredje delen i Ahriman
Efter många år och stora uppoffringar är Ahriman redo 
för en sista prövning. Hela hans liv har varit ett sökande 
efter makt och kunskap. Nu tänker han försöka göra sitt 
största misstag ogjort och se till att hans Legion aldrig 
blir fördömd.  
� Pocket i december. [145685]

Sanctus Reach 139:-
Del 19 i Space Marine Battles
Orkerna i Red Waaagh har kommit till Sanctus Reach, 
och döden följer i deras spår. Grukk Face-Rippa och 
hans gröna flodvåg väller över Imperiets världar.  
Obsidian Glaives Spaces Marines försöker hålla stånd, 
Astra Militarum och Alaric Primes riddare kämpar för att 
slänga ut orkerna. Då blandar sig Space Wolves i leken. 
Antologi med långnovellerna ’Evil Sun Rising’ och ’Blood 
on the Mountain’, och sex kortare noveller. 
� Pocket i november. [145680]

tecknade serier
Macragge’s Honour 299:-
Första delen i The Horus Heresy Graphic Novel
Serien om Horuskätteriet som omstöper Warhammer 
40.000-galaxen har blivit tecknad serie. 
Tecknad serie. Inbunden. [145678]

Assassin’s Creed Vol 6: Leila 99:-
I trettonhundratalets Egypten letar assassinen El Cakr 
efter en mytomspunnen spira, men en hemlighetsfull 
kvinna vid namn Leila stjäl den framför nosen på honom. 
Tecknad serie. Inbundet album. [148385]

Ingress: The Niantic Project  
Begins Graphic Novel 179:-
En roman baserad på mobilspelet ’Ingress’, där det gäller 
att kontrollera portaler på platser i den fysiska världen. 
Här får vi vet hur den mystiska energin XM dök upp i 
partikelacceleratorn i CERN och allt förändrades. 
Tecknad serie. Häftat album. [148012]

Tomb Raider Vol 3:  
Queen of the Serpents 199:-
Laras lugna vardag på British Museum förändras  
dramatiskt när en vän hon trodde var död istället visar sig 
vara försvunnen. 
� Tecknad serie i november. Häftat album. [147970]

PewDiePie
Den här boken älskar dig 119:-
En kaffebordsbok för alla som gillar Felix Kjellbergs YouTube-kanal med 
datorspelande ackompanjerat av skojiga utrop.

Den här boken älskar dig är en vackert illustrerad sammanställning av 
inspirerande sägningar som talar om för dig hur du skall leva ditt liv. Om 
du följer dessa råd till punkt och pricka kommer ditt liv att bli lättare,  
glamorösare och rikare. Tänk vilken skön person alla skulle tycka att 
du är om du levde efter devisen: du kan aldrig misslyckas om du inte 
provar.  
Häftad. [150941]
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George R. R. Martin’s Game  
of Thrones Coloring Book 159:-
Bilder fyllda med intrikata mönster 
att färglägga, hämtade från George 
R R Martins böcker om intrigerna i 
Westeros.
Häftat album. [146731]

Wayne G Hammond & Christina Scull
The Art of the  
Lord of the Rings 399:-
En konstbok utgiven med anledning 
av att det nu är 60 år sedan Sagan 
om ringen först kom ut. Här samlas 
Tolkiens eget bildmaterial som han 
använde när han skrev: teckningar, 
inskriptioner, kartor, färgbilder och  
annat. 
Inbundet album. [148126]

Hayley Campbell
The Art of Neil Gaiman 179:-
En bok med teckningar, skisser 
och annat bildmaterial som 
är knutet till Neil Gaimans 
skrivande under hela karriären. 
Förklarande texter och noter 
medföljer bildmaterialet, som 
är hämtat från Gaimans egna 
skrivbordslådor. 
� Storpocket i november. [145647]

The Art of Halo 5: 
Guardians 499:-
En konstbok om Halo 5: 
Guardians, 2015 års Halo-
spel, där vi återser Master 
Chief och andra huvud-
personer som Agent Jameson 
Locke. Här finns bilder på 
världar, fordon, personer och 
kommentarer från designers. 
� Inbundet album  
i november. [148752]

KONSTBÖCKER & PYSSEL SF-BOKHANDELN VINTERN 2015

Harry Potter  
Colouring Book 179:-
En bok med skisser 
tecknade för Harry Potter-
filmerna och anpassade för 
att färg läggas.
Häftat album. [150851]

Doctor Who Colouring Book 169:-
45 bilder av planeter, skurkar, 
hjältar, Doktorn och hans TARDIS. 
Bilderna är fulla av detaljer som 
gör det roligt att färglägga och citat 
hämtade från tv-serien. 
� Häftat album i november. [148132]

Tolkien’s World:  
A Colouring Book 169:-
Bilder från Tolkiens Midgård, ritade 
för att vara trevliga att färglägga. 
Här finns kända personer, alviska 
mönster och landskap.
� Häftat album i november. [150872]

Robert B Wintermute
The Art of Magic the 
Gathering Zendikar 369:-
Zendikar är ett vilt och  
vackert plan fyllt av mana-
strömmar, galet väder och fritt 
svävande naturfenomen. Den 
här konstboken ger en bildresa 
genom planet från kortspelet 
Magic the Gathering. 
� Häftat album i januari. [151153]

The Art of Fallout 4  469:-
Åter till världen efter  
katastrofen. Den här gången 
hamnar du i Boston när du 
kliver ut ur Valvet. Det här 
är en konstbok med bilder 
från spelet, konceptkonst, 
miljöer, figurer, vapen och 
kommentarer av spelut-
vecklare och grafiker.  
� Inbundet album  
i december. [149372]

Paul Davies
The Art of Assassin’s 
Creed Syndicate 399:-
2015 års Assassin’s Creed-
spel utspelar sig i 1800- talets 
London. Den här konstboken 
innehåller skisser, bilder ur 
spelet och konceptkonst, med 
kommentarer från spelets 
designers. 
� Inbundet album  
i november. [148380]

John Fleskes
Spectrum 22: The Best  
in Contemporary  
Fantastic Art 399:-
Årets version av konst-
albumet Spectrum med fan-
tastiska bilder från fantasy- 
och science fiction-världar 
målade av konstnärer över 
hela världen.  
� Häftat album i november. [148743]

Kerby Rosanes 
Animorphia 129:-
En finurlig och pysselmässig färg-
läggningsbok med djurbilder av Kerby 
Rosanes, som blivit känd genom sin 
blogg Sketchy Stories. Färglägg de  
sirligt tecknade djuren och hitta 
de små, dolda detaljerna som finns 
gömda i bilderna. 
Häftat album. [146791]
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seriealbum
Scott Adams
Optimism Sounds Exhausting 199:-
Dilbert gör sitt bästa för att överleva i 
kontorsdjungeln. 
Ipads, Twitter och annan modern teknologi 
gör livet svårt för den som försöker göra 
sitt jobb, särskilt när det slutar med att 
man äter smulorna ur sitt tangentbord. 
� Inbundet album i november. [150232]

Daniel Alarcón & Sheila Alvarado
City of Clowns 249:-
Serieroman om arv, Lima och Clowner.
Oscar ’Chino’ Uribe är en ung journalist 
i Peru. Han arbetar för en lokal kvälls-
tidning. När hans pappa dör uppdagas 
det att fadern har haft en annan familj än 
Chinos. Chino börjar reda ut sin pappas 
trassliga familjeförhållanden och finner 
samtidigt att mycket av vem han själv är 
har formats av hans fars dunkla livsval.  
� Inbundet album i november. [146965]

Avatar:The Last Airbender
Avatar: The Last Airbender:  
Smoke and Shadow Part 1  129:-
Eldnationen hotas av en profetia utsagd 
av Kemruikage - en mystisk figur som alla 
trodde bara fanns i sagorna.
Barn försvinner i Eldnationens huvudstad 
och Aang med vänner försöker komma 
underfund med vad som händer. Aang och 
kronprins Zuko måste se till att lugnet 
återvänder. Men de reaktionära krafterna 
hos New Ozai Society och den gåtfulla 
varelsen som kallar sig Kemurikage  
kanske är för mycket för våra hjältar, 
särskilt när de får reda på vem som ligger 
bakom försvinnandena. 
Häftat album. [145866]

Avatar: The Last Airbender:  
Smoke and Shadow Part 2  129:-
� Häftat album. i december [148659]

Kate Beaton
Step Aside, Pops:  
A Hark! A Vagrant Collection 219:-
Mer knivskarp humor från Kate Beatons 
satiriska webserie!
Uppföljaralbum till populära ’Hark! A 
Vagrant’. Denna gång kastar hon sin blick 
mot fler historiska, litterära och samtida 
figurer. Vare sig snyggingar, generaler, 
vetenskapsmän eller kanadensare går 
säkra för hennes penna! Webserien har 
roat hundratusentals läsare sedan 2007 
och första albumet låg fem månader på 
New York Times bästsäljarlista. 
Inbunden. [149338]

Lee Bermejo
Suiciders Vol 1  219:-
Dystopisk MMA.   
I en nära framtid har den förväntade 
enorma jordbävningen slagit Los Angeles 
i spillror. Efter katastrofen delades staden 
i två delar, det rika New Angeles och det 
fattiga Lost Angeles. Det som binder  
samman New Angeles och Lost Angeles är 
en omåttligt populär våldssport kallad  
Suiciders. Två av dessa Suiciders, The 
Saint och Straniero kommer från olika 
platser, men kommer att mötas som 
jämlikar.  
� Inbundet album i november. [148003]

Cullen Bunn & Tyler Crook
Harrow County Vol 1:  
Countless Haints 149:-
Häxkonst i den amerikanska södern.
I trakten kring Emmys hem har det alltid 
funnits sägner om monster och häxor. På 
sin artonde födelsedag får Emmy reda på 
sin egen koppling till dessa berättelser. 
En häxa som folket i trakten lynchade för 
länge sedan hängdes från ett träd som 
Emmy känner en ofantlig rädsla för, och 
snart börjar folket i trakten än en gång 
viska om häxor.  
� Häftat album i december. [148655]

Philippe Druillet
Lone Sloane: Delirius 199:-
Snygg fransk SF med Lovecraft som tydlig 
inspiration.
Rymdfararen och ensamvargen Lone 
Sloane är kvar på planeten Delerius, en 
av galaxens underligaste platser. Här har 
han sällskap av Mali, dottern till hans 
gamla vän Yearl Martian. Lone måste hitta 
Yarl och Lance, Malis älskade. Delerius 
invånare hotas samtidigt av en galenskap 
som Sloane måste stoppa. 
� Inbundet album i december. [149245]

Anna Ehrlemark
Winners 179:-
En seriesamling med teman som familj, 
nostalgi, slump, sex, hämnd och trollkonst 
i ett vagt postapokalyptiskt samhälle  
inspirerat av krigshärdar. Anna Ehrle-
mark har publicerat mycket i Kroatien, 
Slovenien, Serbien och Frankrike. Hon är 
medlem av i kollektivet ÖFA och  
serierna utgår ifrån ett feministiskt och 
anti kapitalistiskt perspektiv. 
� Häftat album i november. [148705]

Warren Ellis & Declan Shalvey
Injection Vol 1  99:-
Något har gått snett med vår värld. Det 
tjugoförsta århundradet har blivit förgiftat 
och allt barkar år skogen. 
Så mycket konstigheter är på väg att 
hända, det finns en risk att jorden snart 
kommer vara obeboelig. Fem galningar  
ligger bakom det som ha hänt. Fem ex-
centriska genier som nu kan vara de enda 
som kan stoppa förändringen. En av dessa 
genier är Maria Kilbride, en specialist som 
jobbar med att lösa svårknäckta problem 
inom forskning. Maria kallas in för att 
undersöka ett besatt laboratorium och ett 
försvinnande som otroligt nog samman-
kopplas med uråldrig folktro.
Häftat album. [148697]

Neil Gaiman
Sandman: Overture  
Deluxe Edition 219:-
En deluxe-utgåva med sidor från special-
utgåvorna, ett utvik och sidor från serie-
manuskriptet.
Hur kom det sig att Morpheus kunde låta 
sig fångas av Lord Roderick Burgess,  
mannen som egentligen försökte fängsla 
döden? I över 25 år har Neil Gaiman 
hållit på hemligheter kring Sandman, 
be rättelsen om Drömkonungen och hans 
sex syskon, förkroppsliganden av eviga be-
grepp. Nu är tiden mogen att berätta hur 
det hela började, från universums skapelse 
till fängslandet under första världskriget. 
� Inbundet album i november. [134956]

tecknade serier på engelska
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Ben Hatke
Little Robot 189:-
En barnserie, lämplig från förskoleåldern, 
om en liten flicka och hennes robot.
En liten flicka hittar en robot i skogen och 
trycker på en knapp som aktiverar den 
lilla kompisen. Men stora, dumma robotar 
tänker ta med sig den lilla roboten och 
göra den illa. Flickan måste rädda sin 
nyfunna vän.  
Inbunden. [140358]

He-Man and the Masters of the Universe
He-Man and the Masters of the 
Universe Minicomic Collection 279:-
Över 1000 små sidor med åttiotaliga  
He-Man-äventyr.
På åttiotalet var syftet med tecknade 
serier på TV att få barnen att vilja ha lek-
sakerna som TV-serien handlade om.  
Skaparna bakom He-Man var mästare 
på att få till detta. Men de slutade inte 
där, med actionfigurerna följde små serier 
där man fick ta del av He-Mans och hans 
vänners vardag. Den gick ofta ut på att ge 
Skelletor, Stinkor, Ratlor, Lizzor eller  
någon annan ’or’ på nosen. Nu kommer 
alla dessa miniserier i en samling. En  
introduktion till de senaste miniserierna 
som har kommit ut under det nya år-
tusendet ingår också. 
Inbundet album. [147130]

Jamie Hewlett & Alan Martin
21st Century Tank Girl 229:-
Originalteamet bakom Tank Girl åter-
förenas.
Cigaretter! Svordomar! Stridsvagnar! 
Galenskaper! Öken! Pistoler! Öl! Rök! 
Mer öken! Mer svordomar! Invektiv! 
Varma ställen med sand och oaser! Gevär! 
Kraftord! Galna (men för tillfället ganska 
moderiktiga) frisyrer! Hål på kläderna! 
Hög Musik! Har vi glömt svordomar?! Mer 
vapen! Fler svordomar! Varm öl! 
� Inbundet album i december. [148262]

Jem and the Holograms
Jem and the Holograms:  
Showtime 219:-
Åttiotalsserien återuppstår som serie-
tidning.
Jerrica Benton har en stor hemlighet. Hon 
och hennes syster Kimber har tillsammans 
med två vänner ett band, JEM AND THE 
HOLOGRAMS! De har försökt att få allt 
att klicka, men det är svårt med en sånger-
ska som har scenskräck. Det rivaliserande 
bandet The Misfits ordnar en tävling där 
de lovar ett skivkontrakt till det bandet 
som kan klå dem i en bandtävling. För att 
få en chans att vara med i tävlingen måste 
Jem and the Holograms lyckas spela in en 
musikvideo, någon som har varit svårare 
att lyckas med än de förväntade sig. 
Häftat album. [150523]

Sebastian A Jones & Peter Bergting
The Untamed: A Sinner’s Prayer 349:-
Serie i en fantasyvärld som tagit mycket 
inspiration från spagettiwestern och Akira 
Kurosawas klassiska samurajfilmer. 
Mitt i De döende trädens öken ligger den 
lilla staden Oasis, där börjar The Un-
tamed. En man som levde ett dåligt och 
destruktivt liv var nära att ändra sig men 
när de som var hans ankare mördades blev 
allt till ett enda mörker. Nu återvänder 
mannen från andra sidan som en hämnare. 
På sju dagar ska han hämta sju själar, men 
kanske kan han också bli förlåten för den 
ondska han var med om att skapa.  
Inbundet album. [150264]

Ales Kot
Wolf Vol 1  99:-
En resa mot undergången.
Antione Wolfe är en hårdkokt utredare 
som löser paranormala fall i Los Angeles. 
Antoine åldras inte och har sett det mesta. 
Vampyrer, spöken, varulvar, trollkonst är 
inget som får honom att höja på ögon-
brynen. När en trettonårig flicka som 
kan kommunicera med sin döda mormor 
snubblar in i  Antoines vardag är det ton-
åringen som Antione ser som det  
jobbiga, inte spöket. Antoine förstår snart 
att flickan kan vara den som räddar dem 
från en katastrof som hägrar vid hori-
sonten. Kan han lotsa henne genom det 
ockulta Los Angeles eller kommer den 
gigantiska staden svälja dem med hull och 
hår?
� Häftat album i november. [150254]

Mike Mignola
BPRD: Hell on Earth:  
Metamorphosis 199:-
Ett spöke i ett vapens kropp.
Efter flera tragiska bakslag tar Johann sig 
an ett enkel uppdrag. Det är dags att göra 
ned ett monster, men civila kommer  
emellan när de försöker skydda monstret 
och till slut vänder sig Johanns egna  
agenter sig mot honom. Mannen som 
består av ektoplasma vänder sig bort från 
världen. Han fascineras av dräkten som 
tillhörde krigshjäten Sledgehammer 44, 
men kan han slita sig från den för att göra 
det som måste göras?
� Häftat album i januari. [148654]

Frankenstein Underground 199:-
En fristående och avslutad berättelse om 
Frankensteins monster från Mike Mignola 
och tecknaren Ben Stenbeck. 
Ensam och övergiven vandrar Franken-
steins monster genom underjorden. Han 
är plågsamt medveten om att han är en 
artefakt, en konstruktion, och inte riktigt 
en människa. Men vetskapen gör hans 
belägenhet så mycket plågsammare. Och 
han är inte det enda som rör sig i  
skuggorna. Där finns andra monster, där 
finns märkliga städer och släkten med  
rötterna djupt i det förflutna som har 
anledning att intressera sig för den konst-
gjorda mannen. 
� Häftat album i december. [147964]

Mark Millar & Frank Quitely
Jupiter’s Circle Vol 1  99:-
Jupter’s Circle berättar om händelserna 
som leder fram till Jupiter’s Children.
Under mitten av 1900-talet domineras 
världen av en handfull superhjältar. 
Tillsammans hittade de en hemlighet som 
skänkte dem enastående krafter och för 
betraktaren verkar de ha allt, beundran, 
respekt kärlek och mod. Men under ytan 
finns det saker som inte står rätt till.
Häftat album. [148698]

Robert Mandell och Sean Lamm
Ringworld Graphic Novel Part 2  179:-
Den andra och avslutande delen av serie-
romanversionen av Ringworld, Larry 
Nivens space opera-klassiker från 1970. 
Det som en gång vara paradiset har  
fallit ner i barbari. Ruinstäder är allt som 
återstår av en gång mäktiga farkoster och 
i människors plats styr maskiner. Naturen 
och vädrets makter har vandrat en kaotisk 
väg och vår hjältar kommer att utsättas 
för omänskliga strapatser.
� Storpocket i november. [149647]
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David Petersen
Mouse Guard:  
Legends of the Guard Vol 3  219:-
Tredje antologin med berättelser om de 
tappra mössen.
I June Alley Inn samlas möss från vida 
kring för att höra berättelser om mod och 
klipskhet. Medverkar gör Skottie Young, 
Mark Buckingham, Hannah Christenson, 
Nicole Gustafsson, C.M. Galdre, Kyla 
Vanderklugt, Dustin Nguyen, Ramón K. 
Pérez, Jake Parker, Eric Talbot, Ryan Lang, 
Fabian Rangel Jr., Aaron Conley och Becky 
Cloonan.  
Inbundet album. [150257]

Rick and Morty
Rick and Morty Vol 1  239:-
Wubba Lubba Dub Dub! Serieversionen av 
de ohyggligt populära tecknade serien som 
visas på Adult Swim.
Rick Sanchez är ett depraverat geni som 
tillsammans med sitt missanpassade 
barnbarn Morty reser genom tid och 
multiversum. Hemma måste de tampas 
med Ricks dotter och hennes tråkiga man 
samt Mortys syster, i multiversum möter 
de ovanliga rymdvarelser och med hjälp 
av Ricks uppfinningar klarar de sig oftast 
ur kniporna de hamna i. Samlingen bjuder 
på ’The Wubba Lubba Dub Dub of Wall 
Street,’ ’Mort-Balls!’ och mycket mer. 
� Häftat album i november. [148016]

Noelle Stevenson, Grace Ellis  
& Allen A Brooke
Lumberjanes Vol 2  169:-
Jo, April, Mal, Molly och Ripley forsätter 
att uppleva äventyr under sommaren de 
har bestämt ska bli den bästa någonsin. 
När hela gänget snubblar på en kraft som 
håller på att förstöra lägret förändras allt 
till en jakt genom skogen där hela gänget 
måste samarbeta för att rädda sina vänner 
och kanske hela världen! 
Häftat album. [148710]

Bill Willingham
Fables Deluxe Edition Vol 11  269:-
En inbunden samling med nummer 86-
100 av serien om fabelvarelserna som har 
tvingats i exil i en del av New York som 
döpts till Fabletown. 
Här ingår serien ’Witches’, där den 
flygande apan Bufkin fångas till sammans 
med Baba Yaga i ett raserat kontor, sam-
tidigt som Frau Totenkinder och de andra 
häxorna gör sig redo att göra upp räk-
ningen med Mister Dark i ruinerna efter 
Fabletown. Huvuden kommer att rulla, 
blod kommer att spillas och de två  
systrarna Snövit och Rosenröd kommer 
aldrig mer att vara desamma efter  
händelserna i ’Rose Red’.  
Inbundet album. [147149]

Fables: The Wolf Among Us Vol 1  199:-
Populärt spel sluter cirkeln genom att 
återvända till serieformatet.
Bigby Wolf var van vid att bryta mot alla 
regler som fanns. Nu får han tiden att gå 
genom att jobba som sheriff i Fabletown, 
kvarteret där sagans folk gömmer sig  
undan världen och fasorna som kon-
trollerar sagolandet. När en halshuggen 
prinsessa hittas är det dags för Bigby att 
hitta sin inre varg igen. Det finns miss-
tänkta till höger och vänster. Tillsammans 
med sin enda vän Snövit och sin fiende 
borgmästare Ichabod Crane måste sheriff 
Wolf finna den skyldiga innan upprörda 
känslor sätter stopp för honom. 
� Häftat album i november. [148002]

The Witcher
The Witcher Vol 2: Fox Children 179:-
Ombord en båt fyll med brottslingar, dårar 
och särlingar reser Geralt med sin vän  
Addario mot öster. 
Med så många syndare ombord oroar sig 
besättningen för att något ont ska drabba 
dem. En fruktansvärd storm blåser upp 
och båten söker skydd på en trolsk flod. 
Bland de mörka skogarna vandrar levande 
döda och det ska mycket till för att båten 
ska komma fram till sin slutdestination. 
� Häftat album i december. [148660]

Chip Zdarsky & Kagan McLeod
Kaptara Vol 1: Fear Not, Tiny Alien 99:-
Science fiction-komedi från en av skaparna 
av Sex Criminals.
Egoistiska rymdhjältar, trollkarlar som 
har bestämt sig för att återta sixighet, 
katter på larvband, giftiga blåspilar och 
mycket mer. Det går inte att förklara, det 
måste upplevas.
Häftat album. [148702]

serietidningar
Ben Aaronovitch
Rivers of London: Body Work #5  49:-
Maximum overdrive!
På Londons bakgator och i alléerna 
lurar något motbjudande, något som får 
vanliga bilar att besjälas och förvandlas 
till mördarmaskiner. Peter Grant jobbar 
vid Londonpolisens oortodoxa avdelning 
som tar han om de lite mer speciella fallen. 
Detta låter som ett jobb för honom.
� Serietidning i november. [150267]

Elfquest
Elfquest: The Final Quest #12  39:-
Nightfall och Redlance leder en grupp 
varg ryttare i hopp om att hitta svar på 
sina frågor. Samtidigt når nyheterna om 
att Djun’s krigsskepp precis har anlänt 
fram. Alverna står inför nya hot. 
� Serietidning i december. [150223]
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Topplistan för tecknade serier

1.  Linda och Valentin:  
  Samlade äventyr del 4 329:-   
  av Mézières & Christin 
  Svensk inbunden. [147853]

2.  Sword Princess  
  Amaltea del 3 149:-   
  av Natalia Batista 
  Svensk pocket. [146580]

3.  Saga Vol 5 149:-   
  av Vaughan & Staples 
  Engelsk pocket. [148008]

4.  Linda och Valentin:  
  Rymdstigar 229:-   
  av Mézières & Christin 
  Svensk inbunden. [144307]

5.  Yoko Tsuno: Från jorden  
  till Vinea 329:-   
  av Roger Leloup 
  Svensk inbunden. [147856]

6.  Vinterbrand 189:-   
  av Dennis Gustafsson 
  Svensk kartonnage. [149297]

7.  Ms Marvel Vol 1:  
  No Normal 159:-   
  från Marvel Comics 
  Engelsk häftad. [19507]

8.  Sherlock Holmes:  
  De fyras tecken 199:-   
  av Arthur Conan Doyle  
  & Ian Edginton 
  Svensk häftad. [146977]

9.  A Game of Thrones:  
  The Graphic Novel  
  del 4  199:-   
  av Martin & Abraham 
  Svensk häftad. [140464]

10.  Batman Vol 7:  
 Endgame 229:-   
 från DC Comics 
 Inbundet album [145881]

11.  The Walking Dead  
 vol 15 169:-   
 av Robert Kirkman 
 Svensk häftad. [146535]

12.  Valhall - Den samlade  
 sagan del 1 349:-   
 av Peter Madsen 
 Svensk inbunden. [146539]

13. Rock Manlyfist - Mästare  
 på rymdkarate 149:-   
 av Johan Wanloo 
 Svensk häftad. [145793]
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Batman
The Dark Knight Saga Omnibus 469:-
av Frank Miller
Frank Millers stilbildande serie från 80-talet. 
Miller placerade Batman i ett dystopiskt 
framtida Gotham och kom att bilda skola för 

en rad serier med mörk grundton. Albumet innehåller hela 
The Dark Knight Returns från 1986 och uppföljaren The Dark 
Knight Strikes Again från 2001. En bra julklapp för alla som 
gillar mörka hämnare.
� Inbundet album i november. [148861]

The Doom That Came to Gotham 169:-
av Mike Mignola & Richard Pace
Batman möter kosmisk fasa i Mignolas serie från år 2000.
I ett alternativt 1920-tal är Bruce Wayne en excentrisk 
upptäcktsresande. Efter en resa till Sydpolen återvänder han 
till Gotham, staden som han har varit ifrån så länge. Bruce 
förstår att saker inte stå rätt till när hans gamla nemesis 
Ra’s Al Ghul försöker väcka något som borde för evigt slumra. 
Äntligen samlas Mike Mignolas lovecraftianska Batman-
berättelse. En slemmig Two-Face och en rutten Oliver Queen 
är omöjliga att glömma. 
� Häftat album i december. [150235]

Batman Eternal Vol 3  379:-
Sista delen i serien med polisen Jason Bard i centrum.
GCPD har tagit ner Batman och Gothams skurkar enas under 
en mystisk fiende som skrämmer självaste Gåtan.  
Häftat album. [148668]

Convergence 269:-
Serien som avslutar händelserna från ’The New 52: Futures 
End’ och ’Earth 2: World’s End’.
Multiversum skakar. Hjältarna från Earth 2 samlas på  
planeten Telos där de träffar Brainiac, eller är det Brainiac? 
Och vad är det som pågår?  
Inbundet album. [147979]

Harley Quinn Vol 3: Kiss Kiss Bang Stab 229:-
Harley har fullt upp.
Det är många järn i elden just nu. Harley jobbar heltid som 
psykiatriker, hon tar hand om huset och alla sina hyresgäster, 
hon tävlar med roller derby-laget och försöker hitta tid för lite 
romantik. Det är dags att skaffa hjälp! Men vilken hjälp som 
helst kan inte komma på tal. Harleys nya medhjälpare måste 
vara pålitliga, ärliga och ha lätt för att bryta mot reglerna. 
Anställningsprocessen kommer vara både blodig och tuff.  
Harley har så mycket mer hon måste göra, hon måste frita 
Poison Ivy från Arkham Asylum samt förälska sig i den där 
läckra miljonären Bruce Wayne.
� Inbundet album i december. [148676]

Knee Socks: Batman - 
Harley Faux Lace Up 100:-
Strumpor med Harley-motiv, 
one size.
� Kommer in i november. [150843]

Pins: Batman -  
Batman POP 49:-
Prydnadsnål med Pop-Batman.
� Kommer i november. [150845]

Pins: Batman -  
Harley Quinn POP 49:-
Prydnadsnål med Pop-Harley 
Quinn.
� Kommer i november. [150846]

Pins:  Deadpool -  
Deadpool POP 49:-
Prydnadsnål med Pop-Deadpool.
� Kommer in i november. [150847]

Pins: Thor -  
Loki POP 49:-
Prydnadsnål med Pop-Loki.
� Kommer i november.  [150848]

Beanie: Pokemon - Charizard 
Big Face w/ Ears 260:-
Stickad mössa med Charizard 
från Pokémon.
Mössa. [150875]

Beanie: Pokemon - Jigglypuff 
Bigface w/ Ears 260:-
Stickad mössa med Jigglypuff 
från Pokémon.
Mössa. [151134]

Beanie: Pokemon - Eevee 
Bigface w/ Ears 260:-
Stickad mössa med Eevee från 
Pokémon.
Mössa. [151135]
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A-Force Vol 0: Warzones 169:-
Ny grupp med Marvels kvinnliga hjältar!
Den mångfacetterade planeten Battleworld 
är vad som återstår efter Secret Wars. De 
olika dimensionerna kollapsade och blev 
ett lapptäcke av nationer och världar. Där 
finns det lilla öriket Arcadia som skyddas av 
en brokig grupp Avengers, och nu hotas av 
ingen mindre än Doctor Doom.  
� Häftat album i november. [149052]

Jessica Jones: Alias Vol 3  199:-
Brian Michael Bendis mörka berättelse om 
Jessica Jones.
Alias Investigations är en liten privat byrå 
som ägnar sig åt superhjälterelaterade 
fall. Byrån drivs av Jessica Jones, en före 
detta misslyckad maskerad hjälte som har 
problem med spriten, sin ilska och sitt själv-
förtroende. När Jessica avslöjar identiteten 
bakom en annan hjälte får hon en måltavla 
på sin rygg.  
� Häftat album i november. [150503]

Amazing Spider-Man:  
Renew Your Vows 179:-
Spindelman med familjeproblem.
Envåldshärskaren Regent jagar super-
hjältar för att stjäla deras krafter, mot-
arbetad av en rörelse som leds av Hawkeye. 
Peter Parker hamnar i blåsväder och måste 
göra vad han kan för att skydd sin fru och 
sin dotter - och sina egna krafter. 
� Häftat album i december. [150481]

Captain Marvel & The Carol Corps 159:-
Högt över Battleworld svävar Carol Corps, 
de bästa piloterna du kan få tag på.
Captain Marvel och Bansheeskvadronen 
skickas på ett uppdrag. De ska förstöra en 
anspråkslös båt. Carol är misstänksam 
mot uppdraget och precis efter att de har 
avfyrat sina missiler upptäcker de att någon 
är ombord båten. Klarar Carol att rädda 
den mystiska passageraren och varför ska 
Bansheeskvadronen sänka båten? 
� Häftat album i november. [149057]

Deadpool’s Secret Secret Wars 159:-
Ni förstår att det här inte är en Secret Wars-
historia, va? 
Det här är ingen mindre än SANNINGEN 
de inte vill att du ska känna till! Det här är 
hur gamla orginal-Secret Wars slutade, på 
riktigt. Du kommer inte tro dina ögon! 
� Häftat album i januari. [148641]

Hawkeye Vol 5: All-New Hawkeye 159:-
Cliff och Katie (jag menar Katherine), på nya 
äventyr.
Hawkeye och Hawkeye gör SHIELD en 
tjänst, de stormar en dold HYDRA-bas i 
jakt på ett ett gammalt vapen kallat Project 
Communion, vapnet visar sig vara något 
helt annat än de hade hoppats på. Matt 
Fraction lämnat Hawkeye, men Jeff Lemire 
tar över som manusförfattare.
� Häftat album i november. [149073]

M.O.D.O.K. Assassin 169:-
I en Battleworld fylld med tjuvar och  
mördare finns det en skurk som står 
huvudet över resten: M.O.D.O.K.: Mental 
Organism Designed Only for KILLING! När 
Angela, ängel med Thor-hammare, krasch-
landar i hans liv ställs allt på... huvudet. 
� Häftat album i december. [150487]

Marvel 1872  159:-
Många Marvel-favoriter i västernstass. 
Timely är en lite stad i den amerikanska 
västern. Sheriffen Steve Rogers är trött på 
att Timely är korrupt och vill ändra på det. 
Stadens kasino ägs av Wilson Fisk, en man 
som inte håller med Steve Rogers. När en 
gåtfull främling kommer till Timely kommer 
konflikten ställas på sin spets. 
� Häftat album i november. [150483]

Ms Marvel Vol 4: Last Days 179:-
Ms Marvel möter Captain Marvel!.
Kamala Kahn har haft lite tid på sig att bli 
varm i kläderna, men att vara hjälte är  
svårare än hon hade trott. När dessutom 
den hon trodde hon kunde lita på visare sig 
vara både kidnappare och lögnare känns 
plikten extra tung. Men när en hel planet 
håller på att falla från himlen och saker 
känns som jobbigast kommer hjälp från den 
som hon har väntat på. 
� Häftat album i november. [149068]

Runaways: Battleworld 159:-
Farliga hemligheter i superhjälteplugget.
I mer än sextio åt har Victor Von Dooms 
institut för begåvade ungdomar format 
morgondagens ledare. För att vara kvar 
på skolan måste alla klara av terminens 
avslutningsprov, en kraftmätning mellan 
olika lag. Men deltagarna i kvarsittningen 
snubblar över en hemlighet som får deras 
dåliga betyg att blekna.  
� Häftat album i december. [150488]

SF-BOKHANDELN VINTERN 2015 TECKNADE SERIER PÅ ENGELSKA

DC hade sin New 52. Nu omstöps också Marvels universum. Alla olika världar och verkligheter kolliderar med katastrofala följder 
för alla i Secret Wars. Planeter rivs sönder, dimensioner brister och alla riskerar att dö. Ur askan stiger Battleworld, ett lapptäcke av 
nationer och världar. Där har superhjältar från alla dimensioner och världar hamnat.

Secret Wars 279:-
Alla Marvels världar kolliderar med  
varandra, med katastrofala följder. 
Planeter rivs sönder, dimensioner brister 
och alla riskerar att dö. Vem är det som 
ligger bakom händelserna? Beyonder? Dr 
Strange, Molecule Man och Dr Doom slår 
sina påsar ihop och försöker konfrontera 
Beyonder för att få klarhet i saken. 
� Häftat album i november. [149048]

Spider-Gwen Vol 0: Most Wanted 169:-
Spider Gwen, Spider Gwen.
I den alternativa dimensionen Earth 65 var 
det inte Peter Parker utan Gwen Stacy som 
blev biten av en radioaktiv spindel. Gwen är 
nu Spiderwoman. Gwen har det inte enklare 
än sin interdimensionella kopia. Hon har 
hamnat i kläm mellan The Vulture och New 
Yorks poliskår.  
� Häftat album i november. [150497]

Star-Lord & Kitty Pryde 159:-
Ingen går oberörd ur den katastrof som 
förstörde multiversum. 
En av de som såg allt gå under och klarade 
sig med en hårsmån var Star Lord. Nu för-
sörjer han sig som nattklubbsångare i en bit 
av Battlworld som påminner om 1920-talets 
New York. Star-Lord sörjer sin bortgångna 
Kitty Pryde då han stöter på en ny version 
av henne.  
� Häftat album i november. [150492]

The Unbeatable Squirrel Girl Vol 2: 
Squirrel You Know It’s True 149:-
Marvels i särklass trevligaste hjälte.
En gammal kvinna berättar om  
Squirrel Girls tidiga äventyr tillsammans 
med Captain America, Squirrel Girl slåss 
mot en dinosaurie för att rädda gisslan i 
frihetsgudinnan och mitt i en fight med en 
antropomorf flodhäst träffar hon den  
oemotståndliga Chipmunk Hunk. 
� Häftat album i november. [150496]

Wolverine: Old Man Logan Vol 0: 
Warzones 179:-
Öl, blod, postapokalyps och SNIKT!
Femtio år efter de stora hjältarnas död insåg 
Logan att han var den skyldige. Nu har han 
svurit att aldrig mer vända ryggen åt de 
svaga och behövande. I jakten på rättvisa 
försöker han ta sig från ett rike i Battle-
world till ett annat.
� Häftat album i november. [150482]
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Ciruelo Dragons 2016  
Wall Calendar 179:-
16-månaders väggalmanacka med 
Ciruelos drakbilder.
Väggalmanacka. [144957]

Discworld Collector’s Edition 
2016 Calendar 219:-
Tolv bilder från Skivvärlden av  
Joe McLaren.
Väggalmanacka. [146598]

Ett helt nytt år med 
Berglins 2016  169:-
En väggkalender av Jan och 
Maria Berglin. 
Väggalmanacka. [143567]

Doctor Who Special Edition 
2016 Wall Calendar 219:-
12-månaders väggalmanacka 
med Doktorns olika ansikten.
Väggalmanacka. [145356]

Dragon Age: Inquisition  
2016 Calendar 179:-
12 månaders väggalmanacka med 
bilder på personer ur spelet.
Väggalmanacka. [145502]

Game of Thrones 2016  
Wall Calendar 159:-
12 månaders väggalmanacka med 
porträttbilder ur tv-serien.
Väggalmanacka. [141661]

Anne Stokes 2016 Calendar 99:-
Väggalmanacka med nygotiska 
bilder av Anne Stokes. 
Väggalmanacka. [147932]

Adventure Time  
2016 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka med bilder ur den 
tecknade tv-serien.
Väggalmanacka. [146317]

Frozen 2016 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka med bilder från 
Disneyfilmen Frozen. 
Väggalmanacka. [146318]

Doctor Who Classic Edition  
2016 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka med bilder av 
Doktorns olika inkarnationer. 
Väggalmanacka. [146322]

Harry Potter  
2016 Movie Calendar 129:-
Väggalmanacka  med bilder på  
Harry och hans vänner från filmerna. 
Väggalmanacka. [146326]

The Hobbit Motion Picture  
Trilogy 2016 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka med bilder ur sista 
Hobbitfilmen. 
Väggalmanacka. [147928]

Doctor Who Day-to-Day  
2016 Calendar 149:-
Rivbladsalmanacka med en bild  
ur Doctor Who varje dag. 
Rivbladsalmanacka. [147930]

The Big Bang Theory  
2016 Wall Calendar 129:-
Almanacka med bilder på nördarna 
i The Big Bang Theory. 
Väggalmanacka. [147931]

Assassins Creed  
2016 Wall Calendar 129:-
Almanacka med scener ur tv-spelet 
Assassin’s Creed Syndicate. 
Väggalmanacka. [147933]

The Hunger Games: Mockingjay  
Part 2 2016 Calendar 129:-
Porträttbilder av huvudpersonerna 
från filmen Mockinjay Part 2. 
Väggalmanacka. [147936]
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The Tolkien Official  
Calendar 2016  149:-
Årets Tolkienkalender pryds av Tove 
Janssons bilder från Hobbiten. 
Väggalmanacka. [144834]

World of Warcraft  
2016 Wall Calendar 179:-
12 månaders almanacka med bilder 
på stora hjältar.
Väggalmanacka. [144960]

Legend of Zelda 2016  
Wall Calendar 159:-
16-månaders väggalmanacka med 
bilder på figurer från Zelda-spelen.
Väggalmanacka. [143623]

Jan Stenmark 2016  139:-
12 månaders väggalmanacka med 
Stenmarks underfundiga collage.
Väggalmanacka. [142482]

My Little Pony 2016  
Wall Calendar 179:-
16 månaders väggalmanacka med 
muntra ponnysar.
Väggalmanacka. [147940]

Hyperbole and a Half 2016 Wall 
Calendar 159:-
Väggalmanacka med Allie Broshs 
bilder och funderingar. 
Väggalmanacka. [143621]

A Song of Ice and Fire  
2016 Wall Calendar 169:-
Magali Villeneuves illustrationer till 
George R R Martins bokserie. 
Väggalmanacka. [137889]

Space - Views from the Hubble 
Telescope 2016 Calendar 159:-
Snygga vyer från rymden tagna 
med Hubble-teleskopet. 
Väggalmanacka. [143467]

Lord of the Rings  
2016 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka med bilder ur Peter 
Jacksons Sagan om ringen-filmer. 
Väggalmanacka. [146328]

Minions Movie  
2016 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka med bilder ur 
filmen Minions. 
Väggalmanacka. [146344]

The Nightmare Before Christmas  
2016 Wall Calendar 129:-
Almanacka med porträttbilder från 
The Nightmare Before Christmas. 
Väggalmanacka. [146345]

Sherlock Official  
2016 Calendar 129:-
Väggalmanacka med porträtt-
bilder från tv-serien. 
Väggalmanacka. [146347]

Star Trek 2016 Calendar 129:-
Väggalmanacka med rymdmotiv 
från Star Trek. 
Väggalmanacka. [146348]

Star Wars Episode VII  
2016 Movie Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka med bilder ur Star 
Wars: The Force Awakens. 
Väggalmanacka. [147927]

Simpsons  
Wall Calendar 2016  129:-
Väggalmanacka med bilder från 
Simpsons familjeliv. 
Väggalmanacka. [147929]

Supernatural  
2016 Wall Calendar 179:-
Almanacka med motiv från tv-
serien Supernatural. 
Väggalmanacka. [147943]
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tv-serier
The 100, Season 2  229:-
Postapokalyps med 100 ungdomar på en 
förödd värld.
Säsong två sparkas igång med att Clarke 
och hennes vänner fångas i den under-
jordiska staden Mount Weather. När 
Clarke lyckas fly ensam sätter det igång en 
händelsekedja som involverar våra  
fängslade hjältar, de vuxna på jorden 
och t.o.m. Grounders. Allianser sluts, 
vän skaper bryts och rättvisa skipas i 16 
omvälvande och actionspäckade avsnitt.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [149929]

Agents of S.H.I.E.L.D., säsong 2  499:-
TV-serien som tar vid efter händelserna i 
superhjältefilmen ’The Avengers’. 
När säsongen startar är Coulson och hans 
team efterlysta flyktingar med begränsade 
resurser efter kampen mellan Hydra och 
S.H.I.E.L.D. De tvingas gå under jord, men 
det betyder inte att de slutar kämpa för 
att hålla världen fri från mystiska hot och 
maktgalna varelser. Kommer S.H.I.E.L.D 
bli en kraft att räkna med igen – med nya 
teammedlemmar och Hydra emot sig? 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [149748]

Agents of S.H.I.E.L.D.,  
säsong 2  549:- (Blu-ray)
Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [149751]

American Horror Story,  
säsong 4: Freak Show 359:-
Skräckhistorierna går på cirkus.
Elsa Mars driver en mänsklig ’freakshow’ 
som kämpar för sin fortsatta existens i den 
sömniga småstaden Jupiter i Florida 1952. 
Bland artisterna finns en tvehövdad tele-
patisk tvilling, en skäggig dam, en känslig 
kraftkarl och hans trebröstade hustru. 
Men en mörk kraft hotar att störa friden 
för både folk och freaks i den lilla byn ...
� DVD 23 november. Svensktextad utgåva. [150530]

film och tv-serier på dvd och blu-ray

Supernatural  
Playing Cards 59:-
En kortlek med vanliga 
spelkort prydd av bilder 
från tv-serien Super-
natural. 
Kortlek. [150718]

Justin Richards
Doctor Who - The Secret 
Lives of Monsters 239:-
Ett praktverk med bilder, 
texter och beskrivningar 
av Doktorns motståndare 
och mer problematiska 
bekantskaper, allt från 
daleks och sontarans till 
gråtande änglar.  
� Inbunden i december. [145643]

Jody Revenson
Harry Potter - The 
Character Vault 429:-
En bok om personerna i 
Harry Potter-filmerna. Varje 
person beskrivs med skisser, 
foton, kostymer, rekvisita 
och intervjuer med kostym-
designers, make up-artister 
och skådespelare. 
Inbundet album. [143738]

Weta Workshop
The Hobbit - Battle of the Five 
Armies Chronicles - Art of War 349:-
En maffig bok om arbetet med den sista 
Hobbitfilmen. Här återfinns nästan 
2000 foton, illustrationer och bilder 
från specialeffektsavdelningen, till-
sammans med kommentarer från Peter 
Jackson själv, skådespelarna, action- 
koreograferna och andra inblandade. 
� Inbundet album i november. [148443]

Arrow, The Complete  
Third Season 349:-
TV-serien om DC-hjälten med pilbågen.
The Arrow är hjälte i Starling City, men 
en ny våg av onda skurkar - inklusive 
Vertigo, Cupid, Digger Harkness, ’Brick’ 
Brickwell och Ra’s al Ghul och the League 
of Assassins - hotar allt han älskar. Team 
Arrow har blivit en kraft att räkna med, 
men farliga hemligheter skakar dem i 
grundvalarna.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [149920]

Arrow, The Complete  
Third Season 399:- (Blu-ray)
Europeisk blu-ray B/2. Svensktextad utgåva. [149921]

Dark Matter, Season 1  349:-
Kanadensisk rymd-sf med minnesförlust.
Sex personer vaknar upp ombord på ett 
rymdskepp. Ingen har något minne av hur 
de hamnade där. De famlar efter sina till 
synes raderade minnen i ett försök att få 
grepp om situationen. När en av dem  
börjar påminna sig händelser ur vad som 
kan vara ett liv före skeppet får alla an-
ledning att fundera om det fanns goda skäl 
till den kollektiva minnesförlusten. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [148894]

The Flash, Complete First Season 349:-
Han är resultatet av ett misslyckat veten-
skapligt experiment. 
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. 
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [149922]

The Flash, Complete  
First Season 399:- (Blu-ray)
Europeisk blu-ray B/2. Svensktextad utgåva. [149923]
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Grimm, season 4  299:-
Dramaserie inspirerad av de klassiska 
sagorna.
Monroe och Rosalee har just gift sig, och  
läget har aldrig varit mer kaotiskt. Nick 
har blivit av med sina Grimm-förmågor 
och måste rannsaka sig själv för att be-
sluta vem han egentligen vill vara. Med 
kapten Renard i ett livshotande tillstånd 
efter att blivit allvarligt skadad och 
Juliette som försöker hantera Nicks svek, 
är Grimms värld mer upp- och nervänd än 
någonsin. Nya och farligare Wesen är på 
väg mot nordväst och alla i Grimm-gänget 
måste använda sin styrka och energi för 
att inte Portland ska slitas i stycken.  
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [150196]

Helix, Season 2  299:-
Andra och sista säsongen av serien som 
började som zombieskräck och utvecklades 
till väldigt utflippad sf.
De flydde för livet i den första säsongen 
och nu försöker överlevarna gå vidare 
efter skräcken på Arctic BioSystems. Men 
när deras arbete tar dem till en avlägsen 
skogsbevuxen ö, upptäcker de snart att 
Ilarias mörka hemligheter går djupare än 
någon hade kunnat föreställa sig.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [150197]

Helix, Season 2  319:- (Blu-ray)
Europeisk blu-ray B/2. Svensktextad utgåva. [150198]

Marvel’s Agent Carter, Season 1  299:-
Peggy Carter anlitas av Howard Stark och 
blir agent.
Efter att ha förlorat sitt livs kärlek,  
Captain America, jobbar Peggy Carter som 
sekreterare på Strategic Scientific Reserve 
(SSR). Hon vantrivs, och när hon får ett 
samtal från Howard Stark som vill ha  
hennes hjälp att rentvå sitt namn från en 
skandal nappar hon. 
� DVD 30 november. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150201]

Marvel’s Agent Carter,  
Season 1  399:- (Blu-ray)
� Blu-ray Englandsimport 30 november.  
Ej svensk text. [150202]

Once Upon a Time:  
The Complete Fourth Season 399:-
Sagan blir verklighet i tv-serien som har 
lånat en hel del från den tecknade serien 
’Fables’. 
Kärlek, lika förförande och farlig som 
magi, visar sig bli det ultimata vapnet i 
den storslagna kampen mellan gott och 
ont. Efter att Emma och Hook råkar fram-
kalla Elsa från Arendelle till Storybrooke, 
så möter de en mystisk Snödrottning, vars 
hänsynslösa besatthet av både Emma och 
Elsa får iskalla följder. 
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [150578]

Ripper Street, Series 3  349:-
TV-deckare från 1894 års Whitechapel, där 
Jack the Ripper härjade några år tidigare.
Inspektör Edmund Reid, sergeant Ben-
nett Drake och den amerikanska rätts-
teknikern Homer Jackson jagar nya  
mördare i Londons slumområden. Bland 
annat har en tågolycka krävt 55 liv. Sam-
tidigt kommer Reids dotter Matilda, som 
alla trodde hade drunknat, tillbaka hem.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150148]

Ripper Street, Series 3  399:-
Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [150149]

Sleepy Hollow,  
The Complete Second Season 349:-
Andra säsongen av tv-serien som baseras 
på samma historia som Tim Burtons film 
’Sleepy Hollow’.
Ichabod Crane, som dog under den 
amerikanska revolutionen, väcks till liv i 
det moderna New York - och det gör även 
den ondsinte huvudlöse ryttaren. Crane 
slår sig ihop med Abbie, en tuff kvinnlig 
polis, för att bekämpa de mörka krafterna 
innan jorden går under. I slutet av första 
säsongen hade kampen inte gått helt 
smärtfritt - Abbie var fast i skärselden och 
Ichabod togs till fånga av Henry Parrish.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150546]

Sleepy Hollow, The Complete  
Second Season 449:- (Blu-ray)
Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [150547]

Doctor Who,  
Series 9: Part 1  349:-
Peter Capaldi är tillbaka i rollen som 
Doktorn och Jenna Coleman gör sin 
sista säsong som Clara.
Doktorn och Clara reser i tid och rum 
genom första halvan av säsongen, 
som bjuder på ovanligt många aliens 
och superskurkar - och förstås kniviga 
moraliska dilemman. Paret tampas 
med vikingar, The Master, Davros och 
de ständiga dalekarna. 

Avsnitten heter ’The Magician’s 
Apprentice’, ’The Witch’s Familiar’, 
’Under the Lake’, ’Before the Flood’, 
’The Girl Who Died’ och ’The Woman 
Who Lived’. 
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150699]

Doctor Who, Series 9:  
Part 1  399:- (Blu-ray)
Blu-ray Englandsimport.  
Ej svensk text. [150700]

Doctor Who Season 1  399:- (Blu-ray)
Ont krut förgås inte så lätt. Efter nio års uppehåll 
återvände BBC år 2005 med en ny och lite annorlunda 
Doctor Who-serie, med Chrisopher Eccleston som den 
nya doktorn i cool skinnjacka (garanterat inga långa 
halsdukar) och Billie Piper som hans med hjälpare Rose. 
Europeisk blu-ray B/2. Import från England. [149204]

Doctor Who Season 2  399:- (Blu-ray)
Eccleston fick bara ett år som Doktorn. Andra säsongen 
dyker istället mångas favorit David Tennant upp i rollen. 
Rose är kvar som medhjälparen.
Europeisk blu-ray B/2. Import från England. [149205]

Doctor Who Season 3  399:- (Blu-ray)
Samtliga 13 avsnitt i tredje säsongen av ’2000-talets 
Doctor Who’, plus 2006 års julspecial ’The Runaway 
Bride’. David Tennant är kvar som Doktorn.
Europeisk blu-ray B/2. Import från England. [149206]

Doctor Who, Season 4  399:- (Blu-ray)
Sista säsongen med David Tennant som Doktorn. Här 
dyker Donna Noble upp som reskamrat och den  
mystiska River Song gör entré.
Europeisk blu-ray B/2. Import från England. [149207]
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South Park Series 18  349:-
Hela 18:e säsongen av serien om de små 
gossarnas äventyr i South Park.
Det börjar med att gänget slutar plugget 
för att bli entreprenörer, och säsongen 
innehåller ovanligt många trådar som 
löper över flera avsnitt.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150181]

Vikings, säsong 3  249:-
Förbered dig återigen för strid i riket som 
domineras av hämndlystnad, lust och  
blodiga erövringar. 
Den gripande släkthistorien med Ragnar, 
Rollo, Lagertha och Bjorn fortsätter sam-
tidigt som lojalitet och blodsband ifråga-
sätts och prövas. Ragnar, nu kung för sitt 
folk, förblir en rastlös själ som leder sina 
krigare på erövringståg från Essex kust 
till Paris. Förräderi och dolda faror sätter 
återigen Ragnars mod och styrka på prov.
� DVD 14 december. Svensktextad utgåva. [149903]

Vikings, säsong 3  299:-
� Blu-ray 14 december. Svensktextad utgåva. [149902]

film
Ant-Man 159:-
En superhjältefilm som satsar på miniatyr-
formatet.
Biokemisten Dr. Hank Pym har gjort en 
häpnadsväckande upptäckt där han kan 
krympa i storlek men öka i styrka. Han 
uppfinner även en hjälm som gör det 
möjligt att kommunicera med myror – och 
kontrollera dem. Pym låter den halv-
kriminella, ensamstående pappan Scott 
Lang få testa hjälmen och när hemligheten 
med Pyms uppfinning är nära att avslöjas 
måste Lang hjälpa Pym för att lyckas 
rädda världen. 
� DVD 30 november. Svensktextad utgåva. [150612]

Ant-Man 179:- (Blu-ray)
� Blu-ray 30 november.  
Svensktextad utgåva.  [150613]

Ant-Man 259:- (3D + blu-ray)
� Blu-ray 3D + blu-ray 30 november.  
Svensktextad utgåva. [150614]

Fantastic Four 159:-
Fantastic Four, Marvels äldsta superhjälte-
team, är tillbaka i en reboot.
Historien tar här sin början när fyra unga 
outsiders råkar ut för en olycka som leder 
till att deras kroppar drastiskt förändras. 
Teamet måste nu samarbeta och lära sig 
använda sina nyvunna förmågor för att 
tillsammans försöka rädda mänskligheten.
� DVD 7 december. Svensktextad utgåva. [150609]

Fantastic Four 199:- (Blu-ray)
� Blu-ray 7 december. Svensktextad utgåva. [150610]

Fantastic Four 299:- (3D + blu-ray)
� Blu-ray 3D + blu-ray 7 december. Svensktextad 
utgåva. [150611]

The Final Girls 99:-
Fyndig slasher-dekonstruktion.
En ung kvinna sörjer sin bortgångna mor, 
som var en berömd skräckfilmsstjärna på 
1980-talet. Plötsligt kastas hon in i sin 
moderns mest berömda film och de två 
kvinnorna måste tillsammans kämpa mot 
filmens galna mördare.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [150588]

The Final Girls 99:- (Blu-ray)
Europeisk blu-ray B/2. Svensktextad utgåva.  [150589]
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Supernatural, Season 10  349:-
Änglar, demoner och vampyrer i serien om de två demondödande 
bröderna.

Dean förlorade striden mot den maktgalna ängeln Metatron, men 
nu är han återupplivad igen och förvandlad till en demon med 
Kains märke. Sam måste på något sätt rädda sin brors själ, men 
för att göra det måste han själv ge sig ut på moraliskt tveksamma  
vägar. Och ängeln Castiel måste rensa upp i kaoset efter Meta-
trons försök att ta makten i himlen.
� DVD 30 november. Svensktextad utgåva. [149937]

Hobbit: Femhäraslaget,  
Extended Edition 299:-
Den sista filmen baserad på Tolkiens Hobbiten. Nu har kriget  
kommit till Ensliga berget.

Thorin Ekensköld och Erebors dvärgar har återkrävt sitt hemlands 
enorma rikedomar men ställs nu inför följderna av att ha släppt lös 
den skräckinjagande draken Smaug mot Sjöstaden. Samtidigt har 
Sauron skickat fram legioner av orcher som utan förvarning går 
till anfall mot Ensliga berget. När mörkret tätnar tvingas dvärgar, 
alver och människor att välja - gå samman eller förintas?
� DVD 23 november. Svensktextad utgåva.  [149904]

Hobbit: Femhäraslaget,  
Extended Edition 299:- (Blu-ray)
� Blu-ray 23 november. Svensktextad utgåva. [149905]

Hobbit: Femhäraslaget,  
Extended Edition 349:- (3D + blu-ray)
� Blu-ray 3D + blu-ray 23 november. Svensktextad utgåva. [149906]

Hobbit, Filmtrilogin, Extended Edition 599:-
Samling med alla tre Hobbitfilmerna i förlängda versioner. 
� DVD 23 november. Svensktextad utgåva. [149917]

Hobbit, Filmtrilogin,  
Extended Edition 699:- (Blu-ray)
� Blu-ray 23 november. Svensktextad utgåva. [149918]

Hobbit, Filmtrilogin,  
Extended Edition 799:- (3D + blu-ray)
� Blu-ray 3D + blu-ray 23 november. Svensktextad utgåva. [149919]

running.indd   30 2015-10-30   17:22:12



31www.sfbok.se

Iceman 199:-
En krigare från Kinas förflutna hamnar i 
vår tid.
Donnie Yen spelar Ho Ying, som frös i 
tiden för 400 år sedan och vaknar upp i 
vår tids Hong Kong. Snart kommer hans 
förflutna ikapp honom. Han bestämmer 
sig för att använda Tidens gyllen hjul för 
att förändra historien och återupprätta sin 
solkade heder.
DVD region 2. Englandsimport.  
Ej svensk text.  [150073]

Iceman 239:- (3D + blu-ray)
Blu-ray 3D + blu-ray Englandsimport.  
Ej svensk text. [150085]

Inside out/Insidan ut 159:-
Tittar du ibland på någon och undrar vad 
som pågår i deras huvud? 
DisneyPixars Insidan ut tar dig med på en 
fartfylld resa genom medvetandet för att 
besvara den frågan. Inuti 11-åriga Jennys 
hjärna jobbar fem känslor hårt på huvud-
kontoret, ledda av optimisten Glädje. Hon 
gör allt för att Jenny ska förbli lycklig vad 
som än händer, och vid sin sida har hon de 
andra känslorna Rädsla, Ilska, Avsky och 
Vemod.
� DVD 7 december. Svensktextad utgåva. [150605]

Inside out/Insidan ut 179:- (Blu-ray)
� Blu-ray 7 december. Svensktextad utgåva. [150606]

Inside out/Insidan ut 249:- (3D + blu-ray)
� Blu-ray 3D + blu-ray 7 december.  
Svensktextad utgåva. [150607]

Insidious Chapter 3  159:-
Det nya kapitlet i skräckserien avslöjar fler 
mysterier om dödsriket ’The Further’.
Filmen utspelar sig innan familjen  
Lambert råkade illa ut, och berättar hur  
mediet Elise Rainier använder sin förmåga 
för att kontakta en avlidens ande och 
hjälpa en tonårstjej i knipa.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [150574]

Insidious Chapter 3  199:- (Blu-ray)
Europeisk blu-ray B/2. Svensktextad utgåva. [150575]

Jurassic World 159:-
Raptorer mot T-Rexar.
För 22 år sedan drömde John Hammond 
om en nöjespark där besökarna fick 
uppleva nervkittlande möten med levande 
dinosaurier. Idag tar Jurassic World emot 
tiotusentals besökare, men något olycks-
bådande lurar bakom sevärdheterna i 
parken: en genmanipulerad dinosaurie 
med våldsamma krafter. När kaos uppstår 
på ön försöker Owen och Claire återställa 
ordningen och en dag i parken förvandlas 
till en kamp för överlevnad.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [150594]

Jurassic World 199:- (Blu-ray)
Europeisk blu-ray. Svensktextad utgåva. [150595]

Jurassic World 259:- (3D + blu-ray)
Europeisk 3D + blu-ray. Svensktextad utgåva. [150596]

Kikis expressbud 149:-
En spelfilm baserad på samma bok som 
Miyazakis kända anime.
När häxan Kiki fyller 13 år beger hon sig 
som sig bör ut på traditionsenlig häx-
praktik, tillsammans med sin bästa vän, 
katten Jiji. De kommer till en stor stad vid 
havet där de slår sig ner. Kiki kan varken 
spå eller blanda trolldrycker, men hon 
bestämmer sig för att starta en budfirma - 
för flyga kan hon! 
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [149330]
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Minioner 159:-
Tre osannlika hjältar på superskurkjakt.
Sedan tidernas begynnelse har minierna 
tjänat (och av misstag utrotat) historiens 
mest avskyvärda skurkar. Efter att deras 
senaste explosiva fadäs har lämnat dem 
utan någon ondsint ledare har minierna 
blivit djupt deprimerade. För att rädda sin 
stam från kollaps ger sig tre osannolika 
hjältar - Kevin, Stuart och Bob - ut på jakt 
efter en ny storskurk. Färden leder våra 
tre hjältar till en möjlig ny ledare - Scarlet 
Overkill.
� DVD 16 november. Svensktextad utgåva. [150597]

Minioner 199:- (Blu-ray)
� Blu-ray 16 november. Svensktextad utgåva. [150598]

Minioner 259:- (3D + blu-ray)
� Blu-ray 16 november. Svensktextad utgåva. [150599]

Rurouni Kenshin:  
The Legend Ends 279:-
Tredje spelfilmen baserad på Nobuhiro 
Watsukis manga om svärdsmannen i  
Meijitidens i Japan.
Kenshin Himura ställs mot Makoto  
Shishio, som planerar en statskupp. Men 
för att besegra Makoto måste Kenshin 
lära sig nya svärdstekniker av sin gamla 
mästare Seijuro Hiko.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [149084]

Rurouni Kenshin:  
The Legend Ends 359:- (Blu-ray)
Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [149088]

Self/Less 159:-
Vad skulle du ge för att lura döden?
Ben Kingsley spelar en rik äldre man som 
är döende i cancer och beredd att göra allt 
för att förlänga sitt liv. Han genomgår ett 
medicinskt experiment som överför hans 
medvetande till en ung mans kropp. Men 
löftet om odödlighet förvandlas till en 
mardröm när han får korta tillbakablickar 
som inte är hans egna. Han bestämmer sig 
för att avslöja mysteriet bakom kroppens 
ursprung samt organisationen som vill 
döda honom för att bevara sin hemlighet.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [150199]

Self/Less (Blu-ray) 159:-
Europeisk blu-ray B/2. Svensktextad utgåva. [150200]

Starship Apocalypse 219:-
En uppföljare till filmen ’Starship: Rising’.
Efter att ha misslyckats med att ta kon-
troll över stridsflottan väntar John Worthy 
och general Gustav på att avrättas. Johns 
flickvän Jolli försöker frita paret och hotar 
att iscensätta en plan med fruktansvärda 
bieffekter.  
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150079]

Terminator Genisys 159:-
Arnold är tillbaka i sin gamla paradroll i 
senaste Terminatorfilmen.
I kampen mellan människor och maskiner 
skickas Kyle Reese tillbaka till 1984 för att 
skydda Sarah Connor, mamman till den 
blivande upprorsledaren. Men oförutsedda 
händelser har ändrat det förflutna och 
människornas framtid hotas. Nu är det 
upp till Reese, Sarah och hennes beskyd-
dare (Arnold Schwarzenegger) att rädda 
världen.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [150585]

Terminator Genisys 299:- (3D + blu-ray)
Europeisk 3D + blu-ray. Svensktextad utgåva. [150587]

Terminator Genisys 199:- (Blu-ray)
Europeisk blu-ray. Svensktextad utgåva. [150586]
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brädspel - figurspel - kortspel - rollspel

Codenames 299:-
Ett partyspel för två lag med ordlekar och spioner. 
Man börjar spelet med att utse spionchefer, som 
känner till sina agenters hemliga identiteter. Sen 
gäller det för respektive lag att först kontakta sina 
agenter utifrån ledtrådar från spioncheferna.
Kortbaserat spel för 2-8 spelare från 14 år. Speltid 15 
minuter. Regler på engelska. [149616]

Arena of the Planeswalkers  
Board Game 529:-
Ett brädspel i samma värld som samlarkortspelet 
Magic the Gathering. Spelkartan byggs upp av 
kartbrickor med hexagonmarkeringar. På dem 
byggs terräng med med murar och andra hinder.  
� Släpps i november. Brädspel för 2-5 spelare från 10 
år. Speltid 60 minuter. Regler på engelska. [147852]

Assassin’s Creed Risk 599:-
Det klassiska världsstrategispelet i en version 
baserad på tv-spelen om assassinernas  
osynliga krig mot tempelherrarna som rasar 
genom århundradena. 
Brädspel för 2-6 spelare från 10 år.  
Speltid 120 minuter. Regler på engelska. [150737]

Beyond the Gates of  
Antares Starter Set 1899:-
Strike Vector One: The Xilos Horizon 
är startboxen för figurspelet i rymd-
miljö med mekaniken hämtad från 
spelet Bolt Action.  
� Släpps i november.  
Figurspel för 2 spelare. [150827]

Colt Express  
- skandinavisk utgåva 439:-
Året är 1899 och Union Pacific Express-tåget 
överfalls av skurkar och banditer! Kan rånarna 
behålla lugnet eller kommer sheriffen Ford att 
stoppa dem? Årets spel 2015.
Brädspel för 2-6 spelare från 10 år. Speltid 30 minuter. 
Regler på svenska och övriga nordiska språk. [147529]

7 Wonders - Duel 299:-
Ett fristående spel för två spelare, baserat 
på kortspelet 7 Wonders. Under loppet av tre 
tids åldrar samlar spelarna på sig kort som ger 
resurser och utvecklar deras civilisation så att de 
kan bygga underverk.
� Släpps i november. Kortspel för 2 spelare från 10 år. 
Speltid 30 minuter. Regler på engelska. [149858]

Bang! The Duel 229:-
En duellversion av västernkortspelet 
Bang! Två spelare väljer karaktärer 
ur en lek med lagmän eller laglösa, 
och försöker slå ut varandra så 
snabbt som möjligt.
Kortspel för 2 spelare från 8 år.  Speltid 
30 minuter. Regler på engelska. [150720]

Carcassonne Star Wars 249:- 
En Star Wars-version av bygga-landsbygds- 
spelet Carcassonne. Spelet har förenklade 
Carcassonne-regler och brickorna används för att 
bygga upp en rymdsektor. En variant av spelet 
med två lag mot varandra ingår också. 
Brickläggningsspel för 2-5 spelare från 7 år.  
Regler på engelska. [151455]

Bloody Inn 269:-
Du är en värdshusvärd i ett avlägset 
hörn av Frankrike. Du drygar ut  
kassan genom att rånmörda dina 
gäster. Kan du muta någon av  
gästerna att hjälpa dig? 
Kortspel för 1-4 spelare från 14 år. Speltid 
60 minuter. Regler på engelska. [150809]

Bang!  
The Walking Dead 259:-
En variant av kortspelet Bang! med 
temat hämtat från den tecknade 
zombieserien som blev tv-serie.  
Kortspel för 4-7 spelare från 13 år. 
Speltid 30 minuter.  
Regler på engelska. [150962]
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Pandemic Legacy Season 1 699:-
Samarbetsspelet Pandemic i en ’säsongsvariant’ 
där rollpersonerna utvecklas mellan omgångarna 
och kartan förändras beroende på hur spelet 
framskrider. Säsongen består av 12 omgångar. 
Två lådor finns (röd & blå), med identiskt innehåll.  
Brädspel för 2-4 spelare från 13 år. Speltid 60 minuter. 
Regler på engelska. [150622] (red) & [150621] (blue)

My Village 399:-
En tärningsversion av det medeltida familje-
byggarspelet ’Village’. Det gäller att bygga upp 
sin medeltida familj och skapa en släkt som gör 
avtryck i historien.
� Släpps i november. Tärningsbaserat spel för 2-4 
spelare från 12 år. Speltid 60-90 minuter. Regler på 
engelska. [150806]

Mysterium 499:-
Ett gissningsspel där ett spöke försöker tala om för 
de levande vem som begick ett mord. Spöket (en 
av spelarna) kommunicerar med ett antal ande-
medium (övriga spelare) genom att visa upp kort 
med ledtrådar.
� Släpps i november. Kortbaserat spel för 2-7 spelare 
från 10 år. Speltid 42 minuter. Regler på engelska. [149863]

Portal - The Uncooperative Cake 
Acquisition Game 499:-
Ett klurigt spel om tårta och grymma människo-
försök, baserat på tv-spelet Portal. Det gäller 
att lotsa dina små försökspersoner genom rum 
sammanbundna av portaler.
Brädspel med 3D-känsla för 2-4 spelare från 15 år.  
Speltid 30-45 minuter. Regler på engelska. [149755]

Tail Feathers - Core Set 699:-
Wings of War-likt spel i samma värld som 
spelet Mice and Mystics. Det handlar 
alltså om möss, flygande på starar och 
blåskrikor, i kamp mot sina fiender. 
� Släpps i november. Flygstridsspel med 
modeller. 2-4 spelare från 9 år. Speltid 60-90 
minuter. Regler på engelska. [150732]

Doctor Who Card Game -  
Classic Doctors Ed 329:-
En utgåva av Doctor Who- 
kortspelet med Doktorns  
inkarnationer före senaste serien. 
Kortspel för 3-4 spelare från 13 år. 
Speltid 60 minuter.  
Regler på engelska. [149875]

Epic - Card Game 159:-
Epic försöker ge samma typ av 
spelmekanik som ett samlarkortspel, 
men utan samlarmomentet. Allt du 
behöver finns i lådan. Från konstruk-
törerna bakom Star Realms. 
Kortspel för 2-4 spelare från 12 år. Speltid 
20 minuter. Regler på engelska. [150733]

The Grizzled 219:-
Ett samarbetsspel som kretsar kring en grupp 
män i skyttegravarna under första världskriget. 
Men det här är inget krigsspel i egentlig mening. 
Det handlar om att stötta och hjälpa varandra så 
att gruppen tar sig levande genom krigets fasor. 
Kortspel för 2-5 spelare från 10 år. Speltid 30 minuter. 
Regler på engelska. [150715]

Rackare 249:-
En svensk version av spelet Cards Against  
Humanity, men med några extra regler för vita 
kort. Varje runda drar Rackarkungen ett kort och 
övriga spelare väljer det kort de har på hand som 
ger roligaste kombinationen med det dragna. 
Kortspel för 3-20 spelare från 13 år. Speltid 30-60  
minuter. Regler på svenska. [150786]

Doctor Who Card Game 
Second Edition - Twelfth 
Doctor Expansion 229:-
42 kort med nya allierade, fiender 
och platser. Regler för att spela med 
fem spelare ingår.
� Släpps i november. Expansion till 
Doctor Who Card Game [149876]
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Warhammer Quest - Adventure 
Card Game Core Set 429:-
Ett samarbetskortspel från Warhammers Gamla 
världen (som efter Age of Sigmar ju är ett minne 
blott). Hjältarna, några av Gamla världens  
kändisar, tar sig genom mörka grottsystem,  
slaktar monster och samlar skatter. 
� Släpps i november. Kortspel för 1-4 spelare från 14 år. 
Speltid 30-60 minuter. Regler på engelska. [150909]

Magic the Gathering  
Commander Deck 2015  349:-
Commander är en spelvariant som gör 
det möjligt att spela fler än två, även 
om den går att använda också med 
två spelare. Varje spelare börjar med 
40 i life och en lek med 100 kort, ledd 
av en ’commander’. Valet av  
commander avgör vilka kort som kan 
användas. Det finns fem olika lekar, 
vardera med två färger, att välja  
mellan. 15 nya kort ingår i varje lek.
� Släpps 13 november. [150914]

Runebound 3rd Edition 599:-
En ny utgåva av äventyrsspelet där fyra hjältar 
går upp i level, skaffar nya vapen och coola prylar 
och tävlar om att bli den första som känner sig 
tuff nog att utmana storskurken. Här har fler  
varianter av uppdrag lagts till, så att  
komplexi teten blir högre än tidigare.
� Släpps i november. Brädspel för 2-4 spelare från 12 
år. Speltid från 120 minuter. Regler på engelska. [150826]

Say What? 249:-
Partyspel med 160 kort för två lag. På varje kort 
står fyra saker angivna: en kändis, en fiktiv  
person eller figur, en film, tv-serie eller bok och 
en pryl. Ett tärningsslag avgör vilken kategori 
som ska beskrivas och varje lag har en minut 
på sig att beskriva så många av fenomenen på 
kortet som möjligt med både ord och gester.
Kortbaserat partyspel för 2-20 spelare. 15-30 minuter. 
Regler på svenska. [150788]

Super Motherload 499:-
Gräv gruvor på Mars och finn sand, mineraler och 
onämnbara mystiska saker i ett brickläggnings-
spel där du bygger upp din kortlek som speglar 
gruvverksamheten. Inspirerat av datorspelsklas-
sikerna Dig Dug och Loderunner. 
Brickläggningsspel för 2-4 spelare. Speltid 75 minuter. 
Från 13 år. [142425]

Star Realms - Colony Wars 159:-
Den första stora expansionen till Star Realms 
innehåller en trade-lek med 80 kort, startlekar 
för 2 spelare och explorers. Det kan spelas som 
ett fristående spel eller kombineras med Star 
Realms så att man får ett spel för fyra spelare.
� Släpps i november. Kortspel för 2 spelare  
(4 med Star Realms). Speltid 20 minuter. Regler på 
engelska. [150731]

TIME Stories 459:-
Tidsagenter flyttar sig mellan tidsåldrarna genom 
att ’besätta’ olika personer och kämpar för att 
hindra tidsparadoxer och utföra olika uppdrag. 
Tricket är att lyckas på så få försök som möjligt. 
Grundboxen innehåller ett första scenario.
Brädspel för. 2-4 spelare från 10 år.  
Speltid 60-90 minuter. Regler på engelska. [150973]

Tiny Epic Galaxies 259:-
Bygg den största och bästa galaxen i ett snabbt 
spel byggt på massor av 6-sidiga tärningar. Varje 
sida på tärningen representerar en handling: för-
flyttning, kolonihandling, skörd på kultur planeter, 
skörd på energiplaneter, förbättrat ekonomiskt 
inflytande eller förbättrat diplomatiskt inflytande. 
Spelarna slår tärningar och sorterar sedan sina 
slag i önskad ordning. Under spelets gång gäller 
det att skaffa fler skepp, fler planeter och  
resurser. Bästa galax på slutet vinner.
Tärningsbaserat spel för 1-5 spelare från 14 år. Speltid 
30 minuter. Regler på engelska. [150730]

Zombicide - Black Plague 899:-
Nekromantiker har väckt de döda till liv och 
nu hotas fantasyland av undergången. Ni har 
riddare, paladiner, dvärgar och magiker till hjälp 
för att ta hand om de odöda horderna. Vissa 
förändringar har gjorts av de vanliga Zombicide-
reglerna, men det mesta är sig likt. 
Brädspel för 1-6 spelare från 10 år.  
Regler på engelska. [149874]
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living card games
Lord of the Rings Card Game
Till skillnad från andra Living Card  
Games är det här ett samarbetsspel. För två 
spelare, eller fyra med två boxar.

The Land of Shadow  
Saga Expansion 299:-
En kampanj med tre äventyr som åter-
berättar handlingen från andra delen av 
Sagan om de två tornen. Frodo och Sam  
vandrar mot Mordor, samtidigt som Gondors 
män slåss mot haradrimiterna i Ithilien. 
Äventyren kan spelas fristående eller fogas 
ihop i kampanjen som sträcker sig från Fylke 
till Domedagsberget. Tre nya hjältar ingår i 
boxen.
Del 4 i Saga Expansions. [148150]

The Dread Realm 159:-
I sista delen av kampanjen i nordliga Angmar 
tar sig hjältarna genom Carn Dûms salar för 
att konfrontera ondskan som härskar där. 
� I november.  
Del 6 i Angmar Awakened Cycle. 3 x 20 kort. [150722]

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

Deadly Salvage 159:-
Orker på plundringståg är temat i den tredje 
leken i Planetfall Cycle. Här spelar planet-
symboler stor roll och nya regler för lek-
byggande dyker upp.
Del 3 i Planetfall Cycle. 3 x 20 kort. [150728]

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

Kala Ghoda Data Pack 149:-
Första delen i en cykel som tar spelarna till 
Indiska unionen, världens folkrikaste demo-
krati, och jättestaden Mumbad. 
� November. Del 1 i Mumbad Cycle. 3 x 20 kort. [149881]

A Game of Thrones Card Game
Ett spel baserat på George R R Martins 
böcker. 2-4 spelare möts en mot en eller alla 
mot alla.

Taking the Black Chapter Pack 149:-
En ny cykel som tar sin början precis i början 
av A Song of Ice and Fire.  
� November. Del 1 i Westeros Cycle. 3 x 20 kort. [149882]

The Road to Winterfell Chapter Pack 159:-
Ondskan vaknar på andra sidan Muren i norr 
och vintern närmar sig.  
� November. Del 2 i Westeros Cycle. 3 x 20 kort. [150907]

Star Wars Living Card Game
Ett duellkortspel från den ’klassiska’ Star 
Wars-epoken där de tre ursprungliga filmerna 
utspelar sig. 

Imperial Entanglements Expansion 299:-
En delux-expansion med fokus på Imperial 
Navy och Smugglers & Spies, även om andra 
grupper också får nya kort. Här ingår 26 nya 
mål (två kopior vardera av tolv mål och två 
mål av typen ’bara en per objective set’). Dess-
utom två fare-kort, skepp och personer. 
Deluxe-expansion. [148155]

 

Ragnarök har brutit ut och 
vikingarna tar chansen att göra 
sig ett namn på slagfältet. Det 
finns flera sätt att skaffa en  
biljett till Valhalla - plundra, 
slåss, utföra uppdrag, hjälpa din 
klan att vinna framgång och dö 
en ärofull död.  
Blood Rage Core Box 879:-
2-4 spelare från 13 år.   
Speltid 60-90 minuter. [148147]

Blood Rage
Blood Rage - Gods of Asgard 249:-
Låt gudarna vandra på jorden i Ragnarökspelet Blood Rage. Dra två gudar i 
spelets början och placera ut dem på var sitt område. Det området kommer 
sedan att domineras av gudens krafter tills någon dristig viking får för sig att 
plundra och förhärja det. Då flyttar guden ilsket på sig till ett nytt land.  
 � Släpps i november. Expansion till Blood Rage. [150815]

Blood Rage 5th Player Expansion 339:-
Här introduceras Vädurens klan, tillsammans med extra kort och 
en liten regeländring som gör det möjligt att spela Blood Rage 
med fem spelare.
Expansion till Blood Rage. [148186]

Blood Rage - Mystics of Midgard 299:-
Völvor och sejdmän ger magisk kraft åt dina bärsärkar. Ett tillbehör 
som ger varje klan möjlighet att skaffa sig två mystiker.
� Släpps i november. Expansion till Blood Rage. [150819]

expansioner till brädspel och kortspel

 

Ett grottkrälarspel där upp till 
fyra spelare styr var sin hjälte 
och en spelar Overlord, med 
uppgift att sätta krokben för de 
övriga. 
Descent -  
Journeys in the Dark 729:-
2-5 spelare. Speltid 120 minuter. [112129]

Descent
Treaty of Champions 369:-
En Hero and Monster Collection med fyra nya hjältar, tio monster och 
två uppdrag.
� Släpps i november. Expansion till Descent. [150825]

Kyndrithul 99:-
Den blodtörstiga häxmästaren Kyndrithul läggs till Overlordens  
styrkor, tillsammans med ett plot deck och fortune tokens.
� Släpps i november. Expansion till Descent. [150911]

Zarihell 99:-
Lieutenant Pack med alven Zarihell från Mists of Bilehall.
� Släpps i november. Expansion till Descent. [150912]
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Världens nördigaste kortspel 
finns i ett otal varianter med 
olika teman. Alla är helt  
kompatibla med varandra.
Munchkin 
Deluxe Card Game 299:-
Kortspel för 2-8 spelare. Speltid  
45 minuter. Regler på engelska. [103376]

Munchkin
Munchkin Adventure Time 2  
– It’s a Dungeon Crawl! 219:-
En liten expansion som kan användas både till Munchkin 
Adventure Time och till andra Munchkin-spel.
Nya kort till Munchkin. [150960]

Munchkin Undead 59:-
15 kort med hjärnätande, odött tema till valfritt Munchkin-spel.
Nya kort till Munchkin. [150812]

 

Shadows of Brimstone
Caverns of Cynder 519:-
En eldfängd och lavafylld expansion till skräckspelet i vilda västern. 
Caverns of Cynder är en svavelosande främmande värld, där stora 
lavasjöar hotar äventyrarnas framfart och Dark stone kan påträffas 
i flytande form. Men dristiga prospektörer måste vara försiktiga om 
de inte ska förvandlas till aska i jakten på rikedomar. 

18 nya dubbelsidiga kartbrickor ingår, tillsammans med kort och 
nya motståndare. En ny mekanism införs, som gör att hjältarna 
tar skada om de försöker promenera på glödande kol.
� Släpps i december. Expansion till Shadows of Brimstone. [150836]

Doorways into Darkness 259:-
Expansion med 4 dörrar, 4 portaler och 15 nya kort.
Expansion till Shadows of Brimstone. [150837]

Ett samarbetsspel i en skräckig 
vilda västern-värld. Det finns 
två kompletta startset.
City of the Ancients 899:-
1-4 spelare. Speltid 60 minuter.  [137135]

Swamps of Death 899:-
1-4 spelare. Speltid 60 minuter.  [137136]

Star Realms
Cosmic Gambit Set Expansion 59:-
En expansion med 15 nya kort, ett regelkort, 13 gambits och en bas.
Expansion till Star Realms. [150735]

Gambit Set Expansion 99:-
Expansion med 18 nya kort: 2 solo challenge-kort som gör att man kan 
spela ensam, 2 cooperative challenge-kort som gör spelet till ett samar-
betsspel, 2 merc cruiser ship-kort som ger en allierad till valfri fraktion och 
12 gambit-kort.
Expansion till Star Realms. [150734]

Ett fantastiskt roligt lek-
byggarspel om konflikt i rymden. 
En ny spel variant som också gör 
det möjligt att ha fyra spelare, 
Colony Wars, finns på sidan 34.
Star Realms 159:-
2 spelare. Speltid 20 minuter. [139178]

 

Ett samarbetsspel i Lovecrafts 
tentakelfyllda 20-tal. 
Eldritch Horror  
Board Game 599:-
1-8 spelare. Speltid 180 minuter. [128206]

Eldritch Horror
Under the Pyramids 499:-
Vad vore ett spel baserat på Lovecrafts myter om onämnbara fasor utan 
Den mörke faraonen, Nyarlathoteps mest charmerande inkarnation?  
Honom kan man möta här (men det vill man inte!) i en expansion som 
lotsar världsräddarna till det larmande Kairo, genom Nildalen och ut i 
Sahara. I lådan finns en minikarta med sex nya platser, regler, två gamla 
gudar med allt som där hör till, åtta utforskare och massor av tillgångar, 
besvärjelser, monster och annat smått och gott. 
� Släpps i november. Expansion till Eldritch Horror. [150906]

 
Eclipse
Shadow of the Rift Expansion 379:-
En expansion som lägger flera nya mekanismer till spelet om imperiebyggande i en 
fjärran framtid. Tidsförändringar, evolutionära förändringar och anomalier är nyheter 
som kommer med den här expansionen. Dessutom ingår sällsynta teknologier, 
nymodigheter och upptäckter. Två nya spelarbräden med tre nya främmande arter 
medföljer också. Det hela är modulärt uppbyggt, så det går bra att bara använda 
någon eller några av de nya tilläggen till spelet. Expansionen kan användas  
tillsammans med Rise of the Ancients, men fungerar också på egen hand.
� Släpps i november. Expansion till Eclipse. [150916]

Ett finskt strategispel i rymden, 
med interstellära civilisationer. 
Eclipse - New Dawn  
for the Galaxy 679:-
2-6 spelare.  
Speltid 30 min/spelare. [108579]
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Ett spel med spelare mot Over-
lord, i samma anda som Descent,  
men i Star Wars universum.  
Imperial Assault 899:-
Brädspel för 2-5 spelare. Speltid 90 
minuter. Regler på engelska. [76199]

Star Wars Imperial Assault
Alliance Smuggler 110:-
En Alliance Smuggler med uppdrag och kort, som ger dig förmågan 
att smyga förbi motståndarna.
Ally pack. [150724]

Bantha Raider 210:-
En bantha med ryttare som kan terrorisera rebellerna eller hjälpa 
dina tuskenryttare i skirmish-spelet.
Villain Pack. [150727]

 

Bygg järnvägar och bind ihop 
världen. Flera varianter av 
spelet finns.  
Ticket to Ride Europe 419:-
2-5 spelare. Speltid 30-60 minuter. Regler 
på svenska. [38188]

Ticket to Ride
Ticket to Ride - United Kingdom  
& Pennsylvania 329:-
Femte kartexpansionen till järnvägsbyggarspelet består av en dubbelsidig 
karta med Brittiska öarna på ena sidan och Pennsylvania på den andra. 
Dessutom ingår två nya spelmekanismer, ’share’ och ’technology’. Expan-
sionen är på engelska, men kan användas till utgåvan med svenska regler. 
Tillbehör till Ticket to Ride eller Ticket to Ride Europe. [150752]

Eon IV

Ödesväven 269:-
Här beskrivs Skogen nedom tvenne 
månar, en sagolik plats i det mystiska 
Skugglandet.  Ödesväven kan spelas 
fristående eller som den fjärde delen i 
kampanjen Sylfens vrede. 
Äventyr. Inbundet album. [150759]

Fantasy
Fantasy! version 3.0 + 
SciFi! + Action!  
Reloaded 279:-
Paket med rollspelen Fantasy! 
Oldschool Gaming, SciFi! och Action!
Paket med tre spel. [151009]

Äventyr

Trolldom 179:-
Trolldom beskriver häxornas och 
trollkarlarnas värld. Här finns en mängd 
nya sysselsättningar, förtrollningar, 
monster, bifigurer och platser be-
skrivna.
Bakgrundsbok. Häftad. [150981]

svensk rollspelshistoria

Daniel & Anna-Karin Linder Krauklis
Finna dolda ting. En bok om 
svensk rollspelshistoria 279:-
I Finna dolda ting utforskas de svenska rollspel 
som skrevs från 80-talet och framåt. 

Boken luskar i moralpaniken på 90-talet och ger 
alla gamla rollspelare en rejäl nostalgitripp tillba-
ka till en tid då de såldes i vanliga leksaksaffä-
rer, och alla ungar spelade Drakar och Demoner 
i sin källare. Boken innehåller intervjuer med 
spelkonstruktörer, vintagebilder och nya fakta.  
Den ger en bild av ett alldeles speciellt fenomen 
i svensk samtidshistoria. 
� Häftad i november. [147841]

Orvar Säfström & Jimmy Wilhelmsson 
Äventyrsspel - bland  
mutanter, drakar  
och demoner 379:-
En påkostad praktbok om det svenska rollspels-
företaget Äventyrsspel.

Spelade du Drakar & Demoner och Mutant, 
eller kanske Kult? Då är det här nostalgi för 
dig. Boken är fylld med illustrationer, omslag, 
kartor, skisser och originalmaterial varvat med 
intervjuer med de inblandade. Läsaren får en 
unik inblick i den kreativa och ibland kaotiska 
process som låg bakom spelens tillkomst.
� Inbunden i december. [150506]

svenska rollspel

Mutant År Noll

Hotell Imperator 179:-
Femte zonkompendiet till senaste ut-
gåvan av Mutant introducerar psioniska 
mutationer och artefakter. Äventyrs-
platsen Hotell Imperator av Anders 
Blixt beskriver ett forntida lyxhotell 
som har blivit det mystiska sällskapet 
Hjärnringens högkvarter. Tivolit Grönan 
beskrivs av Michael Petersén och 
Gunilla Jonsson. 
Zonkompendium. Häftad. [151209]

Järn

Järn regelbok 329:-
Krister Sundelins nya fantasyspel har 
en skön mytisk stämning och byg-
ger på basic roleplaying. Det utspelar 
sig bland klanerna utanför det stora 
Kungariket.
Grundregler. Inbundet album. [150761]

Rollpersonsjournaler 159:-
Tillbehör till Järn. [150763]

Stridskort 149:-
Tillbehör till Järn. [150762]
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rollspel på engelska
Ars Magica
Tänk om medeltidens Europa hade  
dominerats av magiker och deras ordnar.

Lands of the Nile 299:-
En bakgrundsbok om Egypten och Nubien.
Egypten styrs från sultanatets huvudstad 
Kairo och i Nubien regerar en kristen 
härskare. The Guild of Seekers söker med 
sultanens goda minne upp gamla  
skatter som har begravts av ökensanden. 
Här finns regler för skatter och gamla 
gravar, och äventyrsuppslag. 
� Inbundet album i november. [149867]

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

Cthulhu Britannica - The Curse  
of Nineveh Campaign 379:-
En kampanj i London på 20-talet.
Call of Cthulhus 7:e utgåva har inte kom-
mit än, men den här kampanjen släpptes 
lite före spelet. Den går förstås också att 
använda till tidigare utgåvor av spelet. 
Den utspelar sig i London, sommaren 
1925 och kretsar kring fasor som följt med 
en expedition från det gamla Nineveh i 
Tvåflodslandet.
Häftat album. [142711]

Cthulhu Dark Ages 2nd Edition 329:-
Den mörka medeltiden görs ännu lite  
mörkare av onämnbara fasor.
En version med 7:e utgåvans regler till 
spelet som låter medeltida äventyrare 
konfrontera fasorna bortom det mänskliga 
förståndet. 
� Kommer i december. Häftat album. [149873]

Dark Heresy
Rollspel i Warhammer 40.000:s universum, 
med agenter för Inkvisitionen.

Enemies Without 379:-
Ordo Xenos egen bok.
En bakgrundsbok om Ordo Xenos, som 
kämpar mot det växande hotet från xenos 
i Askellonsektorn. Nya bakgrunder, roller 
och fordon ingår.
� Inbundet album i november. [150900]

The One Ring
Ett rollspel som utspelar sig mellan  
händelserna i Bilbo och Sagan om ringen.

Tales from the Wilderland 379:-
Nyutgåva om boken om Dimmiga bergen 
och Mörkmården. 
Sju kompletta äventyr från de vilda  
skogarna. 
Inbundet album. [148148]

Pathfinder RPG
Pathfinder riktar sig till alla som vill 
spela Dungeons & Dragons med de ’gamla’ 
reglerna. Paizo har förbättrat reglerna 
från D&D 3.5 och skapat en storslagen 
kampanjvärld till spelet.

Bestiary 5  429:-
Mer än 300 nya monster och varelser, 
tillsammans med mallar för nya varelser, 
regler och annat smått och gott.
� Inbundet album i november. [150919] 

Inner Sea Races 429:-
En bok om folken kring The Inner Sea.
Här beskrivs historia, kultur och annat 
som rör alla folkslag runt innanhavet: 
från alver och dvärgar till aasimar och 
mörkalver. Nya feats, besvärjelser, förmål, 
vapen och rustningar ingår, plus regler för 
att skapa rollpersoner från ovanliga raser 
som tengu.
Inbundet album. [148167]

Star Wars RPG - Edge of the Empire
Smugglarnas och piraternas version av det 
nya Star Wars-rollspelet. 

Mask of the Pirate Queen 285:-
Ett äventyr som följer jakten på Pirat-
drottningen.
Drottningen är en brottsling med en van-
sinnigt stor summa pengar på sitt huvud. 
Jakten tar rollpersonerna till hamnen på 
Ord Mantell, via pit-fighting och rymd-
strider till ett okänt mål.
Inbundet album. [115944]

Star Wars RPG - Force & Destiny
Jediriddarnas och sithmästarnas version 
av det nya Star Wars-rollspelet.

Keeping the Peace 259:-
En bakgrundsbok för Guardians, med nya 
specialisationer, raser och annat.
Inbundet album. [150729]

Dungeons & Dragons
Femte utgåvan av världens äldsta ännu levande rollspel.

Sword Coast Adventurers Guide 399:-
En kampanjbok från Svärdskusten i Faerûn, till senaste utgåvan 
av Dungeons & Dragons.

Ed Greenwoods Forgotten Realms är tillbaka som den viktigaste 
kampanjmiljön i D&D. Efter hundra år av omskakande händelser 
har livet börjat återgå till det normala, och många forna hjältar har 
återfötts i nya kroppar. Världsbeskrivning och annat smått & gott. 
� Inbundet album i november. [148301]

Samurajen av Lisa Medin

rollspelsbox + kartpaket 429

Joe Devers soloäventyr
Domedagsklyftan 129:-
Ensamma vargen 4
I detta fjärde soloäventyr är din uppgift 
att återta en försvunnen guldlast och 
undersöka vad som hänt den patrull 
som tidigare sänts ut för att undersöka 
den misstänkta stölden.
� Pocket i november. [151632]

Rollspelet Ensamma vargen
Ensamma Vargen  
Rollspelsbox &  
Kartbibliotek 1  429:-
Ett prisvärt paket med rollspelet  
Ensamma vargen och det första  
kartbiblioteket till spelet
Spel + Kartbibliotek. [151637]
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manga på engelska
Akuma no Riddle:  
Riddle Story of Devil Vol 1  139:-
av Yun Kouga & Sunao Minakata
Haru är en glad, populär tjej som går på en 
prestigefylld flickskola, och får en lönnmör-
dare efter sig.
Tokaku är en iskall mördare med siktet 
inställt på Haru. Men när hon ska krama 
avtryckaren går det inte. Vad ska vinna: 
kärleken eller plikten att döda?  
Pocket. [148512]

Assassination Classroom Vol 6  99:-
av Yusei Matsui
Jorden hotas av en mäktig varelse som redan 
har förstört 70% av månen och hotar att 
förinta Jorden totalt. 
Varelsen ger dock mänskligheten en chans: 
som klassföreståndare 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! 
Är Korosenseis största svaga punkt vatten?! 
Klass E har fått sin bästa chans att ta död på 
honom med vatten, men en förrädare sabo-
terar dem. Men vilka två var det som hjälpte 
förrädaren egentligen? 
Pocket. [149008]

Assassination Classroom Vol 7  99:-
� Pocket i december. [151414]

The Ancient Magus’ Bride Vol 3  139:-
av Kora Yamazaki
Chise har sålt sig själv på auktion och  
hamnat i en magisk värld.
Den traumatiserade Chise har sålt sig själv 
på auktion och köpts av den märkliga  
magikern Elias, som har gjort henne till både 
sin lärling och sin brud. Chise är nu indragen 
i en värld av magi och hemligheter. Bilden 
visar japanska omslaget. 
� Pocket i december. [148527]

Big Hero 6 Vol 2  139:-
av Haruki Ueno
Andra och avslutande delen! 
Hiro och Baymax försöker lösa mysteriet 
med Tadashis försvinnande. Med sina fyra 
bästa vänner och en uppgraderad Baymax vid 
sin sida kan Hiro äntligen konfrontera den 
maskerade mannen som har nyckeln till san-
ningen om vad som har hänt med Tadashi! 
Sporrad av hämndlystnad får han mannen i 
sitt grepp när något går fel med Baymax... 
Pocket. [148393]

Black Bullet Vol 1  159:-
av Shiden Kanzaki & Morinohon
I en nära framtid har mänskligheten förlorat 
striden mot parasitviruset Gastorea. 
Människorna lever i ständig skräck för  
viruset på ett litet territorium. Satomi Ren-
taro är medlem i en civil säkerhetsstyrka som 
specialiserat sig på att bekämpa Gastorea. 
En dag får han och hans partner Enju en 
särskild förfrågan från regeringen, och ett 
uppdrag där hela Tokyos framtid står på spel! 
Pocket. [148943]

Black Butler Vol 21  159:-
av Yana Toboso 
Den unge Ciel Phantomhive har en butler som 
inte är vad han tycks vara.
Sebastian har avslöjat Wolfsschluchts 
för bannelse och Ciel Phantomhive ger sig 
av med byns smaragdhäxa. Men byborna 
uppskattar inte hans tilltag, utan visar sina 
rätta ansikten.  
� Pocket i november. [150465]

Samurajen av Lisa Medin
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Bleach Vol 65  99:-
av Tite Kubo 
Ichigo Kurosaki har alltid kunnat se spöken, 
och nu har han blivit en själarnas skördeman.
Kriget mellan Soul Reapers och Quincies 
rasar vidare. En sårad Kenpachi ställs mot 
Stern Ritters. Kommer Ichigo att hinna fram 
i tid?
� Pocket i november. [150425]

A Bride’s Story Vol 7  199:-
av Kaoru Mori
Berättelser om människor, kulturer och livs-
öden längs sidenvägen i början av 1800-talet.
Mr. Smith fortsätter sin resa mot Indien 
och bjuds in i ett välbeställt köpmannahem. 
Seden bjuder att kvinnan i huset, Anis, inte 
möter gästen öga mot öga. Men ändå tänds en 
gnista mellan främlingen och Anis.  
� Pocket i november. [150466]

A Certain Scientific  
Accelerator Vol 1  139:-
av Kazuma Kamachi & Yamaji Arata
En sidohistoria till A Certain Magical Index.
En helt ny histria skriven av Kamachi  
Kazuma själv! Accelerator använder vektor-
magi och är den mäktigaste Espern i  
Academy City. Här får vi berättelsen om vad 
som hände efter hans nederlag och skott-
skadan Amai Ao gav honom. 
Pocket. [146934]

Chi’s Sweet Home Vol 12  139:-
av Kanata Konami
En bedårande berättelse för alla åldrar om en 
kattunge som tappar bort sin mamma, men 
blir adopterad av en snäll familj.
Här i den avslutande volymen möter vi för 
sista gången lilla Chi. Både hon och familjen 
Yamada har ett svårt val framför sig. Chi 
har hittat sin förlorade mamma, men minns 
henne inte längre, och familjen Yamada har 
hittat Chis tidigare ägare. Måste de lämna 
bort Chi när de flyttar till Frankrike? Vilket 
kommer hädanefter bli Chis ljuva hem? 
Pocket. [139441]

The Complete Chi’s Sweet Home, 2  229:-
Den här omnibusutgåvan har samlat volym 
4-6 i ett större format, och vi får även stifta 
bekantskap med författarens andra kattverk, 
Fuku-Fuku. 
� Storpocket i januari. [149981] 

The Complete Chi’s Sweet Home, 1  199:-
Samlingsvolym med del 1-3 säljs till julpris 
179 kr. mellan 20 november och juldagen.
Storpocket. [146394]

Claymore Vol 27  99:-
av Narihiro Yagi
Clare gör sig redo att möta den tidigare clay-
morekrigaren Priscilla i en mäktig slutstrid. 
Då förvandlas hon plötsligt med hjälp av 
yoma-energi. Priscilla, som trodde sig ha 
segern i en liten ask, ställs mot den åter-
uppväckta anden en efter en annan gammal 
claymore-elitkrigare. 
Pocket. [149012]

Fairy Tail Blue Mistral 2  110:-
av Hiro Mashima & Rui Watanabe
Magikern Wendy från gillet Fairy Tail ger sig 
tillsammans med Carla ut på en äventyrsresa 
för att lösa allehanda mysterier.
På väg tillbaka från uppdraget i drakarnas 
dal tappar Wendy bort Natsu och de andra. 
Hon går vilse och hamnar i ’Monstrens sal’ 
som har en förbannelse vilande över sig! Hur 
ska hon kunna ta sig därifrån? 
� Pocket i januari. [149756]

 

Hajime Isayamas Attack on Titan
Attack on Titan vol 17  110:-
Science fiction om hur en sista spillra av mänskligheten hotas av 
människoätande titaner.

I kungafamiljen Reiss har titanernas krafter förts vidare. Grisha 
Jäger bröt traditionen och gav istället makten till Eren. Historia 
bröt mot ordern hennes riktiga far, Rod Reiss, gav henne om 
att bli en titan och äta upp Eren och ta tillbaka kraften. Vredgad 
injicerar Rod sig själv med titanessensen. 
� Pocket i december. [139864]

Attack on Titan vol 17 special edition with DVD 190:-
En specialutgåva som också innehåller ’Ilse’s Notebook’ på dvd.
� Pocket + dvd i december. [148859]

Attack on Titan Before the Fall 6  110:-
Kuklo räddades ur sin döda mors kropp efter det att hon blivit 
uppäten och utspydd av en titan.

Då en tiometerstitan bryter sig in i Shiganshina och skadar och 
dödar mer än 5000 människor börjar kåren falla sönder. 
� Pocket i december. [146395]

Attack on Titan  
Junior High 4  169:-
En lättsam spin-off där människorna 
och titanerna går i samma skola.

Underliga saker pågår när Erwin hotas 
att pensioneras! Eren måste slåss mot 
den gigantiska titanen och Armin mot 
Levi. Den ena konfrontationen avlöser 
den andra när drömmar ställs mot 
drömmar! 
Pocket. [139862]

Hiro Mashima
Fairy Tail 51  110:-
I ett försök att återuppliva gillet ger sig Natsu, Happy och Lucy ut 
på en resa för att leta efter de tidigare medlemmarna.

Gray, en medlem av svarta magikergillet? Nej, bara en infiltra-
tör! Natsu, Lucy, Happy, Grey, och Erza, som tar kommandot, 
är samlade! Och nu måste de stoppa ’reningen’ - det  det vill 
säga förintelsen - av en hel stad. Är detta återföreningen av älv-
svansarnas elit?  
� Pocket i november. [140081]

Fairy Tail 52  110:-
� Pocket i januari. [140082]
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Fairy Tail Ice Trail 1  110:-
av Hiro Mashima & Yuusuke Shirato 
Gray Fullbuster förlorade allt när hans 
mästare Ur offrade sig själv för att fjättra en 
demon.
Nu är Gray medlem i Fairy Tail, men innan 
han blev det gick han igenom många pröv-
ningar och upplevde en mängd fantastiska 
äventyr.
� Pocket i december. [150779]

Final Fantasy Type 0 Vol 1  159:-
av Tetsuya Nomura & Takatoshi Shiozawa
Baserad på TV-spelet med samma namn, 
men med andra huvudpersoner och annan 
handling.
Arecia Al-Rashia introducerar Peristylium 
Suzaku för en ung Ace och säger att han  
kommer studera vid Akademien till sammans 
med de andra utvalda tolv i Class Zero. De 
kommer gå igenom många svåra strider 
innan de är redo. 
Pocket. [148021]

Golden Time Vol 1  139:-
av Yuyuko Takemiya & Umechazuke
Tada Banri har just kommit in på jurist-
utbildningen, men går vilse på väg från 
inträdesceremonin. 
Han stöter ihop med den lika nykomne Yana-
gisawa Mitsuo och de blir genast goda vänner. 
De lyckas precis hitta dit de ska när en snygg 
tjej smockar till Mitsuo med en rosbukett. 
Det är hans barndomsvän han lovat att gifta 
sig med, och som han sökt in till juristutbild-
ningen för att komma undan. Hon är inte 
glad på honom. 
Pocket. [148514]

Haven’t You Heard?  
I’m Sakamoto Vol 2  139:-
av Nami Sano
En komisk parodi för alla som är väl inför-
stådda med skolmangans alla klyschor!
Den här berättelsen handlar om gymnasie-
eleven Sakamoto, en gymnasiets geniala 
hjälte. En solitär existens som möter varje 
situation med upphöjt lugn och självsäkerhet. 
Inget problem är honom övermäktigt, inget 
rubbar hans balans. Hela klassen, nej, hela 
skolan följer hans minsta rörelse när han tar 
itu med mobbare, kärlekskranka flickor och 
avundsjuka rivaler. 
� Pocket i november. [148520]

The Heroic Legend of Arslan 4  110:-
av Yoshiki Tanaka & Hiromu Arakawa
En klassiker om en ung prins (inspirerad 
av persiska sagor) som ska återta sitt fallna 
kungadöme. 
� Pocket i januari. [139863]

Horimiya Vol 1  159:-
av HERO & Daisuke Hagiwara
Hori Kyoko tar ett alltför stort ansvar hemma 
då hennes föräldrar är arbetsnarkomaner.
En dag möter hon Miyamura Izumi, en grabb 
som också visar upp en falsk bild av sig själv i 
skolan. Nu har de båda någon att anförtro de 
hemliga delarna av sina liv! 
� Pocket i november. [148737]

Junji Ito’s Cat Diary: Yon & Mu 110:-
av Junji Ito
En humorserie om katter från skräck mästaren 
Junji Ito? Det sägs ju att gränsen mellan 
skräck och skratt är hårfin förstås. 
Det här här dagboken om vad som händer när 
författaren, som föredrar hundar, flyttar ihop 
med sin flickvän och måste försöka komma 
överens med hennes två katter. 
Pocket. [143682]

Kiss Him, Not Me 2  110:-
av Junko
Kae Serinuma är en nördtjej som älskar yaoi. 
När hon plötsligt får fyra oönskade beundrare 
vet hon inte riktigt vad hon ska ta sig till.
Kae fortsätter sitt liv som huvudperson i en 
verklighetens datingsim när skolfestivalen 
närmar sig! Kae längtar efter att se killarna i 
cosplay, men kvällen innan festivalen verkar 
det vara något på tok med Igarashi? Själva 
festivaldagen kommer definitivt föra med 
sig spännande och långt ifrån schemalagda 
händelser som sätter Kaes självbehärskning 
på prov. 
� Pocket i december. [143684]

Komomo Confiserie Vol 1  99:-
av Maki Minami
En romantisk komedi om den en gång 
borskämda prinsessan som älskade att låta 
sina favoriter lyda hennes minsta nyck och 
sonen till familjens konditor.
Komomos familj har förlorat sin ställning och 
hon tas om hand av främlingar. Samtidigt 
återvänder Natsu till Japan efter sin utbild-
ning i Frankrike, nu som berömd konditor. 
Båda deras livssituationer har förändrats. 
Vad kommer ske när deras vägar korsas? 
Pocket. [148930]

L-DK 2  110:-
av Ayu Watanabe
Aoi hatar skolans iskalle prins Kugayama 
Shusei, och efter en brand måste hon dela 
lägenhet med honom! Men varför slår hennes 
hjärta så hårt när han är i närheten?
Aoi charmas mer och mer av Shuuseis dolda 
sidor. Men vad gör det egentligen med hennes 
hjärta? Hon känner sig allt mer i obalans i 
hans närvaro, och deras okonventionella livs-
situation gör inte precis saken lättare! 
� Pocket i december. [140090]

Livingstone 1  110:-
av Jinsei Katoaka & Tomohiro Maekawa
En person som dör innan sin ödesbestämda 
tid förlorar trettio gram i vikt i dödsögon-
blicket - vikten av en människas ’själssten’.
Nu försöker duon Sakarai och Amano leta 
upp människor på väg att dö en onaturlig 
död och förhindra den - eller tillvarata själs-
stenen. Men vem arbetar de egentligen åt? 
Och varför behöver själsstenarna alls tas om 
hand? 
� Pocket i november. [143690]

Monthly Girls’ Nozaki-kun Vol 1  159:-
av Izumi Tsubaki
En humoristisk manga om livet som manga-
tecknare, assistent, och elev på en skola.
Sakura Chiyo är kär i den till synes reser-
verade Nozaki och har bestämt sig för att 
bekänna sina känslor... och lyckas klämma ur 
sig att hon är hans fan. Det visar sig att han 
i hemlighet (mest för att ingen tror honom 
när han berättar) tecknar en känd romantisk 
manga och är på jakt efter assistenter. Som 
medlem av konstklubben på skolan är hon 
säker på handen och hastigt och lustigt har 
hon nu blivit den som tuschar åt honom. Men 
verkar inte hans figurer märkligt bekanta? 
� Pocket i november. [150273]

Mushoku Tensei:  
Jobless Reincarnation Vol 1  139:-
av Rifujin na Magonote & yuka Fujikawa
En arbetslös otaku dödas i en bilolycka och 
återföds i ett barn kropp i en märklig värld. 
Som återfödd heter han Rudeus Grayrat och 
minns sitt tidigare liv. Nu måste han växa 
upp i en värld fylld av svärdskonst och magi. 
� Pocket i november. [148524]
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Nisekoi False Love Vol 12  99:-
av Naoshi Komi 
Det var hat vid första ögonkastet när två arv-
tagare till yakuzan, Raku och Chitoge, möttes 
första gången. Men det var då det ...
Chitoge funderar på att bekänna sina känslor 
för Raku, men hon blir bara generad så snart 
hon tänker på det. Samtidigt öppnar en  
kakbutik bredvid Onoderas godisaffär, och är 
det inte Raku som jobbar där?! 
� Pocket i november. [150423] 

Noragami Stray God Vol 8  110:-
av Adachitoka
Hiyori var en vanlig tjej, tills hon en dag blev 
påkörd av en buss och träffade en gud.
Yato är på god väg att återvända till sin 
gamla skepnad och åter bli en katastrofernas 
gud. Men vad kommer då att ske med hans 
förbindelse till Hiyori som hör hemma i  
människornas värld? Är priset för gudomlig-
het verkligen värt att betala? 
� Pocket i november. [140099]

Noragami Stray God Vol 9  110:-
För att rädda Ebisu bewger sig Yato till döds-
riket där han under mystiska omständigheter 
möter dess drottning, Izanami. Men varför är 
hon så lik Hiyori? 
� Pocket i december. [144306]

Noragami Stray God Vol 10  110:-
Hiyori följer efter Yato till dödsriket där 
där hon möter den döende Ebisu vars sista 
önskan är att Yato ska räddas, och Bishamon 
hör hennes bön.  
� Pocket i januari. [149626]

Noragami Stray Stories 110:-
av Adachitoka
Fristående berättelser om guden Yato.
� Pocket i november. [150778]

QQ Sweeper Vol 1  99:-
av Kyousuke Motomi
En romantisk komedi med fantastiska inslag 
om städgeniet Kyuutaroh och den mystiska 
flickan som vill bli hans lärling.
Kyuutaroh är ett proffs och ett geni på städ-
ning. En dag dyker en mystisk ny flicka upp 
i de skolsalar han tar så väl hand om. Hon 
heter Fumi och drömmer om att gifta sig rikt. 
� Pocket i november. [149016]

Requiem of the Rose King Vol 2  99:-
av Aya Kanno
En mörkt gotisk version av Richard III,  
baserad på ett av Shakespeares tidiga utkast.
Richards far har tronen inom räckhåll när en 
fiendeattack lämnar honom döende. Med kon-
sekvenserna av sin fars frånfälle i tankarna 
tar Richard till vapen. Då uppenbarar sig en 
särskild person, en man som kan komma att 
förändra allt ... 
Pocket. [148931]

Say I Love You 11  110:-
av Kanae Hazuki
16-åriga Mei Tachibana hade inga vänner 
och ingen pojkvän. Hon litar inte på andra 
och har ångest över sitt utseende. Men en 
ny relation får henne att öppna upp sig för 
omgivningen.
Efter julen och födelsedagen känner Mei 
äntligen att hon kommit närmare Yamato. 
Nu börjar andra året på gymnasiet gå mot 
sitt slut, och det börjar bli dags att tänka på 
framtiden. Yamato och de andra har redan 
slagit in på de vägar som kommer leda till 
den framtid de drömmer om. Kanske är det 
också dags för Mei att börja fundera på vad 
hon vill med sin framtid? En ny ankomst  
verkar dessutom föra med sig komplika tioner 
i kärlekslivet. 
� Pocket i december. [140107]

School-Live Vol 1  159:-
av Norimitsu Kaihou & Sadoru Chiba
Takeya Yuki är en snäll och glad tjej som till-
sammans med sina tre bästa vänner är med i 
klubben ’Livet i skolan’. 
Hon älskar att umgås med sina vänner och 
prova på nya klubbaktiviteter. Det hon inte 
verkar vara medveten om är att världen har 
drabbats av en zombieapokalyps, och att  
hennes vänner är bland de sista överlevande. 
� Pocket i november. [150276]

The Seven Deadly Sins 11  110:-
av Nakaba Suzuki
Sju krigare ska samlas för att hjälpa en  
prinsessa på flykt.
De sju dödssynderna fortsätter sin förtvivlade 
kamp. Då uppenbarar sig den sjätte döds-
synden, Frosseri. Kommer det innebära en 
slut på tragedin? 
� Pocket i november. [139855]

 

Masashi Kishimoto
Naruto Vol 72  99:-
Här avslutas berättelsen om den föräldralöse pojken som ville bli 
ninjabyns främste, Hokage - eldskuggan.

De har lyckats försegla Kaguya. Allt ser ut att ordna sig när  
Sasuke plötsligt reser revolutionens standar! Sista ridån går upp 
för den ödesdigra konfrontationen mellan de två som aldrig  
lyckats förstå varandra och alltid varit i konflikt. Kommer Naruto till 
sist nå fram till Sasuke? 
Pocket. [149007]

Eiichiro Oda
One Piece Vol 76  99:-
En hejdlös piratmanga fylld till bredden med humor och action. 
Gummimannen Luffy och stråhattarna träffar på bisarra figurer i 
sina resor över de sju haven. 

Luffy och stråhattarna slåss för fullt med familjen Doflamingo, 
men vi får också en tillbakablick till Trafalgar Laws barndom. Hur 
blev han den han är i dag? Varför är han så rasande på familjen 
Doflamingo?
� Pocket i november. [150421]
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A Silent Voice 4  110:-
av Yoshitoki Oima
Shoya är en mobbare som gjorde att Shoko 
var tvungen att byta skola. Fem år senare 
möts de igen. Är det för sent att säga förlåt?
Shokos bekännelse nådde inte fram för Shoya 
var för trög. Trots att han inte förstod vill 
han komma henne närmare, och bjuder med 
henne till ett nöjesfält. Men där möter de 
oväntat en barndomsvän och hemligheterna 
kring Shokos härkomst börjar uppdagas. 
� Pocket i november. [139857]

A Silent Voice 5  110:-
Shoyas värld har öppnat sig mer och mer 
sedan han lärde känna Shoko. Men i Shoyas 
hjärta börjar en oro att gro, en föraning om 
att allt inte är så bra som det verkar ... 
Pocket. [143642]

Strike the Blood Vol 1  169:-
av Gakuto Mikumo & Manyako
Akatsuki var en helt vanlig kille, tills han fick 
rollen av mäktig anfader till vampyrerna. 
Himeragi Yukina, svärdsschamanlärling, 
är utvald att övervaka Akatsuki. Men är en 
lärling verkligen nog för den uppgiften? Eller 
finns det något bakomliggande motiv till att 
just hon blev utvald? 
� Pocket i november. [149038]

Sword Art Online Progressive Vol 3  159:-
av Reki Kawahara
Plugghästen Asuna lånade sin brors konto i 
Sword Art Online och fastnade i MMO-spelet. 
Asuna och Kirito har tagit sig till andra nivån 
i Aincrad. För att förstärka Asunas älsklings-
svärd Wind Fleuret söker de upp en smed, 
men resultatet blir inte alls vad de hade 
väntat sig!  
Pocket. [148948]

Tsubasa WoRLD CHRoNiCLE 1  110:-
av Clamp
Fortsättningen på Tsubasa: RESERVoir  
CHRoNiCLE och xxxHOLiC Rei.
Shaoran tar kontakt med Watanuki genom 
Mokona. Shaoran behöver några saker som 
inte existerar i hans värld, och för att få tag 
på dem måste Watanuki färdas till en värld 
där båda affären och Yuko existerar. Men 
först måste han bli sitt gamla jag. 
� Pocket i november. [140169]

Twin Star Exorcists Onmyoji Vol 2  99:-
av Yoshiaki Sukeno
En motvillig exorcist möter en flicka han har 
något gemensamt med.
Rokuros och Benios ständiga gnabb upphör 
för ett ögonblick när hon angrips av den 
mäktiga Kegare som dödade hennes föräldrar. 
Strax därpå avslöjas en otäck hemlighet om 
Rokuros förflutna. 
Pocket. [149010] 

UQ Holder! vol 6  110:-
av Ken Akamatsu
Negi Springfields sonson Touta drömmer om 
att lämna byn där han är född och flytta till 
stan. Men först måste han besegra sin lärare, 
den odödliga vampyren Evangeline!
Tota och de andra infiltrerar en skola för 
att undersöka en serie mystiska mord. Där 
möter de innesittaren Sasaki Santa.När de 
upptäcker hans sanna skepnad anklagar 
Kuromaru honom för att ligga bakom morden. 
Då uppenbarar sig en flicka som känner till 
Sasakis bakgrund. Hon döljer en stor hemlig-
het, och bär på en plan som kommer orsaka 
en hel del sorgligheter ... 
� Pocket i november. [140170]

Die Wergelder 1  199:-
av Hiroaki Samura
I Kinas prostitutionsstråk härjar en mystisk 
mördare. 
I Tokyo stjäls en stor summa pengar från ett 
särskilt japanskt brottsyndikat och på en 
avlägsen ö sker explosioner likt fyverkerier... 
Tre starka krafter i Japan, Kina och Tyskland 
i kamp om makt och pengar i en neomodern 
era där brottsyndikaten har makten. 
� Pocket i december. [143659]

Witchcraft Works, volume 8  129:-
av Ryu Mizunagi
Honokas bänkgranne Ayaka är inte bara 
skolans populäraste ’prinsessa’ med en egen 
fanclub, hon är häxa också! När Honoka dras 
in i en konflikt mellan två häxfraktioner be-
stämmer sig Ayaka för att beskydda honom.
Ayaka och Honoka har till slut lyckats över-
vinna fienden Weekend som kontroll erade 
bomber. Men för att förhindra att något lik-
nande händer igen undersöker de omständig-
heterna kring hans förlorade minnen. 
� Pocket i december.  [144322]

Sui Ishida
Tokyo Ghoul Vol 3  129:-
Ghoulerna finns bland oss - och de hungrar efter människokött.

För att hjälpa den föräldralösa ghoulen Hinami gör Kaneki och 
Tohka ett försök att infiltrera CCG. Men de vet inte att CCG har ett 
sätt att avslöja ghouler som försöker ta sig in i deras högkvarter. 
Pocket. [149013]

Tokyo Ghoul Vol 4  129:-
� Pocket i december. [151413]

Makoto Yukimura
Vinland Saga, Book Seven 199:-
Vikingamanga som utspelar sig i England och Skandinavien 
under Knut den stores tid.

Vi lämnade det vilda 1000-talet när Gardar drog sina sista ande-
tag i Arnheids armar. När vi återvänder är långskepp på väg mot 
den danska kusten. Vid Ketils gårdar på Jylland kommer ett mörkt 
drama att utspela sig, samtidigt som Floki och kung Knuts skepp 
närmar sig över havet. 
� Inbunden i december. [145141]
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mangaromaner
Yuu Kamiya
No Game No Life  
Light Novel Vol 3  169:-
Styvsyskonen Sora och Shiro är två 
innesittare som tillsammans bildat den 
obesegrade spelduon Blank. 
Syskonen har hamnat i Disboard, en 
värld där allt kretsar kring spel. Efter 
att ha utmanat Östra Alliansen och 
satsat mänsklighetens alla rättigheter 
mot Alliansens alla landområden har 
Sora nu försvunnit!  
� Pocket i november. [149044]

Masashi Kishimoto
Naruto: Kakashi’s Story Novel 110:-
Början på en serie böcker där Narutos 
vänner och fiender är huvudpersoner.
Ett år har gått sedan det stora ninja-
kriget och Kakashi ska bli Hokage. Men 
först beger han sig till Vågornas land på 
ett farligt uppdrag. 
� Pocket i november. [150419]

Jun Mochizuki
Pandora Hearts  
Caucus Race Novel 2  169:-
Den andra romanen med sagor från de 
fyra hertigdömena i Pandora Hearts.
Denna bok innehåller sex berättelser 
med fokus på de ödestyngda Leo och  
Elliot. Vi möter även Break, som beter 
sig mystiskt i Pandoras högkvarter, 
samt en berättelse om hur Oz försätts 
helt ur balans av något Alice berättar 
för honom.  
Pocket. [148955]

Reki Kawahara
Sword Art Progressive Novel 3  169:-
Kirito och Asuna är fast i ett online-spel.
Kirito och Asuna kan nu avancera till 
tredje nivån. Där väntar deras första 
större uppdrag! I den gigantiska skogen 
som zonen består av ligger två alvraser 
i fejd med varandra.  
� Pocket i november. [149046]

anime, import från England
Skivorna kan spelas på vanliga spelare, men 
har inte svensk text.

Black Bullet,  
Complete Season Collection 349:-
I en nära framtid har mänskligheten förlorat 
striden mot parasitviruset Gastorea och lever 
på förtvivlans brant och i ständig skräck för 
viruset. Satomi Rentaro är medlem i en civil 
säkerhetsstyrka som specialiserat sig på 
att bekämpa Gastorea. En dag får han och 
hans partner Enju en särskild förfrågan från 
regeringen, och ett uppdrag där hela Tokyos 
framtid står på spel!
� DVD i december. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150447]

Black Bullet, Complete  
Season Collection 549:- (Blu-ray)
� Blu-ray i december. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150448]

Bleach Complete Series 15  599:-
Ichigo Kurosaki har alltid kunnat se spöken, 
och nu har han blivit en själarnas skördeman. 
Avsnitt 317-342 av animen. 
� DVD i december. Englandsimport.  
Ej svensk text. [91595]

Coppelion, Complete  
Series Collection 449:-
År 2016 drabbades Tokyo av en kärnkrafts-
katastrof som gjorde staden obeboelig. 20 
år senare kommer en nödsignal inifrån den 
strålskadade staden. Självförsvarsstyrkan 
skickar ut tre flickor från specialenhet 
Coppelion för att söka efter överlevande. 
Men varför behöver inte flickorna ha några 
skyddsdräkter?  
� DVD i november. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150551]

Danganronpa The Animation,  
Complete Season Collection 349:-
Hope’s Peak Academy är en exklusiv privat-
skola där det bara finns ett sätt att klara 
slutexamen - att skicka hem en annan elev i 
en kista. Om du kommer undan med mord får 
du ditt diplom, men om du avslöjas råkar du 
ur askan i elden. 
� DVD i november. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150553]

Danganronpa The Animation, Complete 
Season Collection 499:- (Blu-ray)
� Blu-ray i november. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150554]

Dragonball Z Kai, Season 3  499:-
Tre utomjordingar har landat på jorden och 
det är upp till Son Goku och hans allierade 
att sätta stopp för deras diaboliska planer. 
� DVD i november. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150142]

Dragonball Z Kai, Season 3  549:- (Blu-ray)
� Blu-ray i november. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150143]

JoJo’s Bizarre Adventure,  
The Complete First Season 279:-
Animen baserad på Hirohiko Arakis manga. 
17-åriga Jotaro Kujo sitter i fängelse. Han 
är en stökig ungdomsbrottsling. Men det är 
inte hela sanningen. Han är också besatt av 
krafter han inte själv kan kontrollera. För att 
rädda sin mamma undan en säker död måste 
han tämja sina förmågor och resa till Kairo, 
där en gammal vampyr törstar efter blod, och 
konfrontera en gammal fiende.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150156]

Yamadakun and  
the Seven Witches 5  110:-
av Miki Yoshikawa
Ryu är klassens värsting som har fått för-
mågan att byta kropp med hjälp av en kyss.
Yamada måste se till att gamla skolhuset 
inte brinner upp. Med hjälp av Sarushi-
mas för måga att se in i framtiden och lite 
kropps byten gör han sitt bästa för att ändra 
framtiden. 
� Pocket i november. [145140]

Yamadakun and  
the Seven Witches 6  110:-
 � Pocket i januari. [145271]

Your Lie in April 5  110:-
av Naoshi Arakawa
Kosei förlorade förmågan att spela piano, men 
hittade tillbaka till musiken genom violinisten 
Miyazono Kaori.
Alla skriver om uttagningen. Igawa Emi har 
hamnat långt ner i rangordningen men ger 
ett framträdande som får ett enormt gensvar 
tack vare Kosei. Men när det blir Koseis tur 
verkar det som om hans mors ande fort-
farande vilar tungt över honom. 
� Pocket i december. [144330]
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Magi, The Kingdom of Magic:  
Season 2, Part 1  459:-
Aladdin, Alibaba och Morgiana råkar ut 
för nya äventyr i det magiska kungadömet 
Magnostadt, där trollkarlar härskar, och i 
Reimimperiet, som skyddas av magikern  
Scheherazade. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150168]

Magi, The Kingdom of Magic:  
Season 2, Part 1  549:- (Blu-ray)
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text.  [150169]

Magi, The Kingdom of Magic:  
Season 2, Part 2  499:-
� DVD i december. Englandsimport.  
Ej svensk text.  [150170]

Magi, The Kingdom of Magic:  
Season 2, Part 2   549:- (Blu-ray)
� Blu-ray från England i december.  
Ej svensk text. [150171]

Mirai Nikki: Future Diary, Box 1/2  419:-
Yukiteru är en ensam kille som ägnar sig åt 
skriva dagbok på sin mobiltelefon. Men det är 
någonting konstigt med telefonen, den verkar
berätta vad som ska hända i framtiden! 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [132279]

Mirai Nikki: Future Diary,  
Box 1/2  499:- (Blu-ray)
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [150185]

Mirai Nikki: Future Diary, Box 2/2  419:-
� DVD i december. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150186]

Mirai Nikki: Future Diary,  
Box 2/2  499:- (Blu-ray)
� Blu-ray i december. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150187]

Nisekoi, False Love,  
Season 1, Part 2  419:-
Kärlek vid första ögonkastet? Knappast,  
snarare tvärtom! Raku Ichijos gangsterfar  
arrangerade en fejkad dejt med värsta riva-
lens dotter, Chitoge Kirisaki. Och nog slog det 
gnistor om paret, dock inte kärleksfyllda. Men 
sådant kan ju ändra sig med tiden ...
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150194]

Nisekoi, False Love, Season 1, Part 2  
549:- (Blu-ray)
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [150195]

No Game, No Life 449:-
Ett syskonpar förflyttas till en fantasyvärld 
och måste slåss för livet. Sora och Shiro är  
gamers som är kända över hela världen. 
En dag kallas de av en pojke som kallar sig 
’Gud’, som förflyttar dem till en värld där alla 
konflikter löses genom spel. Kan syskonen bli 
den hårt prövade mänsklighetens förkämpar i 
den nya världen?
� DVD i december. Englandsimport.  
Ej svensk text. [148291]

No Game, No Life 499:-
� Blu-ray i december. Englandsimport.  
Ej svensk text. [148292]

One Piece, Collection 12  449:-
En hejdlös pirathistoria fylld till bredden med 
humor och action. Gummimannen Luffy och 
stråhattarna träffar på bisarra figurer i sina 
resor över de sju haven. 
Robins förflutna avslöjas i ett antal hjärt-
skärande tillbakablickar, samtidigt som 
Luffy försöker rädda henne undan den galna 
Spandam. Samtidigt går Chopper bärsärk 
av att äta för många Rumble Balls och Zoro 
handklovas ihop med Usopp. 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150543]
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Artikelnummer Författare och titel:

Restnotera 
om slut:
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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 januari 2016 eller så 
länge lagret räcker. 

SF-Bokhandelns organisationsnummer är:  
556389-7478

Försäljningsvillkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna vid om-
ständigheter utanför vår kontroll. Om inget annat 
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 brevpostför-
skott 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 
Stockholm. Det går också bra att ta med sig re-
turen till våra butiker.

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

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

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

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

GLÖM INTE ATT FYLLA I NAMN OCH ADRESS PÅ ANDRA SIDAN AV TALONGEN
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Outbreak Company  
Series Collection 399:-
Den tillbakadragna mangaälskaren Shin’ichi 
skickas till en alternativvärld av den  
japanska regeringen, som vill att han ska 
dela med sig av sina kulturella kunskaper till 
invånarna och presentera parallellvärldens 
folk för den japanska populärkulturen. Men 
vill de ha hans mangakunskaper? 
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150979]

Rozen Maiden  
Zurückspulen Collection 419:-
Jun Sakurada får chansen att tala med en 
framtida version av sig själv, en version som 
inte vann någon nyckel och kallade på Rozen 
Maidens. Nu kanske han kan rätta till allt 
som blev fel, men kan man verkligen ändra 
det som har hänt? När en vuxen Jun hittar 
en låda med delar som kan användas för att 
bygga en docka i rött som ser väldigt bekant 
ut, inser han vad han måste göra. Han måste 
återuppliva Shinku i den här världen för att 
rädda båda världarna från Kirakisho, den 
sjunde Rozen Maiden.
� DVD i november. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150180]

Samurai Jam: Bakumatsu Rock,  
Complete Season Collection  419:-
I mitten av 1800-talet styrdes Japan av 
det sena Tokugawa-shogunates korrupta 
här skare. Ledarna beordrar shinsengumis 
musiker att sjunga himmelska sånger och 
hjärntvätta massorna. All annan musik är 
förbjuden. Men Sakamoto Ryouma och hans 
Masters of the Martial Art of Rock kanske 
kan ändra på det.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150526]

Samurai Jam: Bakumatsu Rock,  
Complete Season Collection 549:- (Blu-ray)
Blu-ray B/2. Englandsimport. Ej svensk text. [150527]

World Conquest Zvezda Plot,  
Complete Series Collection 449:-
Jimon Asuta är i knipa. Han har bråkat med 
sin pappa som har slängt ut honom hemifrån. 
Han har inga pengar och ingenstans att bo. 
Sin sista matbit delar han med en liten flicka 
som han möter, och som visar sig vara den 
stora Venera, ledaren för den hemliga organi-
sationen Zvezda som intrigerar för att erövra 
världen. Först tror han att flickan bara hittar 
på, men när mystisk teknologi börjar dyka 
upp inser han att Zvezda finns på riktigt.  
� DVD i november. Englandsimport.  
Ej svensk text. [150552]

Yu-Gi-Oh, Season 3  599:-
Finalerna i Battle City-turneringen rasar 
vidare mot ett våldsamt slut. Yugis vänner 
slås ut en efter en av Skuggrikets fruktade 
magi. De som finns kvar måste resa till den 
mäktigaste av alla duellarenor för att att 
utkämpa årtusendets strid mot den fruktade 
Marik. Men på vägen dit kidnappas ett barn 
som heter Noah och Yugi och hans vänner 
fångas i en virtuell verklighet. Vem är Noah, 
och varför vet han så mycket om Kaibas 
förflutna? Kan Yugi fly från virtualiteten i tid 
för att stoppa Marik? Avsnitt 98-144.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [148644]

Yu-Gi-Oh, Season 4  599:-
Battle City är över, men det betyder inte att 
allt är lugn och frid. Tre egyptiska gudakort 
har blivit stulna och en fruktansvärd ny 
fiende dyker upp. Dessutom börjar monster 
dyka upp lite här och var i världen och  
terrorisera folk. Avsnitt 145-184.
� DVD i november. Englandsimport.  
Ej svensk text. [148896]

Tokyo Ghoul,  
Complete Season 1  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. Han måste överleva ghoulernas maktkamp och 
lära sig mer om deras samhälle.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [150133] 

Tokyo Ghoul, Complete Season 1  499:- (Blu-ray)

� Blu-ray från England i november. Ej svensk text. [151204]

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

The Kawai Complex Guide Complete 
Collection 519:-
Kazunari Usas föräldrar flyttar utomlands 
och Usa flyttar in på Kawaipensionatet, som 
är hem för ett gäng udda existenser. 
DVD region 1. USA-import. Ej svensk text. [147180]

Robot Carnival 279:-
Nio kortfilmer om robotar från när och  
fjärran, och om människorna bakom robo-
tarna.
DVD region 1. USA-import. Ej svensk text. [144997]

Sailor Moon R Season 2 Part 2 499:-
Den oväntade gästen Chibi-Usa har kommit 
fallande från himlen och försöker roffa åt sig 
Silverkristallen. Men Usagi inser snart att 
flickan med det rosa håret är hennes minsta 
problem. Svarta månens klan har nämligen 
återvänt för att förstöra Tokyo. 
DVD region 1. USA-import. Ej svensk text. [149302]

When Marnie Was There 349:-
En film från studio Ghibli om Anna, som 
skickas på sommarferie till en kuststad på 
Hokkaido. Hon är en ensam flicka, men får 
en oväntad vän i Marnie. Frågan är bara vem 
Marnie egentligen är. 
DVD region 1. USA-import. Ej svensk text. [150443]

The World is Still Beautiful  
Complete Collection 519:-
Prinsessan Nike ska gifta sig med kung 
Livius, en makthungrig härskare som har 
lyckats erövra stora delar av världen. Men 
han visar sig vara lite annorlunda än man 
kunnat tro.
DVD region 1. USA-import. Ej svensk text. [149306]

Naruto Shippuden  
the Movie: The Last 239:-
Två år efter striden mellan Naruto och 
Sasuke i Lövhyddans by dyker ett oväntat hot 
upp: månen hotar att ramla ner! 
DVD region 1. USA-import.  Ej svensk text. [149822]
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Julklappstips, adventskalender och spel för mellandagarna

STOCKHOLM 2 
PORTO BETALTB

 

SF-Bokhandeln 

Box 2300 
103 17 STOCKHOLM

Linda och Valentin:  
Samlade äventyr  
del 4  329:-
av Jean-Claude Mézières  
& Pierre Christin
’Tåg till Cassiopeja, tag plats’, 
’Tåg från Brooklyn, slutstation 
kosmos’, ’Spöket på Inverloch’ 
och ’Hypsis blixtar’. 
Inbundet seriealbum  
på svenska. [147853]

Star Realms 159:-
Ett lekbyggarspel som kretsar 
kring rymdstrid och har blivit 
en av senare års största spel-
succéer. Rekommenderas varmt 
om du inte redan har prövat. 
Tillsammans med nya varianten 
Colony Wars (se sidan 34) kan 
man spela på fyra. 
Kortspel för två.  
Regler på engelska [139178]

The Aeronaut’s 
Windlass 179:-
av Jim Butcher
Steampunk med luftskepp 
och talande katter från 
författaren till böckerna om 
Harry Dresden. Möt Grimm, 
kapten på luft skeppet Pre-
dator, indragen i en kamp 
mellan flygande städer. 
Engelsk storpocket. [130526]

Takenoko 349:-
Skandinaviskspråkig utgåva av bästa 
pandaspelet någonsin. Kinas kejsare 
har skänkt en panda till Japans  
kejsare. Som spelare ska du ta poäng 
genom att bygga ut parken efter kejsa-
rens önskemål, äta bambu med  
pandan och odla med trädgårds-
mästaren. Ett bra spel för hela 
familjen.
Brädspel för 2-4 spelare från 8 år.  
Regler på svenska. [146236]

Fury of Dracula  
Board Game  599:-
En ny utgåva av Games Workshops  
klassiska brädspel. En spelare spelar 
rollen av Dracula och upp till fyra spelare 
kontrollerar vampyrjägarna som försöker 
sätta stopp för hans terrorvälde när Dracula 
reser runt i Europa. Spelet har också en ny 
mekanism - rundorna delas upp i dagar och 
nätter. Jägarna kan agera dygnet runt, men 
Dracula bara om natten.  
Brädspel för 2-5 spelare. Speltid 2-3 timmar. 
Regler på engelska. [52907]

Mumin julkalender  
med leksaker 2015 299:-
Leksaksjulkalender med en figur 
från Mumin bakom varje lucka. 
Adventskalender. [142857]

Zelda: Hylian  
Shield Prop 285:-
Snygg plastversion av den 
hylianska skölden från  
Legend of Zelda. 47 x 37 cm.
Plastsköld. [147027]

Ron Weasley  
Pop! Vinyl  
Figure 169:-
Harrys bäste vän och 
ständige följeslagare, Ron 
Weasley.
Pop! Vinyl-figur. [143353]

Harry Potter  
Quidditch Pop!  
Vinyl Figure 229:-
Harry med kvicken och sin 
kvast.
Pop! Vinyl-figur. [147356]
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