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Stockholmsbutiken
SF-Bokhandeln i Stockholm har växt från 6 kvm i början av åttiotalet till dagens
cirka 450 kvm butiksyta. I butiken på Västerlånggatan säljer vi science fiction,
fantasy och skräck i alla former - böcker, film, spel och prylar. Och massor av
manga och anime.
Västerlånggatan 48, Gamla Stan
Månd-Fre 10-19, Lör 10-18, Sön 12-17 Se hemsidan för julöppet
Tel: 08/21 50 52 E-post: fragor@sfbok.se

innehåll
Beställ dina julklappar före 16 december. Portofritt om du köper
för 300 kronor 19-25 november. Släppfester för Fallout 76 och
KULT - Divinity Lost.

4

Julklappsböcker. Vi har valt ut titlar på svenska och engelska,
bland romaner och fackböcker, som kan passa alla smaker.

6

Böcker på svenska. Eld & Blod heter George R R Martins storslagna historiebok om släkten Targaryens öden och äventyr. Urtidsbilder och Monsterbestiarium är vackra illustrerade böcker.
Mutant berättar historien om det klassiska rollspelet.

9

Tecknade serier på svenska.

10

Episk fantasy & äventyr. The Winter of the Witch avslutar
Katherine Ardens ryskinspirerade fantasyserie. Martins bok om
ätten Targaryen finns på engelska under titlen Fire & Blood.

11

Övrig fantasy och skräck. Ben Aaronovitch är tillbaka med en
ny Rivers of London-roman: Lies Sleeping. M R Carey skriver
kusligt om en ung mamma i Someone Like Me.

14

Ungdomsböcker. The Crimes of Grindelwald är manuset
till den andra Fantastic Beasts-filmen, skrivet av J K Rowling.
Queen of Air and Darkness avslutar den nya skuggjägar-serien
från Cassandra Clare.		

16

Science fiction. Skyward påbörjar en ny sf-serie från Brandon
Sanderson. James S A Corey forsätter in i en avlägsen framtid i
Expanseserien. Tiamat’s Wrath heter den nya boken.

19

Star Wars. Romanversionen av The Last Jedi har kommit i
pocket. Vi har också flera fina julmuggar med Star Wars-motiv.

20

Warhammer. Många äldre Warhammerromaner kommer nu i
prisvärda samlingsutgåvor, till exempel böckerna om Gotrek &
Felix - fartfylld fantasy som inte kräver några förkunskaper om
Warhammer.

21

Baserat på spel. En stor bok om The Legend of Zelda: Breath of
the Wild.

22

2019 års kalendrar. Ett litet urval. Du hittar fler på hemsidan.

24

Tecknade serier på engelska.

27

Samurajen. Lisa Medins tecknade serie.

28

Manga på engelska.

34

Bräd- och kortspel. Brädspelet Arkham Horror kommer i en ny
utgåva, med en halvt modulär spelplan och slimmade
regler.

37

Rollspel. Svärdets sång är ett svenskt rollspel med retrokänsla
från Fria Ligan och Erik Granström, med bilder av Nisse
Gulliksson. KULT - Divinity Lost heter nya utgåvan av det svenska
skräckspelet, den här gången på engelska. Kom och träffa
konstruktörerna 23 november.

40

Julklappstips. Vi tipsar om bra julklappsspel.

E-handel och postorder

41

Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Ant-Man and the Wasp
och Star Trek Discovery är stora nyheter.

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.

44

Anime från England & USA. Anime med engelsk textning.

46

Beställningsformulär och försäljningsvillkor.
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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 ännu större lokaler på Kungsgatan 19.
Kungsgatan 19
Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 12-16 Se hemsidan för julöppet
Tel: 031/13 06 70 E-post: goteborg@sfbok.se

Malmöbutiken
Malmöbutiken har flyttat till större butik på Södra Förstadsgatan 26. Läs
om flytten och allt som händer i Malmö på bloggen
https://sfbokmalmo.wordpress.com/
Södra Förstadsgatan 26
Mån-Fre 10-18.30, Lör 10-17, Söndag 12-16 Se hemsidan för julöppet
Tel: 040/23 05 20 E-post: malmo@sfbok.se

Har du inte tillgång till internet kan du använda svarsposttalongen 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 av Ola Larsson
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por tofritt vecka 47

beställ julklappar före 16/12

Köp klapparna i god tid!
Mellan 19 och 25
november skickar vi
alla beställningar
värda 300 kronor
eller mer portofritt.

Några punkter att hålla i minnet: Lägg din
beställning i god tid! Ange gärna reser ver
i informationsfältet i kassan. Varan du har
beställt kan ta slut.

Erbjudanet gäller ej
förbes tällningar,
restn oteringar eller
specialbeställningar.

17
nov

23
nov

23
nov

17/11
25/11
1/12

8
dec
www.sfbok.se

Sista datum för beställningar som ska komma fram till jula fton är klockan 00:00 natten
mellan den 15:e och 16:e december. Vi
försöker förstås få iväg paket senare också,
men kan inte lova något.
God jul!

Fallout 76 i Göteborg
Bethesda presenterar Fallout 76! SF-Bokhandeln och Café Sirius bjuder
in till en dag helt tillägnad Fallout. Det blir quiz, cosplaytävling och överraskningar! PC Gamer kommer vara på plats och vi får även finbesök av
youtubern Polski.

Black Friday
Köp julklapparna till bra pris och i god tid. Fredag 23 november har vi
extrapriser och erbjudanden i alla tre butikerna. Kom in och fynda de
bästa klapparna innan de hinner ta slut!

KULT - Divinity Lost i Stockholm
21 november släpps den nya utgåvan av skräckkrollspelet KULT. På
fredagen har vi KULT-kväll i Stockholm med konstruktörerna av både
det nya spelet och ursprungsspelet från 90-talet. Det blir rollspel och
samtal om skräck.

Johan Egerkrans signerar
Författaren och konstnären Johan Egerkrans besöker oss för att
signera sin senaste bok De odöda. Passa även på att få tidigare
alster signerade! Johan är i Stockholm 17/11, i Göteborg 25/11 och i
Malmö 1/12. Foto Ida Sundquist.

Mats Strandberg i Göteborg
Slutet är en preapokalyptisk berättelse om två ensamma unga människor
i en värld som lever på lånad tid. Kom och möt författaren Mats Strandberg, och passa på att också få hans tidigare böcker signerade!
Foto Henric Lindsten.
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J R R Tolkien

The Fall of Gondolin 199:Berättelsen om hur Ulmo, havets gud,
leder människan Tuor till alvernas
stad Gondolin, men också hur Morgoth
låter ödelägga den vackra staden.
Inbunden. [183134]

Dinah Bucholz

Det här är Egerkrans när han är som
bäst: vidriga vampyrer och gruvliga
gastar i en både blodisande och makalöst vacker tappning.
Inbundet album. [184424]

Har du drömt om en middag à la
Hogwarts? Det är lättare än du tror!
Inbunden. [185232]

Den inofficiella Harr y
Potter-kokboken 199:-

Mats Strandberg

Peter F. Hamilton

Naomi Novik

Du är sjutton år gammal och om en
månad har världen gått under.Vad vill
du göra den sista tiden? Vem vill du
vara med när allt tar slut?
Inbunden. [182828]

Första delen i en ny trilogi som
spänner över många årtusenden och
ljusår. Det börjar år 2204, när ett
skeppsvrak hittas drivande.
Inbunden. [181438]

Östeuropeiskt influerad fantasy
baserad på sagan om Rumpelstiltskin,
skriven i samma stil som Noviks förra
roman ”Uprooted”.
Storpocket. [181436]

H P Lovecraft

Gunilla Jonsson & Michael Petersén

Maths Claesson

En vackert illustrerad utgåva av The
Call of Cthulhu, Lovecrafts mest kända
berättelse. Påkostat album i storformat.
Inbundet album. [183255]

Skulptrisen Amanda Serner dras in i
en infernalisk konflikt med sin morfar,
samtidigt som verkligheten rämnar.
En roman baserad på spelet KULT.
Inbunden. [177322]

Hela trilogin om Linux, som är närmare än någonsin att bli rymdpilot.
Lysande svensk allålders-sf om en kille
med rymddrömmar.
Inbunden. [176951]

Slutet 169:-

Cthulhu vaknar 249:-

4

Johan Egerkrans

De odöda 229:-

Salvation 179:-

Döden är bara början 179:-

Spinning Silver 169:-

Pandemi 159:

www.sfbok.se
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Ensamma Vargen

Neil Gaiman & Chris Riddell

Skapa din egen berättelse i det åttonde
soloäventyret med Ensamma Vargen den siste av Kais krigarmunkar.
Pocket. [174101]

Neil Gaiman och Chris Ridell om
skapandets kraft i en bok om konstens
betydelse för att förändra världen.
Inbunden. [183147]

Fasornas Djungel 129:-

Sir Arthur Conan Doyle

The Adventures of
Sherlock Holmes and
Other Stories 259:Allt Sherlock i en tjock volym!
Inbunden. [183247]

Beth Evans

I Really Didn’t
Think This Through 199:Instagramartisten Beth Evans gör
narr av alla personlighetsutvecklande
guideböcker.
Pocket. [180988]

www.sfbok.se

Ar t Matters 159:-

Ursula K LeGuin

The Books of Ear thsea:
The Complete Illustrated
Edition 399:Ursula K Le Guins klassiker firar 50
år med en illustrerad praktutgåva.
Inbunden. [184479]

Over watch:
Anthology Vol 1 199:Tecknad serie med handlingen
hämtade från spelet Overwatch.
Inbundet album. [170934]

Evan Amos

The Game Console: A Histor y
in Photographs 239:En bok om konsoler från NES till PS 4.
Boken innehåller bilder och information
om 86 olika konsoler.
Inbunden. [170395]

The Legend of Zelda
Encyclopedia 359:Ett uppslagsverk om allt Zelda under
de 30 första åren, ända från ursprungliga The Legend of Zelda.
Inbundet album. [176058]

Anne Frank & David Polonsky

Anne Frank’s Diar y:
The Graphic Novel 229:En serieversion av Anne Franks
dagbok, från de två åren då Anne och
hennes familj höll sig gömda.
Inbundet album. [174993]
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N YA B Ö C K E R P Å S V E N S K A
vuxenböcker
Margaret Atwood
Hjärtat stannar sist 69:Satir och samhällskritik om samhället som
ett fängelse.
Stan och Charmaine är ett ungt par som
drabbats av arbetslöshet och personlig
konkurs. De erbjuds att delta i ett projekt
där de får arbete och bostad halva året i
samhället Consilience, mot att de till
bringar andra halvan i fängelset Positron.
Arrangemanget orsakar snart problem i
parets relation.
➥ Pocket i december. [185042]

Karen Blixen
Gotiska berättelser 249:Karen Blixens debutbok är en samling
sagor för vuxna, ursprungligen utgivna
1934 under pseudonymen Isak Dinesen.
Verket, med arbetstiteln Nine Tales, var
tänkt att innehålla nio berättelser, men
den amerikanske förläggaren strök ner
det till sju. Denna utgåva samlar alla de
ursprungligen tilltänkta nio berättelserna.
Novellerna utspelar sig under (eller knyter
an till) tidigt 1800-tal och blickar med en
road blinkning tillbaka mot förmodern tid.

Haruki Murakami
Mordet på kommendören:
Första boken 269:-

Första delen i Mordet på kommendören

Haruki Murakamis nya roman i två delar,
”Mordet på kommendören”, handlar om
den gäckande konsten och flyende tiden.
Huvudpersonen är en trettiosexårig
porträttmålare som bor i Tokyo. Efter att
hans hustru plötsligt en dag låtit meddela
att hon vill skiljas avbokar han allt och
reser sin väg. Han hamnar i ett avskilt hus
högt uppe på ett berg och bestämmer sig
för att framöver måla landskap istället för
porträtt.
Inbunden. [185045]

Sarah Perry
Ormen i Essex 69:En uppslukande roman som tilldrar sig i
1890-talets England.
Cora Seaborne är en ung änka som år 1893
bestämmer sig för att, tillsammans med
sin socialistiskt orienterade väninna
Martha och sin speciella son Francis,
lämna London för landsbygden i Essex. De
hamnar i den lilla staden Colchester, där
rykten om ett mystiskt odjur har spritt
masshysteri bland lokalbefolkningen.

Inbunden. [182829]

➥ Pocket i november. [186368]

Ray Bradbury
Fahrenheit 451 229:-

unga vuxna

En roman från 1953 som känns obehagligt
aktuell idag.
Bradburys Fahrenheit 451 utspelar sig i en
framtid där böcker är förbjudna och staten
kontrollerar människors liv och tankar
in i minsta detalj. Bokens titel syftar till
temperaturen när papper fattar eld. Här
släcker inte brandmännen eldsvådor utan
anlägger dem i hem där statsfientligt
bokinnehav konstaterats.
Inbunden. [184084]

Lizette Edfeldt
Brännmärkt 69:-

Första delen i Imperiet-serien

”I Imperiets namn blir du här märkt. Din
rang är den du är och din rang är vad du
kommer att förbli.”
I rang åtta lever Adeline Theta, en upprorisk tjej som vägrar att acceptera sitt
öde. Runt halsen bär hon det enda hon har
kvar efter sin bortgångna mor, en amulett
i silver. Smycket är hennes mest värdefulla
ägodel, men den drar också in henne i ett
livsfarligt dubbelspel.
➥ Pocket i november. [185051]

Elin Frykholm & Marcus Tallberg
Kraften 189:-

George R R Martin

Eld och blod - del 1 229:Den hisnande historien om släkten Targaryen berättas i två
delar av George R R Martin själv. Det här är alltså ingen
roman, utan en faktabok om släktens historia.
Århundraden före händelserna i The Game of Thrones
hade släkten Targaryen sitt säte i Dragonstone. Eld och
blod skildrar början av deras rika historia med legenden om Aegon Erövraren, skaparen av Järntronen, och
fortsätter sedan genom generationerna - hela vägen till
inbördeskriget som splittrade riket. Med illustrationer av
Doug Wheatley.
➥ Inbunden 20 november. [188101]

Efter Katastrofens tid, då världens isar
smälte, beslutade sig världens stormakter
för att enas i riket Ela.
Presidenten styr Ela och dess provinser
i hopp om att återställa världen till dess
glansdagar, men hans metoder är diskutabla. Det finns grupper som inte håller med
om hans tillvägagångssätt och terror
attacker är vanligt förekommande. Det
är framförallt ett folkslag som framträtt
under Katastrofen som ligger bakom
attackerna. Människor med krafter.
➥ Inbunden i december. [186634]

Maria Turtschaninoff
Naondel 99:-

Andra delen i Röda klostret

En fristående fortsättning på Maria Turtschaninoffs fantastiska roman ”Maresi”.
Ursystrarna, som grundade det Röda
klostret, berättar här sin historia. Kabira
har som ung flicka fått i uppgift att vårda
en källa med både goda och onda krafter.
Hon förälskar sig i visirens självupptagna
son Iskan och avslöjar källans förmågor
för honom. Iskan ser genast hur han kan
använda källan för sina egna syften.
Pocket. [184975]
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Maria Turtschaninoff
Breven från Maresi 199:Tredje delen i Röda klostret

BÖCKER PÅ SVENSKA
Andrew Peterson
Flykten mot isvidderna 199:Andra delen i Wingfeathersagan

Historien om Maresi, den kunskaps
törstande flickan, fortsätter!
I denna efterlängtade tredje del åter
vänder Maresi till hembyn Rovas från
vilken hon som barn skickades bort för
att undkomma svälten. Rovas är ett land
märkt av hårt slit, fattigdom och okunskap. Maresi vill grunda en flickskola för
att dela med sig av allt hon lärt sig i det
Röda klostret och förbättra livet för sitt
folk. Men vägen dit blir svårare än hon
någonsin kan ana.

Syskonen Igiby har visat sig vara kungabarn, gömda för att skyddas medan deras
hemland och världen i övrigt faller isär.
Men de blir avslöjade och nu är flykten ett
faktum. De måste ta sig norrut, eller möta
döden. Flykten är ett farligt företag och det
blir än farligare när avundsjuka och bitterhet hotar att slita isär familjen.

Inbunden. [184974]

Magisk realism för dig som befinner dig i
gränslandet mellan barn och vuxen.
Tolvåriga Kine tycker att hon är en slav i
ordets rätta bemärkelse. Hon är tvungen
att gå i skolan, att plugga onödiga ämnen
och att höra de coola killarna kalla henne
Bubblan. Hon är tvungen att följa alla
andras regler än sina egna. Och det suger.
En dag hittar hon en mystisk kula av glas.
Den är först så liten att den passar i
hennes hand, men efter ett tag växer
kulan och blir till en jättestor bubbla som
Kine utan problem kan kliva in i. Efter ett
tag börjar hon sakna livet utanför bubblan.
Men att ta sig ut därifrån visar sig mycket
svårare än hon kunnat ana ...

barnböcker
Ingelin Angerborn
En klurig jul 199:En högläsningsbok för advent. Börja första
december och läs ett kapitel om dagen ända
fram till julafton.
När Rutan skriver ner vad hon önskar sig i
julklapp hamnar en kompis överst på
listan. Men Rutan är rädd att det kan bli
lite knepigt för tomten att fixa det. Som
tur är dröjer det inte länge förrän hon
hittar en alldeles själv. En som kan göra
sig osynlig. En som gärna äter metallskrot
till middag. En som har kommit vilse och
längtar hem.
Från 3 år. Kartonnage. [185046]

John August
Arlo Finch i eldsdalen 139:Del 1 i Arlo Finch

Arlo har precis flyttat till Pine Mountain,
Colorado, men har redan lockat till sig
mörka krafter.
I den märkliga scoutkåren får han lära sig
om åskklappar, kvickljus och spökhundar.
Men snart förstår han att det finns en
annan sorts magi och att han, av någon
anledning, har en viktig roll att spela. Det
gäller bara att veta vilka stigar som leder
till magiska platser och vilka som leder
till fara.

Från 9 år. Inbunden. [187450]

Siri Pettersen
Bubblan 139:-

Från 9 år. Inbunden. [185101]

Henrik Tamm
Ninja Timmy och staden av is 169:Femte delen i Ninja Timmy

I förra delen sökte Ninja Timmy sin okände
pappa, nu börjar jakten på hans mamma.
Tillsammans med ninjavännerna Flores
och Molly ger han sig av mot det isiga norr
i sitt luftskepp. Men när de närmar sig
Vitland, dit Timmys mamma sägs ha rest
på ett upptäckaruppdrag, är ingenting som
det ska. Isen smälter, vattnet är förgiftat,
luften är fylld av stickande svart rök och
av det tjusiga ispalatset Frisburg som
de hört så mycket om finns det knappt
någonting kvar.
Från 6 år. Inbunden. [185982]

Från 9 år. Inbunden. [185503]

John Flanagan
De röda rävarnas klan 149:Del 13 i Spejarens lärling

Här avslöjas en konspiration som kan
betyda slutet för kungariket Araluen.
Prinsessan Maddie, som nu är spejar
lärling, återvänder till det kungliga slottet
i Araluen. Det har varit fred i kungariket
i många år, men när Maddie kommer hem
inser hon att det ändå finns människor
som gör vad som helst för att få mer makt.
Hon kommer en förrädisk plan på spåren
och måste arbeta under täckmantel för att
ta reda på mer. Men som prinsessa är det
svårt att vara anonym.
Från 12 år. Kartonnage. [182077]

Andreas Kundler & Lisa Linder
De svarta liljorna 159:Andra delen i Landet Verdisia

Anton och Elsie lyckas ta sig genom den
hemliga tunneln i Lill Jansskogen och
kommer ut i dödsriket Verdisia.
Anton känner sig underlig. Stark, aldrig
trött och varken hungrig eller törstig.
Kan det vara så att han själv har blivit en
övergångare nu? Elsie säger att han snart
måste återvända till jorden, men han är
tveksam. Kanske borde han stanna och
försöka hitta morfar?

J K Rowling

Barden Beedles berättelser
Illustrerad utgåva 279:Barden Beedles berättelser har varit favorit-godnattsagor
i trollkarlsfamiljer under många årtionden. De klassiska
sagorna är lika spännande för unga trollkarlar i dag som på
1400-talet.
Boken innehåller fem berättelser, och till varje historia finns
en förklarande text av professor Albus Dumbledore. Den här
stora, generösa presentutgåvan är illustrerad i fyrfärg av
Chris Riddell.
Från 9 år. Inbunden. [185085]

Från 9 år. Kartonnage. [185081]

www.sfbok.se
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Agnes Våhlund & Elias Våhlund

Simon Stålenhag & Anna Davour

Fjärde delen i Handbok för superhjältar.

Urtidsdjur av alla de slag vackert illustrerade av Simon
Stålenhag.
Skapade för Naturhistoriska muséets stora utställning om
urtidsdjur samlas här ett urval av Stålenhags illustrat
ioner och skisser. Allt från dinosarier till ammoniter visas i
de fantastiska miljöer där de en gång levde. Bilderna
kompletteras med texter om vår planets urtidshistoria
skriven av vetenskapsjournalisten Anna Davour. Stålenhags bok påminner om femtiotalets praktverk och har alla
ingredienser för att bli en modern klassiker.
➥ Inbundet album i december. [186637]

Vargen kommer 139:-

”En superhjälte får aldrig avslöja sin riktiga identitet.”
Stadens farligaste skurk, Wolfgang, har kidnappat borgmästaren och vill ha Röda masken i utbyte. Han har länge
velat fånga Lisa, och nu verkar han ha kommit på precis
hur han ska göra. Lisa vet inte vad hon ska ta sig till. Ska
hon rädda sig själv eller överlämna sig för att rädda borgmästaren? Men hjälp dyker upp från oväntat håll. Frågan
är bara om Lisa kan lita på sina nya vänner.
➥ Från 6 år. Kartonnage i november. [184333]

Shaun Tan
Cikada 149:En barnbok på det lite ovanliga temat trist
kontorsjobb, med underbara illustrationer
av författaren till ”Ankomsten”.
Cikada arbetar på ett kontor i ett högt
hus. Han arbetar flitigt, dag ut och dag in.
Han blir mobbad och osynliggjord av sina
arbetskamrater. Han får ingen uppskattning av sin chef. Men en dag går Cikada
ut på taket till huset och något alldeles
extraordinärt händer.
Allåldersbok från 6 år. Inbunden. [189474]

Laura Wood
Poppy Pym och
smugglarens hemlighet 199:Tredje delen i Poppy Pym

Hemligheter, mystiska signaler och ett
hemsökt slott (samt så mycket glass som du
kan äta!) ligger till grund för ett sol- och
sandstänkt äventyr.
Poppy längtar efter att få tillbringa
sommaren i Smugglarens vik! Så mycket,
att hon kanske till och med glömmer att
hela tiden tänka på sitt mystiska förflutna.
Men det här är ingen vanlig sommar. Det
här är sommaren när Poppy kommer att
göra några fantastiska upptäckter och lösa
mer än ett mysterium.
Från 9 år. Inbunden. [185235]

fakta & fantasi
Bo Eriksson & Lina Blixt
Monsterbestiarium 199:I en stor, vacker faktabok presenteras mer
än femtio monster.
Du får veta vilka fasor som lurar på olika
platser och hur du kan eller inte kan
skydda dig mot dem. Från öster till väster,
från nord till syd, överallt har människor
vittnat om hemska monster. Havsmonster
som slukar sjömän, andra monster som är
halvgudar och rymdmonster som ändrar
form för att lura sina offer. Följ med på en
fantasisk upptäcksfärd!
Inbunden. [185504]
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Ur tidsbilder 229:-

Stephen W Hawking
Korta svar på stora frågor 189:Hawking gör bokslut genom att ta sig an de
största frågorna i vår tid och presenterar
sina svar på ett sätt som alla kan förstå.
Den världsberömda kosmologen och för
fattaren till Kosmos: En kort historik ger
oss sina sista tankar om universums
största gåtor. Hur uppstod universum?
Kommer mänskligheten att överleva?
Finns intelligent liv utanför vårt sol
system? Kommer den artificiella intelligensen bli smartare än vi? Vare sig
frågorna handlar om svarta hål eller
mänsklighetens framtid så är svaren alltid
eleganta, hoppfulla och djupsinniga.
Inbunden. [188100]

Stefan Högberg
Kvinnorna historien glömde 129:Kvinnorna som påverkade historiens gång
har ofta glömts bort. I ”Kvinnorna historien
glömde” presenteras sju av dem i detalj.
Har du hört talas om spionen Aphra Behn,
som blev den första kvinnan i England att
försörja sig som författare? Eller Septimia
bat-Zabbai, Zenobia, som tog makten över
den östra delen av det romerska imperiet,
eller Napoleons skräck Germaine de Staël?
Storpocket, 200 sidor. [186638]

Max Tegmark
Liv 3.0 159:Artificiell intelligens är inte längre science
fiction. Den är ett faktum och den förändrar våra liv och vårt samhälle.
Max Tegmark har skrivit ett blivande
standardverk om en av de viktigaste
frågorna i nuet och framtiden. Är det
troligt att vi kommer att skapa övermänsklig intelligens? Hur bör vårt rätts
väsende hantera autonoma system? Hur
slår automatiseringen? Detta är
brännande frågor som vi alla behöver
ta ställning till: Om vi skapar en över
mänsklig intelligens, skulle den då vara
möjlig att kontrollera? Kan vi vara säkra
på att användningen av AI gynnar oss?
Storpocket. [188164]
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TECKNADE SERIER PÅ SVENSKA
Greg & Hermann
Bernard Prince 1966-1968 310:-

Or var Säfström & Jimmy Wilhelmsson

Innehåller äventyren ”Storm över Coronado”, ”Fasornas träsk” och ”General Satan”.
Bernard Prince har inte alltid varit en
havens äventyrare – han började faktiskt
sin bana som välskräddad Interpolagent.
Men ett Oväntat arv ledde till ett karriärbyte. Nu kom ju den karriären också att
handla om brottsbekämpning om än i mer
exotiska miljöer än i en fransk storstad. I
den här volymen får vi följa Bernard
Princes utveckling från polis till full
fjädrad äventyrare.
Inbundet album. [188726]

Mutant - minnen från
den förbjudna zonen 399:-

MAD
Svenska MAD samlade
årgångar del 6 1964 169:-

En hel bok om det svenska efter-katastrofen-spelet som
präglat generationer av rollspelare från 1983 och framåt.
Hela berättelsen om en av Sveriges märkligaste och mest
framgångsrika populärkulturexporter, från det hem
snickrade rollspelet till dagens internationella franchise.
Det är inte bara en djupdykning i Mutant-fenomenet, utan
i den samtid som spelet uppstod i.
➥ Inbunden praktbok i december. [189838]

Svenska MAD var en banbrytande tidning som satte tummen i ögat på allt det
absurda vi brukar kalla tidsandan.
Årets MAD-bok, den sjätte i bokserien,
samlar sex nummer av svenska MAD från
1964-65 i kronologisk ordning, kompletta
med omslag, annonser och allt. Parodier
på TV-program, drifter med vardagslivet
och galna tolkningar av klassiska verk
avlöser varandra, sida efter sida efter sida.
Förutom de samlade MAD-tidningarna
bjuder vi på en artikel om Bowen, vår egen
svenska MAD-tecknare, vars målningar
prydde framsidorna på otaliga nummer av
denna klassiska tidskrift.

Se sfbok.se för datum för signering och aktiviteter kring släppet

tecknade serier
Jan & Maria Berglin
Nämenvaf... 179:Paret Berglin fortsätter att undersöka livets
små märkligheter.
Det finns tillfällen i livet som vi aldrig
riktigt står rustade inför. Som när det
orangea pensionskuvertet anländer. När
vi öppnar kylskåpet på kvällen. När vi
försöker hitta något meningsfullt att se på
tv. Och, inte minst, när vi gör misstaget att
ta en ärlig titt i badrumsspegeln. I sådana
situationer är svaret alltid detsamma:
”Nämenvaf...”
Häftat album. [186375]

DC Comics
Wonder Woman Antologi 599:Wonder Woman-serier från förr och nu.
När prinsessan Diana skapades av lera
gav gudarna henne otroliga krafter, så
att hon kan försvara de svaga och förtryckta, samt vara fredens budbärare som
representant för amasonernas hemliga ö,
Themiscyra, i Patriarkatets värld. Som
Wonder Woman är hon vacker som Afro
dite, klok som Atena, stark som Herkules
och snabb som Merkurius. Här visas hennes äventyr från tidigt 1940-tal och fram
till modern tid.
Inbundet album. [185220]

André Franquin
Gaston: Den kompletta
samlingen 1 359:-
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Häftat album. [185188]

Daniel Thollin
Theo och Uppsalas väktare 99:Ett fristående äventyr med den ockulta
specialisten Theo som dessutom är en
crossover med Thollins Lovecraftin
spirerade skräckserie 1000 ögon public
erad av seriebutiken Seriezonen i Uppsala.
Inbundet album. [189141]

Marie Tillman
Tänk positivt annars kan du dö 229:Livscoachen är en motreaktion till coacher
som förpestar världen med alla möjliga
självhjälpsböcker och glada tillrop.
Tänk positivt annars kan du dö är skapad
för oss som inte anser det sunt att försöka
bota ångest genom att se sig i spegeln,
le, och säga ”Du duger!” 107 gånger varje
morgon. Vad Tillman gör i sina verk är att
ta de självdestruktiva tankar vi alla har
om att inte riktigt duga och skruvar dem
tills det uppstår mörk, fantastisk humor.
Livscoachen är skuggan som står bakom
dig och viskar hur dålig förälder du är,
varför du sa hej så konstigt eller att det är
lika bra att inte gå ut idag, eller någonsin
igen. Men hennes debut består av många
fler karaktärer, den röda tråden i verket är
att de alla är totalt vansinniga och speglar
ett samhälle som hotar att implodera
av prestationsångest och ofta felriktat
självhat.
Inbunden. [186632]

1957 dök Gaston oanmäld upp på redakt
ionen för tidningen Spirou. Det skulle snart
visa sig att han var där för att stanna, trots
kalabaliken och katastroferna som följde i
hans spår.
Då Gastons uppfinningar och allmänna
lättja inte leder till sammandrabbningar
med Nicke, driver han direktör Gyllen
hammer till vansinne varje gång denne
kommer för att underteckna kontrakten.
Del 1 av 6 i en samlingsutgåva med samtliga serier i kronologisk ordning.

Joakim Waller
Penguin Rumble 2 119:-

Inbundet album. [189446]

Pocket. [188222]

Välkommen till Noaks park!
Erika började jobba på det futuristiska
djurpensionatet Noaks Park, och upptäckte
där att hon kan förstå och tala djurens
språk! Pingvinen Krulltodd försvinner och
sökandet leder till ett oväntat äventyr. Den
blyga killen Hamid börjar jobba på Noaks
Park, och till den årliga julmarknaden
har Erika bestämt sig för att ordna något
alldeles extra!
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ÄVENTYR & EPISK FANTASY

NYA BÖCKER PÅ ENGELSKA
äventyr &
episk fantasy
Paolo Bacigalupi & Tobias S. Buckell
The Tangled Lands 139:Den blå staden Khaim är den sista
utposten i ett land ödelagt av magi.
Imperiet där Khaim ligger litade till
magi för att uträtta allt, tills det visade
sig vara något som förgiftade landet. Nu
ligger markerna öde. En tyrann och hans
handgångne man, den siste ärkemagikern,
försöker samla de sista magiska resterna
för att kontrollera Khaims befolkning. När
allas överlevnad hotas reser sig folket.
Pocket. [187796]

Myke Cole
The Armored Saint 179:Första delen i Sacred Throne

Författaren till den hårdkokta Shadow
Ops-serien ger sig ut i fantasyland.
I en värld där användandet av magi innebär väldiga risker och varje besvärjelse
riskerar att öppna en port till helvetet
tillåts ingen magi. Det ser Ordens medlemmar till. De dödar gärna tio oskyldiga
om det minskar risken för att en enda
trollkarl ska gå dem förbi. Men efter att ha
bevittnat en blodig massaker gör en ung
kvinna, Heloise, uppror mot Orden.
Storpocket. [187121]

The Queen of Crows 229:Andra delen i Sacred Throne

Heloise är illa skadad, men hålls upp av
sin alkemiska rustning och tänker inte ge
upp kampen.
Upproret mot förtryckarna växer i styrka
och Heloise lockar nya anhängare från när
och fjärran. Gerillakrigets tid är över. Nu
planeras ett anfall mot kejserliga palatset.
Inbunden. [187122]

En gång var drakryttarna en maktfaktor
på ön Arcosi, men det är länge sedan.
Nu finns drakarna bara kvar i sagor och på
vackra väggmålningar. Tills tjänsteflickan
Milla blir vittne till ett mord, och får ansvar för de sista fyra drakäggen på ön. Hon
måste gömma äggen. Öns härskare, hertig
Olvar, är inte den han tycks vara och Milla
måste riskera allt för att skydda äggen.
Inbunden. [184006]

Terry Goodkind
Shroud of Eternity 129:-

Del 2 i Sister of Darkness: The Nicci Chronicles

Nicci, Nathan och Bannon vandrar söderut
i ett försök att återställa Nathans magiska
krafter och rädda världen.
Trion leds av häxan Reds profetia och dras
mot den mytomspunna staden Ildakar, som
döljs bakom tidens slöjor. Vägen kantas av
groteska järtecken - förvridna monster och
en förstenad härstyrka.
➥ Pocket från Tor Fantasy i november. [187997]

Shroud of Eternity 139:Pocket från Head of Zeus. [185269]

Terry Goodkind
Siege of Stone 219:-

Del 3 i Sister of Darkness: The Nicci Chronicles

Nicci, Nathan Rahl och Bannon är kvar i
staden Ildakar, där ett uppror har störtat
trollkarlarnas råd.
Under sin flykt upplöste trollkarlarnas
befälhavare Maxim besvärjelsen som
femtonhundra år tidigare förvandlade
general Utros soldater till sten. Hela den
uråldriga armén vaknar upp under sin
mytomspunna ledares befäl. Ildakar har
magiska skyddssystem, men frågan är om
det räcker för att hålla Utros styrkor kvar
utanför murarna.
➥ Storpocket i december. [187797]

George R R Martin

Katherine Arden

En historiebok där den hisnande historien om släkten
Targaryen berättas av George R R Martin själv.
Århundraden innan händelserna i The Game of Thrones
hade släkten Targaryen sitt säte i Dragonstone. Eld och
blod skildrar början av deras rika historia med legenden
om Aegon Erövraren, skaparen av Järntronen, och fort
sätter sedan genom generationerna.
➥ Inbunden från Harper Collins 20 november. [183507]

Tredje delen i The Winternight Trilogy

Fire and Blood 279:-

The Winter of the Witch 210:-

Fire and Blood 199:-

➥ Inbunden från Random House 20 november. [137019]
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Liz Flanagan
Dragon Daughter 179:-

The Winter of the Witch 159:Här avslutas sagan om hur Vasya och Morozko kämpar för
att rädda det Ryssland vi känner och den osynliga världen.
Moskva står i ljusan låga och invånarna söker efter någon
att skylla sina olyckor på. Blickarna faller på Vasya, som
måste fly hals över huvud. Prinsen är rasande och fattar
beslut som kommer att leda till krig och katatrof.
➥ Storpocket från Random House i januari. [183149]
➥ Inbunden från Del Rey i januari. [183245]
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Peter Higgins
Dragon Heart 279:-

Kim Wilkins
Daughters of the Storm 169:-

Postapokalyptisk fantasy om ett föräldrapar som gör allt för sitt barn.
Shay och Cass är på flykt genom ett öde
landskap. De kämpar för att ge sin dotter,
Hope, en möjlig framtid, men den lilla
familjen ställs inför svåra prövningar. Den
mest oöverstigliga svårigheten är drakhjärtat som börjar slå i Hopes bröst. Vad
ska föräldrarna kunna göra åt det?

Fem systrar slår sig samman för att bekämpa sin styvbror och rädda sitt rike.
Krigaren Bluebell, drottningen Rose,
häxan Ash och tvillingarna Ivy och Willow
tvingas samarbeta när deras far kungen
insjuknar i en åkomma ingen kan bota.
Systrarna måste hitta en bot mot faderns
sjukdom och hindra sin styvbror från att
ta makten. De börjar med att söka efter en
mäktig häxa.

Första delen i Waldenau

➥ Storpocket i januari. [180508]

Alex London
Black Wings Beating 219:-

Första delen i The Skybound Saga

Ett tvillingpar ger sig ut på en farlig resa
för att hitta den mäktiga spökörnen.
Brysen och Kylee är tvillingar, men helt
olika. Brysen vill bli falkenerare och är en
känslosam ung man. Hans syster Kylee är
ordentlig och bryr sig mest om familjens
företag. Men när krig hotar syskonens by,
och Brysens pojkvän råkar i knipa, måste
syskonen ge sig ut på en strapatsrik färd.
De ger sig upp i de höga Uztaribergen,
hem för den mäktiga spökörnen. Om
Brysen kan tämja örnen kan den kanske
användas i kriget som hotar att ödelägga
syskonens hemland.
Inbunden. [184838]

Natasha Ngan
Girls of Paper and Fire 159:Vad händer när eld möter papper?
Lei tillhör papperskasten, den lägsta och
mest förtryckta kasten i staden Ikhara.
Varje år anländer kungens soldater för att
hämta åtta flickor som ska tjäna kungen.
Den här gången har kungen fått upp
ögonen för Lei. Hon förs till slottet för att
tränas att vara trogen och lydlig, något
som knappast intresserar henne. Hon gör
i stället det förbjudna: blir kär. Hennes
kärlek hotar Ikharas grundstenar och hon
måste besluta sig för om hur långt hon är
beredd att gå för rättvisa och frihet.
Storpocket. [184467]

Första delen i Blood and Gold

➥ Storpocket i december. [182773]

övrig fantasy
& skräck
Genevieve Cogman
The Mortal Word 129:-

Femte delen i The Invisible Library

Nya litterära äventyr väntar i den femte
boken om bibliotekariespionen Irene.
Fredsförhandlingar är delikata saker ...
särskilt när huvudförhandlaren får en
kniv i sig och dör. Mordet avbryter tvärt
det topphemliga mötet mellan drakar och
älvor. För att få fart på förhandlingarna
igen, och hitta mördaren, kallas Irene
till platsen. Tillsammans med detektiven
Vale måste hon genomsöka den version
av 1890-talets Paris där förhandlingarna
hålls.
➥ Pocket i november. [181461]

W.L. Goodwater
Breach 165:-

Första delen i Cold War Magic

Kalla kriget i fantasytappning
I ett alternativt Berlin består muren mellan öst och väst av magi. När en spricka
uppstår i muren samlas spioner från båda
sidor och ett tredje världskrig är nära
att bryta ut. Den unga magikern Karen
skickas till muren för att fastslå om den
går att reparera eller ej. Det hon upptäcker
utmanar hennes världsbild.
➥ Storpocket i november. [184682]

Ben Aaronovitch

M R Carey

Åttonde delen i Rivers of London

Liz Kendall har en alternativ personlighet. Den är ond och
våldsam och måste stoppas.
Liz Kendall skulle aldrig göra en fluga för när. Hon är en
ömsint person som lever för att ge sina barn ett tryggt
hem, oavsett vad som händer. Hon har dock en annan sida,
en mörk och våldsam sida som gör det som krävs för att få
sin vilja genom. När den mörka sidan tar över blir konsekvenserna ödesdigra. För att rädda sin familj måste Liz ta
reda på var denna andra personlighet kommer ifrån, och
hur hon kan stoppa den.
➥ Storpocket i november. [181094]

Lies Sleeping 179:-

Martin Chorley, också känd som Mannen utan ansikte, är
efterlyst för mord och brott mot mänskligheten. Han har
avslöjats och flyr för livet.
Polisassisten och trollkarlslärlingen Peter Grant spelar en
nyckelroll i försöken att fånga in Chorley och ställa honom
inför rätta. Men kanske har Londonpolisen förts bakom
ljuset. Peter hittar spår som pekar mot att Chorley i själva
verket utför de sista stegen i en avancerad plan med rötter
långt bak i stadens tvåtusenåriga historia.
➥ Storpocket i november. [180505]
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ÖVRIG FANTASY & SKRÄCKT
Kevin Hearne
Scourged 95:-

Nionde delen i The Iron Druid Chronicles

Loke och Hel är redo att utlösa Ragnarök.
Tillsammans med sina onda allierade
drar de igång en strid som druiden Atticus
O’Sullivan kommer få kämpa hårt för att
överleva. Han rekryterar en indisk häxa
och en lömsk gud i hopp om att kunna
rädda världen och åter igen få se solen gå
upp.
➥ Pocket i december. [182768]

John Hornor Jacobs
Infernal Machines 139:-

Stephen King

Elevation 219:King är tillbaka med en varm historia om gemenskap.
Cary har den senaste tiden gått ned i vikt, utan att bli
smalare, något han bara törs berätta för en nära vän.
Vågen visar dessutom samma vikt vare sig han har kläder
eller ej. Samtidigt ställs Carys nya grannar inför det lilla
samhällets fördomar.
Inbunden från Hodder & Stoughton. [183115]

Elevation 219:-

Inbunden från Simon & Schuster. [182576]

Joseph Fink
Alice Isn’t Dead 199:Övernaturliga mysterier längs motor
vägarna i USA
Keisha Taylor levde ett lugnt och behagligt liv med sin fru Alice. Till den dagen
Alice försvann. Efter månader av sökande
accepterar Keisha sanningen och arran
gerar Alice begravning. Hon sörjer och
gör allt för att gå vidare med sitt liv. Det
går an tills den dagen hon börjar se Alice
i bakgrunden på nyhetssändningar från
olycksplatser. Det händer flera gånger.
Alice är inte död. Efter att följt en serie
ledtrådar tar Keisha jobb på en lastbilsfirma och beger sig ut på vägarna på
jakt efter sin fru. Hon dras snart in i en
övernaturlig konflikt som utkämpas längs
motorvägarna i hela USA. Varför försvann
Alice? Och vad har hon att göra med den
pågående konflikten?
Inbunden. [184696]

Elly Griffiths
The Stranger Diaries 199:En gotisk thriller om mord och död.
Clare Cassidy är lärare i litteraturhistoria.
Hennes specialitet är den gotiska för
fattaren R.M Holland, som hon hon håller
en kurs kring varje år. När en kollega
till Clare hittas död, tillsammans med en
rad från Hollands verk, antar polisen att
författarens verk har något med mordet
att skaffa.
➥ Storpocket i november. [186826]

Joanne Harris
The Blue Salt Road 199:En episk berättelse om kärlek, förlust och
hämnd
Driven av passion anländer en ung man,
drabbad av minnesförlust, till en ny värld.
Utan sina minnen och skild från sitt folk
upptäcker han ett nytt sätt att leva. I sitt
nya liv inser han att koncept så som hem
och tillhörighet inte alltid står skrivna i
sten. Denna morderna saga är vackert
illustrerad av Bonnie Helden Hawkins.
➥ Storpocket i november. [184707]
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Tredje delen i The Incorruptibles

Kaos härskar i uppföljaren till Foreign
Devils.
Rume är under attack. Tchineerikets
härskare har avslöjats. Kejsaren håller på
att bli galen. Mitt i kaoset måste Fisk och
Shoe - hyrsoldater, men väldigt sällan
hjältar - hitta Fisks fru Livia och deras
barn. Mycket står i deras väg, men Livia är
fast besluten att de ska återförenas. Med
Shoes hjälp kan det mycket väl lyckas.
Pocket. [181296]

N K Jemisin
How Long ’til Black Future Month 129:För första gången samlas här utvalda
noveller av författaren N. K. Jesmin.
Jesmin blandar träffsäkert magi med det
vardagliga. Drakar och onda andar hem
söker New Orleans gator i förödelsen
efter orkanen Katrina. På en avlägsen
planet iakttar medborgare från ett
utopiskt samhälle Jorden för att lära sig
av våra misstag. I den amerikanska södern
där Jim Crow-lagarna används för att
förtrycka de svarta ställs en kvinna på
prov när en fé lockar hennes dotter med
omöjliga löften.
➥ Pocket i november. [186534]

Caitlin Kunkel & Brooke Preston
New Erotica for Feminists 159:Satiriska och roliga berättelser om kärlek,
lust och lika lön.
Föreställ er en värld där all erotika var
skriven av feminister: Drömmarna handlar
om lika lön, en könsbalanserad kongress
och Tom Hardy som levererar bubbel till
tröskeln en gång i veckan. På ett lättsamt
och satiriskt sätt behandlar boken allt som
får en feminist att gå igång. Här finns allt
från en omarbetning av Adam och Evamyten till sagor om respektabla Tinderdejter. New Erotica for Feminists svarar på
frågan vad kvinnor egentligen vill ha med
hjälp att berättelser om makt, jämlikhet
och en odödlig Ruth Bader Ginsburg.
➥ Storpocket i november. [187686]

Haruki Murakami
Killing Commendatore 249:En episk berättelse om kärlek och ensamhet, krig och konst.
När en konstnär från Tokyo lämnas av sin
fru dras han in i en serie märkliga
händelser. Han hamnar hemma hos
konstnären Tomohiko Amada, där han
hittar en tidigare okänd tavla. Verket
är dock inte färdigställt. För att slutföra
arbetet måste konstnären ge sig ut på en
resa som innefattar en mystiskt klocka, en
prydig affärsman på andra sidan dalen, en
lillgammal tonåring samt ett mordförsök
utfört av nazisterna i 40-talets Wien. Det
här är första delen av två. Romanen finns
också i en svensk utgåva, som du hittar på
sidan sex.
Inbunden. [182064]
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Sarah Perry
Melmoth 259:En gotisk roman av författaren till
succén ”The Essex Serpent”.
Tjugo år har gått sedan Helen Franklin
utförde ett dåd hon aldrig kommer att
kunna förlåta sig själv för. Hon har lämnat
England och flyttat till Prag, där hon har
skapat ett nytt liv för sig själv. Men det
ändras när vännen Karel kommer över
ett märkligt gammalt manuskript. Texten
handlar om Melmoth, en kvinna som vandrar ensam på jorden och försöker locka till
sig människor som bär på en skuld. De
som möter Melmoth måste välja mellan att
lära sig leva med sin skuld, och att vandra
vid den svartklädda kvinnans sida.
Storpocket. [185246]

Tim Powers
Down and Out in Purgatory 99:20 nervkittlande science fiction-noveller
från författaren av ”The Anubis Gates”.
Powers bjuder här på ett brett spektrum
av berättelser. Vi får bland annat träffa
handverkaren med övernaturliga krafter
vars själ sätts på spel när en rik affärsman ber honom rädda sin döda dotters
spöke. Humor och skräck blandas vid en
Thanksgivingmiddag när döda släktingars
spöken av misstag åkallar demoner ur
familjens tv.
➥ Pocket i december. [187374]

John Fleskes
Spectrum 25: The Best
in Contemporary Fantastic Art 449:Årets upplaga av den klassiska samlingen
med fantastiska bilder.
Här presenteras nästan 500 verk av 275
konstnärer, däribland Paul Bonner, J.A.W.
Cooper, Olivia De Berardinis, Annie Stegg
Gerard, Scott Gustafson, Edward Kinsella
III, Gregory Manchess, Victo Ngai, Tran
Nguyen, Greg Ruth och Yuko Shimizu.
➥ Häftat album i november. [188949]

John Howe
A Middle-Earth Traveller - Sketches from
Bag End to Mordor 249:Följ med på en resa genom Midgård, från
Bag End till Mordor.
Här samlas ny konst av Jon Howe, känd
för sina illustrationer till Tolkiens böcker.
Bilbo och Frodos resa genom Midgård har
redan kartlagts, men det finns mycket
kvar att upptäcka. I A Middle-Earth
Traveller presenteras inte bara platser
som är centrala i Tolkiens berättelser, utan
även miljöer som existerar precis utanför berättelsens ramar. Boken utforskar
förlorade kungariken, uråldriga myter och
stora slag från andra tidsåldrar, som redan
är legender när det är dags för Frodo att ta
sig an sin egen resa.
Inbunden. [167621]

J. R. Ward
The Thief 95:-

Sheila Keenan
I Spy the Illuminati Eye:
What’s the Big Secret? 99:-

Det sista Sola Morte vill är att återvända
till sitt gamla liv, men gör hon inte det
kommer Assail att dö.
Sola Morte är på flykt från lagen, maffia
bossar och sitt förflutna som tjuv. Hon
har börjat ett nytt liv i staden Caldwell,
där hon ligger lågt och försöker hålla sig
utanför trubbel. Hon kan dock inte sluta
tänka på Assail, den enda man som vunnit
hennes hjärta.

Historien om gruppen som i hemlighet styr
världen ... eller?
En illustrerad, satirisk guide till en av vår
tids största myter. Hur hamnade deras
symbol på dollarsedeln? Vad hade de att
göra med Jay-Zs framgång? Här presen
teras den mystiska gruppens fulla historia.
Hur lyckades ett filosofiskt sällskap från
1800-talet infiltrera regeringen, bankerna,
medierna, militären, Hollywood och hiphop? Eller gjorde de verkligen det?

Del 16 i Black Dagger Brotherhood

Pocket . [182821]

fakta & fantasi
Ben Brooks & Quinton Winter
Stories for Kids
Who Dare to be Different 259:Att vara annorlunda behöver inte betyda
att du är utanför eller betydelselös.
En bok om annorlunda förebilder från
alla tider, som Björk, Dr Seuss, Whoopi
Goldberg, Andy Warhol, Ellen MacArthur,
Greta Gerwig, Andrea Bocelli och Hua
Mulan.
Inbunden. [186400]

Jane Austen & Martha Stewart
Pride and Prejudice:
A Book-to-Table Classic 229:En kokboksutgåva av ”Pride and
Prejudice”, där romantexten åtföljs
av recept och fotografier.
Boken, med recept av Martha
Stewart, är perfekt för en bokklubb
eller som utgångspunkt för en te
bjudning. Här finns massor av recept
anpassade för afternoon tea: scones,
kakor, bärtartletter och makroner.
Inbunden. [185057]
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➥ Pocket i december. [187693]

Thomas Ligotti
The Conspiracy against
the Human Race 175:En filosofisk betraktelse över tillvarons
meningslöshet och människans futtighet.
Genom att hämta influenser från filosofi,
litteratur och neurovetenskap vill Ligotti
konfrontera läsaren med verkligheten att
vi lever i en menlös mardröm. De som
argumenterar för något annat försöker
bara leva ut en optimistisk lögn. Boken är
ett typexempel på Ligottis författarskap,
renons på hopp men samtidigt befriande.
Storpocket. [184966]

Harry Potter
A Pop-Up Guide to Hogwarts 749:Fantastisk popup-bok med modeller
från böckerna och filmerna.
Veckla ut boken och den blir till en
karta över hela skolan och landskapet
däromkring. Bland annat avbildas
Quidditch-planen, Den Förbjudna
Skogen och Hogsmeade. Förutom de
större modellerna innehåller boken
även interaktiva mindre popups av
diverse föremål.
Inbundet album. [183376]
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ungdomsfantasy
Kendare Blake
Two Dark Reigns 110:-

Tredje delen i Three Dark Crowns

J K Rowling

The Crimes of Grindelwald:
The Original Screenplay 199:Manuset till filmen ”The Crimes of Grindelwald”
(uppföljaren till ”Fantastic Beasts”) i bokform.
Strax efter det att den onde trollkarlen Gellert Grindelwald arresterats i New York lyckas han fly. Han rekryterar fler och fler följare med syfte att skapa en armé av
trollkarlar och häxor som ska härska över de utan magi.
I ett försök att stoppa honom tar Albus Dumbeldore hjälp
av sin föredetta elev, Newt Scamander. Scamander antar
uppdraget helt ovetandes om de faror som väntar.
J.K. Rowlings orginalmanus återfinns här vackert illusterad av designerduon Minalima.
Inbunden. [182173]

En drottning har krönts, men revolutionens
fana höjs på gatorna.
Efter blodiga strider sitter Katharine, av
somliga kallad giftdrottningen, på landets
tron. Men alla är inte nöjda med sakernas
tillstånd. Mellan skål och vägg benämns
hon ursurpator, odöd och förbannad. Samtidigt har Mirabella och Arsinoe flytt från
ön Fennbirn, men frågan är hur länge de
kan hålla sig undan.
Pocket. [181468]

Lila Bowen
Treason of Hawks 149:Fjärde delen i The Shadow

Rhett Walker vill hemsöks av minnena av
alla han har förlorat. Skuggorna drar
honom västerut, tillbaka till platsen där
hans resa tog sin början.
I ryggen har han laglösa rangers och runt
honom anfaller monster allt oftare. Han
är omringad, och den här gången handlar
inte allt om hästar och land. Det här är en
personlig strid. Ett monster som dyker upp
vid horistonten bär ett ansikte som Rhett
minns blott alltför väl.
Pocket. [184478]

Traci Chee
The Storyteller 199:-

Tredje delen i Sea of Ink and Gold

I en värld där skrivande är förbjudet och
okänt fick en ensam flicka tag i en bok. Det
har nu förändrat hennes liv för alltid. Nu
är hon och Archer på flykt undan väktarna.
Väktarna hotar att störta ner de fem
kungadömena i ett brinnande krig. För att
uppfylla profetian som får kriget att bryta
ut behöver Väktarna Archer, pojken som
Sefia älskar. Hon tänker inte låta honom
falla i deras händer. Men det är inte helt
lätt att trotsa en profetia. Kelenna börjar
böja sig för Väktarnas vilja. Paret måste
kanske välja mellan sin kärlek, och att ge
sig ut i ett krig som hotar att skilja dem åt.
➥ Inbunden i november. [184706]

Johan Egerkrans

The Undead 249:En engelskspråkig utgåva av Johans bok om nattens barn.
Över hela världen förekommer berättelser om döda som
reser sig ur sina gravar och sprider skräck bland de
levande. I det här praktverket möter vi dem i all sin hårresande prakt. Listan över gastar och andra gengångare som
figurerar i boken är lång - allt som allt är det ca 40 väsen,
det ena mer skräckinjagande än det andra.
Inbunden. [185106]

Jessica Cluess
A Sorrow Fierce and Falling 139:Tredje delen i Kingdom on Fire

Tonåriga magiker slåss mot övermakten i
ett viktorianskt London.
Henrietta och Lord Blackwood har lett
sina styrkor till Sorrow-Fell, en egendom
dit bara Blackwoods inbjudna gäster har
tillträde. Där ska de planera anfallet mot
De äldste - och förbereda bröllopet mellan
Henrietta och Blackwood. Men inte ens
Sorrow-Fell är säkert, visar det sig.

Aaron Mahnke

Unga vuxna. Storpocket. [182868]

The World of Lore:
Monstrous
Creatures 159:-

A Sorrow Fierce and Falling 179:-

En bok om monster av alla de slag.
Aaron Mahnke, mannen bakom
podcasten Lore berättar här om
monster i sagor och legender. Allt
från kannibaler, vampyrer och
amerikanska varulvar till
europeiska seanser och moderna
odöda avhandlas.
Storpocket. [183348]

En prinsessa utmanar sin styvmor till strid
om makten.
Prinsessan Jade växer upp i ett kloster,
medan hennes hänsynslösa styvmor Xifeng
härskar enväldigt över kejsardömet Feng
Lu. När olyckor drabbar kejsardömet och
folket sjunker ner i fattigdom höjs rop
på förändring. Jade ger sig ut på en lång
resa för att söka rätt på drakfurstarna och
besegra både Xifeng och hennes välgörare,
Ormguden.

Inbunden. [182867]

Julie C. Dao
Kingdom of The Blazing Phoenix 139:-

➥ Storpocket i november. [184723]
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Sebastien de Castell
Charmcaster 129:-

Tredje delen i Spellslinger

Tredje boken i serien om magikunniga
skojare och korthajar.
Kellen, Reichis och Ferius reser mot
Gitabria, en stad känd för sina märkliga
uppfinningar. Ett av stadens underverk, en
liten mekanisk fågel som magiskt vaknar
till liv, visar sig vara mer än den tycks
vara. Samtidigt dyker två främlingar upp
med hemligheter från Ferius förflutna.
Unga vuxna. Pocket. [181904]

John Flanagan
The Caldera 99:-

Sjunde delen i The Brotherband Chronicles

Broderbandet ställs inför sitt mest
utmanande uppdrag hittills.
I Hallasholm förbereder sig Stig inför den
årliga Maktigtävlingen. Tävlingen ska utse
Skandias främste krigare. Allt förändras
sent en kväll när en mystiskt gestalt
bultar på dörren. Brödrabandet The Herons får ett erbjudande de inte kan tacka
nej till - de ska försöka sig på ett storslaget
räddningsuppdrag. På andra sidan havet
plågas staden Byzantos av pirater.
Kejsarens son har kidnappats och nu
måste brödrabandet att frita honom från
piraternas ogenomträngliga fästning.
➥ Från 9 år. Pocket i november. [184701]

Taran Matharu
The Summoner’s Handbook 229:En bok som knyter an till Matharus
Summonerserie.
Här berättas historien om James Baker,
som inspirerade Fletcher att utveckla sina
färdigheter som andebesvärjare. Dessutom
ingår en praktiskt guide till andebe
svärjande.
Inbunden. [187094]

L.L McKinney
A Blade So Black 139:-

Första delen i A Blade So Black

Alice har lärt sig att bekämpa monstren i
den andra verklighet som kallas Wonderland. Där är hon en mäktig krigare med
magiska vapen.
Men livet som magisk krigare har en vardagligare baksida. Alice lever sitt vanliga
liv i Atlanda, med en överbeskyddande
mamma, en bästa kompis som alltid råkar
i knipa och sjunkande skolbetyg. När
Alices mystiska mentor råkar ut för ett
mordförsök måste hon ta sig djupare in
i Wonderland än hon någonsin har varit
förut.
Unga vuxna. Pocket från Titan. [188415]

A Blade So Black 219:Inbunden från Imprint. [184837]

Patrick Ness
And the Ocean Was Our Sky 189:Författaren till ”A Monster Calls” berättar
historien om Moby Dick på ett nytt sätt - ur
valarnas perspektiv.
Kapten Alexandra leder valarna i
Batshebas valflock. Valarna utkämpar ett
utdraget krig mot människorna och
skeppen som seglar på andra sidan vattenspegeln. Men mötet med ett särskilt skepp
blir början på något nytt. Valarna träffar
på på ett skepp som snart får skepnaden
av ett monster, något mytologiskt, kanske
rent av något djävulskt. Det blir som en
besatthet för Alexandra, som sätter jakten
på skeppet före allt annat.
Inbunden. [108135]
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Cassandra Clare

Queen of Air
and Darkness 149:-

Tredje delen i The Dark Artifices
Sista boken i den nya serien om Shadowhunters.
Oskyldigt blod har spillts i trappan till Rådshallen, skuggjägarnas heligaste rum. Efter Livia Blackthorns tragiska
död hotar inbördeskrig att bryta ut. Några från familjen
Blackthorn flyr till Los Angeles, där de söker källan till
sjukdomen som slår ut alla halvblod.
➥ Storpocket i december. [177708]

Queen of
Air and Darkness

(Limited Edition)

➥ Inbunden i december. [186055]

219:-

R. M. Romero
The Dollmaker of Krakow 139:Mörk sagofantasy som utspelar sig i Polen
under andra världskriget.
En natt 1939 får dockan Karolina liv i en
leksaksbutik i Krakow. Det förändrar för
alltid dockmakarens liv. När tyskarna invaderar och nazisterna intar staden måste
dockmakaren och Karolina använda sina
magiska krafter för att rädda sina judiska
vänner undan döden.
Pocket. [185259]

Jessica Townsend
Wundersmith: The Calling of Morrigan
Crow 199:Andra delen i Nevermoor

Morrigan Crow har hittat tryggheten i den
hemliga staden Nevermoor.
När hon ansluter sig till sällskapet
Wundrous Society tar saker och ting
en oväntad vändning. Crow har oanade
krafter och är en så kallad Wundersmith.
Enligt sällskapet är alla Wundersmiths
onda och Crow måste därför enligt dem
trycka ned sina krafter och kämpa för
att hålla tillbaka den hon egentligen är.
Samtidigt förändras Nevermoor, det är inte
längre den trygga plats det en gång varit.
Medlemmar från sällskapet försvinner
spårlöst och någon försöker vända Crows
nya vänner mot henne.
Inbunden. [183294]

April Genevieve Tucholke
The Boneless Mercies 129:Mörk fantasy om en grupp kvinnliga
legoknektar.
Frey, Ovie, Juniper och Runa kallar sig The
Boneless Mercies. Mot rätt betalning dödar
snabbt, tyst och skonsamt vem som helst.
Men Frey börjar tröttna på mördandet och
drar med sig de andra på en monsterjakt i
en närbelägen stad.
Storpocket. [184387]
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Brandon Sanderson

Michael Cobley

Första delen i Skyward

En inbrottsliga tar sig vatten över huvudet när de söker
efter positionen för ett gammalt skepp.
Pyke och hans gäng tänker bryta sig in på ett museum och
sno en spårsändare som kan leda dem till ett sedan länge
försvunnet skepp. Men de är inte ensamma i jakten. Raven
Kaligaras liga är ute efter samma byte. Det visar sig dessutom att skeppet de söker efter är vida större och äldre än
de trott, och någonstans ombord finns ”Essavyrs nyckel”,
som kan låsa upp en glömd civilisations alla skatter och
teknologiska underverk.
En roman från samma universum som Humanity’s Fire.
➥ Pocket i december. [184488]

Skyward 159:Mänskligheten är näst intill utrotad. De få som finns kvar
har hittat en tillflyktsort på en planet långt från jorden.
De utsätts konstant för attacker av mystiska skepp. Tonåringen Spensa drömmer om att bli pilot. När hon en dag
upptäcker ett uråldigt skepp får hon plötsligt chansen att
göra drömmen till verklighet. Det enda hon måste göra är
att reparera skeppet, ta sig genom flygskolan och (framför
allt) övertyga skeppet om att hon är värdig.
➥ Storpocket från Delacorte i november. [182869]

Skyward 169:-

➥ Storpocket från Gollancz i november. [179423]

ungdoms-sf
Arwen Elys Dayton
Stronger, Faster,
and More Beautiful 129:Sex länkade berättelser om en framtid
präglad av genmanipulation och sökandet
efter det mänskligas yttersta gränser.
De sex berättelserna spänner från det
verklighetsnära, där en pojkes liv räddas
när hans syster tilläts dö, till en framtid
där genmodifikation har blivit ett livsstilsval. Dayton tar upp frågor kring vad
som kan göras och vad som är önskvärt att
göra, hur vi ser på döden och vad som är
en ”naturlig livslängd”, och vad genetisk
forskning kan innebära under en förtryckande regim.

Constantine Singer
Strange Days 179:Actionfyllt äventyr fyllt av utomjordingar
och tidsresor.
Alex Mata vill inte bry sig om rykten
som sprids om en utomjordisk invasion.
Han vill bara åka skateboard och spela
gitarr. Men när hans föräldrar mördas av
utomjordingarna måste han inse fakta.
Ingen tror honom när han försöker berätta
vad som hänt och nu lever han konstant
på flykt. Den enda som tror honom är
teknikgurun Jeffrey Sabazios. Sabazios gör
honom till ett Vittne, med makt att få
visioner om framtiden.
➥ Unga vuxna. Inbunden i december. [187692]

➥ Unga vuxna. Pocket i december. [183307]

space opera & action

Marissa Meyer
Archenemies 149:-

Första delen i Rise of the Jain

Andra delen i Renegades

Tillsammans kan de rädda världen. Tyvärr
står de inte ut med varandra.
Novas dubbelliv har plötsligt blivit ännu
krångligare. I rollen som Insomnia är hon
medlem i Adrians superhjältegrupp, som
alla älskar. I rollen som Nightmare vill hon
hämnas på hjältarna som svek henne när
hon behövde dem som mest. Samtidigt blir
hennes känslor för Adrian allt starkare.
Unga vuxna. Storpocket. [187106]

Jason Segel & Kirsten Miller
OtherEarth 139:Andra delen i Otherworld

Andra delen den mörka sci-fi serien.
När en mystisk olycka nästan tar Kats liv
beger hon sig tillsammans med sin vän
Simon in i den virutella världen för att
hitta sanningen. Vad de hittar är värre än
något de kunnat föreställa sig. Sjukhus
patienter tvingas testa en ny VR-teknik
som påverkar alla fem sinnen. Den har till
och med möjlighet att döda.
Unga vuxna. Storpocket. [182865]
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Splintered Suns 139:-

Neal Asher
The Soldier 129:-

Början på en ny serie fokuserad på
jainteknologin, vapentekniken som spelat
en stor roll i flera av Ashers Polityböcker.
Den kraftigt modifierade människan
Orlandine vakar över ett dolt hörn av
rymden där jaintekniken hålls i karantän,
långt från de civilisatoriska nätverk som
skulle trasas sönder om den släpptes lös.
Hon har sällskap av Draken, den mystiska
förmänskliga intelligensen som sitter på
omfattande kunskaper om jainkulturen.
➥ Pocket i november. [181456]

Pat Cadigan
Alita: Battle Angel The Official Movie Novelization 129:Boken baserad på filmatiseringen av den
klassika mangan, skriven av cyberpunk
veteranen Pat Cadigan.
När cyborgen Alita räddas från skroten av
Dr. Ido lider hon av minnesförlust. Ido gör
allt för att hjälpa henne och skydda henne
från sitt förslutna. Det visar sig snart att
hon besitter farliga stridskunskaper.
➥ Pocket i december. [180867]
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James S A Corey

Ian Douglas

Åttonde delen i The Expanse

Åttonde delen i Star Carrier

Tiamat’s Wrath 179:Trettonhundra rymdportaler har öppnats till stjärnsystem
runt om i galaxen, system människorna vet väldigt lite om.
Elvi Okoye befinner sig i ett system för att undersöka
spåren efter ett folkmord utfört långt före jordbornas tid.
Hon söker efter vapen i kriget mot något hon inte ens
kan sätta ord på. I hjärtat av väldet som grundades av
Duarte möter vi Teresa, dotter till imperiets grundare. Där
finns också den sociopatiska forskaren Paolo Cortázar och
fången James Holden.
➥ Storpocket i december. [182593]

Mänskligheten befinner sig i ett hopplöst läge och Trevor
Gray har fråntagits sitt befäl.
Det är Super-AI:n Konstantin som har sett till att Gray
tvingas lämna rymdskeppet America. Men AI:n har en
plan. Den vill att Gray ska ta kontakt med pan-europeerna
och därigenom sätta kurs mot stjärnsystemet Deneb. Där
finns nämligen en närmast okänd främmande civilisation.
Med hjälp av den nyfödda AI:n Bright Light kan kanske
Gray kontakta främlingarna.
➥ Pocket i november. [184704]

C J Cherryh
Emergence 95:-

Elizabeth Moon
Into the Fire 99:-

Bren Cameron ges ansvar för att skydda
den bräckliga freden mellan människor
och atevi.
Bren, som i vanliga fall agerar översättare
och representant för atevis ledare Tabiniaji, befinner sig i den mänskliga enklaven
på ön Mospheira. Det får både gamla och
nya fiender att vädra morgonluft. Maktspelare på båda sidor av sundet ser Brens
närvaro som en möjlighet de kan utnyttja.

Ky Vatta led skeppsbrott på en öde ö i
Arktis och snubblade över hemligheter som
någon är beredd att döda för.
Den avlägsna polarstationens existens har
avslöjats, men organisationen bakom anläggningen håller sig gömd och gör allt för
att tysta Ky. Hon inser att olycksbröderna
och -systrarna som var med henne under
skeppsbrottet har råkat illa ut. Vill hon
hjälpa dem, och själv överleva, måste hon
hitta bevis mot de ansvariga och avslöja
sanningen om tragedin som har drabbat
hennes egen familj.

Del 19 i Foreigner

➥ Pocket i januari. [185290]

C. J. Cherryh och Jane S. Fancher
Alliance Rising 249:C J Cherryh återvänder efter många år till
Alliance-Union-universat, scenen för den
prisbelönta romanen ”Downbelow Station”.
Flera år har gått sedan Sol började tappa i
betydelse till stora installationer som Pell
och Cyteen. Vid Alphastationen ligger det
mystiska jätteskeppet The Rights of Man
dockat i halvfärdigt skick. Ett bolag med
säte på jorden för befäl över The Rights of
Man, men ingen tycks riktigt känna till
syftet bakom bygget. När sanningen
kommer fram lär mycket förändras.
➥ Inbunden i januari. [184633]

Ernest Cline
Armada 119:-
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Bright Light 85:-

Andra delen i Vatta’s Peace

Pocket. [182772]

Kim Stanley Robinson
Red Moon 219:I mitten av 2000-talet har människan
koloniserat månen, som blir spelplats för
konflikter mellan USA och Kina.
Fred Frederick reser till månen för att
installera ett kommunikationssystem åt
en kineisk forskningsstiftelse. Väl på plats
blir han vittne till mord, och måste gå
under jorden. Samtidigt besöker en
kinesisk journalist och dottern till den
kinesiska finansministern månen, och ett
politiskt spel på hög nivå tar sin början.
Storpocket. [184474]

En datorspelande ung kille värvas av
militären för att skydda jorden mot utomjordingar.
Zack har ägnat all sin tid i flera år åt
ett datorspel som visar sig vara något
mer än ett spel. Det är ett tränings- och
värvningsinstrument för militären. Och
nu är det allvar. Utomjordingarna anfaller.
Zack paras ihop med andra gamers, får
ett stridsskepp att flyga och upplyses om
att hans pappa, som han trodde var död, i
själva verket är en agent i ett hemligt krig.
Zack börjar jaga sanningen bakom hotet.

Catherynne M Valente
Space Opera 159:-

Pocket. [185074]

➥ Storpocket i december. [184560]

Liftarens Guide till Galaxen möter Melodifestivalen.
Hundra år har gått sedan Medvetande
krigen skakade galaxen och nära på
innebar slutet för interstellär trafik. Efter
kriget instiftades en märklig tradition,
avsedd att muntra upp Vintergatans
krigströtta invånare. Metagalactic Grand
Prix är skönhetstävling, gladiatorspel och
talangshow i ett. Och nu är det mänsklighetens tur att ställa upp.
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Alastair Reynolds

David Weber, Timothy Zahn & Thomas Pope

Andra delen i Inspector Drefus Emergency

Tredje delen i Manticore Ascendant

Elysium Fire 129:-

En thriller med prefekten Tom Dreyfus från Panoplypolisen
i huvudrollen.
Här återvänder Alastair Reynolds till Glitter Band, rymdstationerna i omloppsbana runt planeten Yellowstone, och
polismannen Tom Dreyfus från romanen The Prefect (också
utgiven som Aurora Rising). Runt om i Glitter Band börjar
folk dö när deras nervimplantat löper amok. Ingen vet
vad som ligger bakom funktionsfelen och dödstalen stiger.
Samtidigt dyker en karismatisk talare upp och börjar
sprida separatistiska idéer.
➥ Pocket i november. [184702]

övrig science fiction
David Drake
The Spark 99:-

Första delen i Time of Heroes

Science fantasy med medeltidskänsla.
Drake målar upp en värld där uråldrig
teknik som ingen vet hur den fungerar kan
hanteras av Makers, och hemska monster hotar att invadera från intilliggande
dimensioner. Pal heter en ung Maker
som har rest till Dun Add, centrum för de
splittrade bosättningarna i vildmarken.
Han kan använda den glömda teknologin
och drömmer om att bli en champion.
➥ Pocket i november. [184867]

Pär Karlsson
Soft Matter 159:Svensken Pär Karlsson debuterar med en
sf-roman om hjärntransplantationer och
medvetandets natur.
Rickard Henriksson skadas svårt under ett
uppdrag i Afghanistan. För att rädda hans
liv tar familjen honom till en av världens
mest avancerade neurologiska sjukhus.
Samtidigt som Rickard vårdas drabbas
familjen av ytterligare en tragedi. Rickards
pappa Ernst är med om en trafikolycka.
När omfattningen av hans skador uppdagas föreslår sjukhuset en sensationell
lösning.
Häftad. [188248]

Cixin Liu
Ball Lightning 139:En fristående roman från författaren till
The Three-Body Trilogy.
Det hela tar sin början när Chens föräldrar
dör, brända av en klotblixt. Chen kommer
efter det att ägna sitt liv åt klotblixtar,
något som ger honom anledning att besöka
stormiga bergstoppar, militära anläggningar och en gammal sovjetisk forsknings
station. Han inser att klotblixtar bara är
en skärva av ett stort forskningsfält.
➥ Pocket i januari. [187799]
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A Call to Vengeance 99:-

En fiende med makt att skicka krigsskepp över hundratals
ljusår har angripit Manticore. Flottan är närmast förintad.
Ingen vet säkert vem fienden är, och ingenting underlättas
av att krafter inom kungadömet försvagar den egna flottan
för att plocka politiska poäng. Officerare som Travis Long
och Lisa Donelly har en svår uppgift framför sig när de
ska skydda både Manticore och flottan. Angriparna har
försvagats, men är långt ifrån besegrade. Ingen vet vem
som hyrde dem och de kan återvända när som helst.
Flottans fiender i parlamentet vinner hela tiden
inflytande.
➥ Pocket i december. [187370]

Joyce Carol Oates
Hazards of Time Travel 189:17-åriga Adriane sätter sig upp mot
makten och skickas tillbaka i tiden.
USA har förvandlats till en diktatur där
dissidenter försvinner och hotas till tystnad. De som inte låter sig tystas råkar ut
för ovanliga repressalier, som Adriane, som
skickas tillbaka till 50-talet och hamnar på
ett universitet där Oates händelsevis också
studerade. Där tar historien en oväntad
vändning; som vanligt kan vi vänta oss det
oväntade av Joyce Carol Oates.
➥ Storpocket i december. [182021]

John Ringo & Mike Massa
The Valley of Shadows 259:Femte delen i Black Tide Rising

Zombiehorderna hotar banksäkerheten!
Tom Smith är säkerhetsansvarig på Bank
of the Americas. Hans huvudsakliga
uppgift är att skydda sina klienter och anställdas liv och rikedomar. Något som gör
detta aningen mer komplicerat än vad det
behöver vara är den aggresiva zombiehord
som härjar på gatorna utanför kontoret.
Smith måste nu ta hjälp av New Yorks
undre värld för att hitta ett botemedel.
Epedimin sprider sig snabbt och tiden är
på väg att rinna ut för mänskligheten.
Inbunden. [184300]

S M Stirling
The Sky-Blue Wolves 259:Del 12 i The Change

Sista delen i Stirlings Change-serie
Två år har gått sedan världen Föränd
rades. Kronprinsessan Orlaith kämpar
hårt för att upprätthålla den fred hennes
far vunnit. Men genom Förändringen
öppnas nya dörrar genom vilka nya hot gör
entré. Genom sin allians med den japanska
kjesaren Reiko måste Orlaith åter ta upp
sitt svärd för att rädda sin kidnappade
bror. Samtidigt rider Blå vargarna ut från
den nya supermakten Mogoliet.
Inbunden. [184681]
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Jason Fry
The Last Jedi 95:Romanversionen av filmen. Boken
innehåller scener som klipptes ut ur
manuset.
Ur ruinerna efter Imperiet reser sig ett
nytt hot mot friheten i galaxen, i form
av First Order. Motståndsrörelsen flyr,
under ledning av general Leia Organa,
undan First Orders flotta och en jakt
genom hyperrymden tar vid.
➥ Roman i pocket i december. [182061]

Daniel José Older
Last Shot: A Han and
Lando Novel 95:Fartfyllt äventyr med favoriterna Han,
Lando & Chewie.
Galaxen döljer många hemligheter,
och en av de mest eftertraktade och
farligaste är en mystisk sändare. Vid
två olika tillfällen har besättningen
ombord Millenium Falcon försökt lägga
vantarna på den dyrbara artefakten,
något som dess skapare dessvärre inte
glömmer i första taget.
Roman i pocket. [182823]

Tim McDonagh m.fl
Star Wars Alien Archive: A Guide to
the Species of the Galaxy 225:Wookiees, wampas, weequays; biths,
banthas och bogwings ... och mängder
av andra varelser från Star Wars universum beskrivs här i text och bild.
➥ Inbunden i november. [188297]

Amy Ratcliffe
Star Wars:
Women of the Galaxy 322:En bok om kvinnorna i Star Wars.
Här beskrivs 75 kvinnor från filmerna,
böckerna och serierna, bland annat
Leia Organa, Rey, Ahsoka Tano, Iden
Versio, Jyn Erso, Rose Tico och Maz
Kanata.
➥ Inbundet album i november. [186082]

Stormtrooper
Xmas Mug 99:Julmugg med
Stormtroopers
och korsstygn.
Mugg. [152522]

Episode VIII 3D
Mug Porg 289:Mugg i form av
en Porg från
The Last Jedi.
Mugg. [180900]

Tecknade serier

Poe Dameron Vol 5:
The Spark and the Fire 199:Poe Damerons sökande efter Luke
Skywalker fortsätter.
Lor San Tekka är funnen, hans
information har fått Poe Dameron
ett steg närmare sitt mål. Spåren
leder till planeten Jakku, men där
får Dameron käppar i hjulet när The
First Order letar efter en specifik
BB-droid. Samtidigt måste Black
Squdron ge sig iväg på ett lisfarligt
uppdrag. Kan de klara sig utan sin
orädda ledare?
➥ Tecknad serie i häftat album
i december. [187964]

Star Wars: Lando Double or Nothing 169:En ung Lando råkar som vanligt i
trubbel.
Lando Calrissian är inte känd för
sin altruism. Så när en frihetskämpe
behöver hans hjälp är det bäst för de
förtryckta att det finns lite krediter i
slutet av kampen. Problemen hopar
sig fort och allt kan gå åt skogen,
speciellt om L3-37 inte kan kontrollera sig.
➥ Tecknad serie i häftat album
i november. [186792]

Star Wars Episode VIII:
The Last Jedi Graphic Novel 199:Äventyret fortsätter för länge sen i en
galax långt borta.
Motståndsrörelsen gör allt för att
samla sig mot hotet från The First
Order. Finn, Rey och Poe axlar sina
nya roller. Vad händer när Rey
träffa Luke Skywalker? Kan Kylo
Ren locka över någon till den mörka
sidan? Kommer Poe att ta sig an
kapten Phasma?
➥ Tecknad serie i häftat album
i november. [186793]

R2D2 Xmas
Mug 99:-

Darth Vader
Xmas Mug 99:-

Den perfekta
muggen för
varm choklad i
vinter.

Värm fingrarna
på en temugg
med KorsstygnsDarth!

Mugg. [152521]

Mugg. [152520]

Darth Vader
Holiday Spirit
Xmas Mug 99:-

BB8 Let the Good
Times Roll Xmas
Mug 99:-

Mugg med Darth
och texten ”I Find
Your Lack of Holiday
Spirit Disturbing”.

Mugg med BB8
och texten ”Let the
Good Times Roll”.
Mugg. [189992]

Mugg. [189984]
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Nick Kyme
Born of Flame 179:-

Del 52 i The Horus Heresy

Dan Abnett
The Victory: A Gaunt’s
Ghosts Omnibus 179:-

Del 12-13 i Gaunt’s Ghosts

Samlingsvolym med ”Blood Pact” och
”Salvation’s Reach”.
Gaunts regemente ”Tanith First and
Only” hotar att upplösas. Kan det gå så
illa? En viktig fånge som sitter inne med
avgörande information kräver att få tala
med Gaunt. Det slutar med att vår härdade kommissarie finner sig vara på flykt
tillsammans med fången, jagad av diverse
envetna förföljare.
➥ Storpocket i november. [183036]

The Warmaster 119:Del 14 i Gaunt’s Ghosts

Gaunt och hans män beger sig till den
krigshärjade världen Urdesh.
Anarch Seks arméer står vid Urdeshs
portar, och kanske står mer än bara en
världs öde på spel. Imperiet har försökt
splittra Seks styrkor, men utan att lyckas.
I spetsen för angreppet står Warmaster
Macaroth, och kanske är syftet något
annat än att erövra Urdesh. Kanske är
hela anfallet ett försök att krossa delar av
Imperiets befälsstruktur i ett enda slag.
➥ Pocket i november. [183033]

David Guymer
Voice of Mars 119:Kristos från Iron Hands får i uppdrag att
undersöka mystiska aeldariföremål, men
stöter på oväntat motstånd.
De mystiska eldarartefakterna, som går
under namnet ”gryningsteknologi”, lockar
fader Kristos överordnade. Men innan
Kristos ens hinner börja undersökningen
råkar han i trubbel. Och det är inte bara
ordens fiender som lägger krokben för
honom, utan också hans egna bröder.
➥ Pocket i november. [183031]

En samling med långnovellerna Promethean Sun och Scorched Earth, romanen Sons
of the Forge och två kortare noveller.
Salamandrarna kommer från den
eldfängda planeten Nocturne. De håller
självuppoffring och varje människas unika
värde högt. Deras far Vulkan växte upp på
Nocturne, som son till en enkel smed har
en ovanlig bakgrund för att vara primark.
Hans legion har varit nära att förintas mer
än en gång.
➥ Storpocket i december. [183039]

Graham McNeill
The Crimson King 119:Del 46 i The Horus Heresy

Efter att ha sett hemvärlden Prospero
förödas av Space Wolves drar sig Magnus
the Red och de tusen sönerna tillbaka in i
Terrorns öga.
Kungen i rött ledde sina trogna till Häxmästarnas värld, djupt inne i Terrorns öga.
Magnus blickar ut mot händelserna i den
övriga galaxen och ägnar sig åt att bevara
kunskapen som en gång fanns samlad
i biblioteken på Tizca. Sönerna ser sin
primark förändras. Kan de återge honom
hans storhet och låta honom krönas av
Kaosmakterna?
➥ Pocket i december. [183044]

James Swallow
The Blood Angels Omnibus 199:En samling med alla fyra romanerna om
Blood Angels.
Blood Angels utkämpar en strid de inte
kan vinna mot ärkefienden Kaos på den
avlägsna planeten Cybele. När vapen
broder Arkio leder ett ärofullt motanfall
som pressar tillbaka fienden talas det
snart om att händelsen ska ses som ett
heligt tecken, att Arkio välsignats av gudakejsaren. Samlingen innehåller romanerna
Deus Encarmine, Deus Sanguinius, Red
Fury och Black Tide.
➥ Storpocket i december. [183041]

Guy Haley m.fl.
The Beast Arises Vol 2 199:En samlingsvolym med bok 5-8 i serien om
kampen mot orkerna.
Imperiet har aldrig varit i en värre
knipa. Orkmånen hänger över Terra och
grönskinnens armador härjar i hela den
mänskliga rymden. Ingenting blir bättre
av att eldar slår till mot det kejserliga
palatset på Terra och öppnar ett tvåfrontskrig för mänskligheten. Men långt ute i
rymden sluts en osannolik allians, och
hoppet tänds om seger. Innehåller
romanerna Throneworld av Guy Haley,
Echoes of the Long War av David Guymer,
The Hunt for Vulkan av David Annandale
och The Beast Must Die av Gav Thorpe.
➥ Storpocket i november. [183035]

The Beast Arises Vol 3 199:Bok 9-12 i serien om kampen mot orkerna.
Försöken att hitta och döda orkernas
ledare har misslyckats och Imperiet är
illa ute. Imperiets slagstyrka är i ruiner.
Koorland bestämmer sig för att skapa
små enheter med soldater hämtade från
Adeptus Astartes, kommandostyrkor som
kan slå till oväntat och snabbt. Innehåller
Watchers in Death av David Annandale,
The Last Son of Dorn av David Guymer,
Shadow of Ullanor av Rob Sanders och
The Beheading av Guy Haley.
➥ Storpocket i december. [183045]
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William King
Gotrek & Felix: The First Omnibus 199:Samlingsvolym med de tre första
romanerna: ”Trollslayer”, ”Skavenslayer”
och ”Daemonslayer”, plus ett antal noveller.
Gotrek Gurnisson är en trolldräpare, en
dvärg som svurit att falla i strid. Detta
är hans berättelse, som den nedskrivits
av hans gode vän Felix Jaeger. Gotrek ut
kämpar förtvivlade strider mot daemons,
magiker och allehanda monster, alltmedan han söker döden. Felix försöker bara
överleva för att kunna berätta om sin väns
öden och äventyr.
Storpocket. [187536]

The Tyrio & Teclis Omnibus (s) 199:Samlingsvolym med ”Blood of Aenarion”
”Sword of Caledor” och ”Bane of Malekith”.
Teclis grundade magikollegiet i Altdorf och
hans bror Tyrion blev högalvernas främsta
general. Men den här trilogin utspelar sig
innan brödraparet har gjort sig kända över
hela världen. I prologen får vi följa deras
anfader Aenarion, den första Fenixkungen
på högalvernas ö Ulthuan, när han svingar
dödsguden Khaines svärd mot kaos.
➥ Storpocket i december. [183042]
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BASERAT PÅ SPEL

Christie Golden

Legend of Zelda

Här berättas förhistorien till The Battle for Azeroth, årets
stora expansion till World of Warcraft.
Stormwinds kung Anduin Wrynn och Hordens krigs
hövding Sylvanas Windrunner är båda nya på sina poster,
upphöjda innan någon av dem riktigt var redo att ta
ansvar i en svår situation. Båda sidor försöker återhämta
sig efter kriget mot Burning Legion och en fruktansvärd
upptäckt kommer att innebära en svår prövning för de nytillsatta ledarna. Risken är stor att gammalt hat flammar
upp och hotar att skaka Azeroth i grunden.
➥ Pocket i december. [182766]

Följ med bakom kulisserna i det hyllade spelet.
En bok med illustrationer, sketcher och kommentarer av
Takumi Wada. En text om Hyrules historia samt intervjuer
med bland andra regissören Eji Aonuma ingår också.
➥ Inbundet album i november. [184078]

World of Warcraft:
Before the Storm 95:-

The Legend of Zelda:
Breath of the Wild Hero’s Edition 829:Deluxeutgåva med exklusivt omslag, tygkarta, en print med
en bild från spelet och en glasreplika av en Spirit Orb.
➥ Inbundet album i november. [187020]

Battlefield

Magic the Gathering

The Art of Battlefield 5 379:-

Magic: The Gathering Concepts & Legends 369:-

En bok om den senaste inkarnationen av
succéspelet.
Boken innehåller hundratals bilder från
arbetet med spelet, ända från de första
skisserna till det färdiga spelet. Dessutom
ingår kommentarer från speldesigner och
texter om spelets framväxt.
➥ Inbundet album i november. [186825]

Konst från det populära kortspelet.
Bilderna är vackert presenterade i en
inbunden bok tillsammans med texter om
karaktärer, varelser och raser. Boken ger
även insikt i arbetet bakom spelet och vad
som väntar härnäst.
➥ Inbundet album i november. [187944]

Diablo

Alex Langley

Diablo Bestiary: The Book of Adria 379:-

Make a Nerdy Living 199:-

En påkostad bok med bilder och korta
texter om varelser i Diablospelen, allt från
vanliga små monster till bossar.
På tonat papper med snygga vinjetter och
påkostade uppslag är det är en riktigt
fin presentbok. Varje uppslag eller sida
presenterar någon av Sanctuarys fasor,
återgiven med teckningar i svartvitt. Ett
riktigt bestiarium, med andra ord, och inte
bara en bok om spelet.

Förvandla ditt nörderi till en födkrok.
”Hur skulle jag kunna leva på det här?”
Det är en fråga många nördar ställt sig.
Här presenteras svaret på den frågan med
en lika stor portion humor som allvar.
Här finns tips om bland annat streaming,
cosplay och skrivande, anpassade både
för nybörjarna och de mer erfarna. Boken
innehåller även intervjuer med människor
som gjort verklighet av sina drömmar och
numera lever på sitt nörderi.

➥ Inbundet album i november. [177401]

Final Fantasy
Final Fantasy
Ultimania Archive Vol 2 469:Konst och illustrationer från en av
världens mest älskade tv-spelserier samlas
här i den andra av tre planerade volymer.
Bildmaterialet kompletteras med texter
som beskriver hur de tre spel som släpptes
till Playstation på nittiotalet blev till, samt
historien bakom några av de mest kända
karaktärerna och monstren. För första
gången helt på engelska ges nu arkivböckerna, som tidigare funnits på japanska, ut
på engelska.
➥ Inbundet album i december. [186599]
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The Legend of Zelda:
Breath of the Wild 359:-

Storpocketr. [187795]

Meagan Marie
Women in Gaming:
100 Pioneers of Play 279:Women in Gaming: 100 Professionals of
Play är en hyllning till alla kvinnor i spelindustrin, allt från högt uppsatta chefer till
proffsspelare.
Boken lyfter fram de kvinnor som var med
och lade grunden till industrin, de som
jobbar för att utveckla den och de som en
dag ska leda den. Kända och okända har
de alla en sak gemensamt: En betydande
roll i spelindustrin.
➥ Inbunden i november. [187331]

21

SF-BOKHANDELN VINTERN 2018/19

KALENDRAR 2019

Adventure Time
2019 Wall Calendar 129:-

Adulthood is a Myth
2019 Wall Calendar 179:-

Anne Stokes
2019 Calendar 129:-

Buffy The Vampire Slayer
2019 Wall Calendar 189:-

Almanacka för 12 månader med
bilder ur den tecknade tv-serien.

Sarah’s Scribbles väggalmanacka
för 12 månader.

Almanacka för 12 månader med
Anne Stokes fantasybilder.

Almanacka med bilder från både
tv-serien och den tecknade serien.

Väggalmanacka [185189]

Väggalmanacka [181527]

Väggalmanacka [186502]

Väggalmanacka [183370]

CatCalendar
2019 Wall Calendar 159:-

Ciruelo Dragons
2019 Wall Calendar 189:-

Deadpool
2019 Wall Calendar 129:-

Doctor Who Classic Edition Official
2019 Wall Calendar 129:-

Almanacka med bilder på Klibans
typiska katter.

Årets kalender med Ciruelos
mäktiga drakbilder.

Den svärande legoknektens
almanacka.

12 månader med bilder på Doktorns
olika inkarnationer.

Väggalmanacka [181297]

Väggalmanacka [183366]

Väggalmanacka [185858]

Väggalmanacka [185191]

Doctor Who Series 11
2019 Official Calendar 129:-

The Crimes of Grindewald 2019
Wall Calendar 129:-

Fortnite
2019 Wall Calendar 149:-

Harry Potter
2019 Movie Calendar 129:-

12 månader med den nya
Doktorn.

Väggalmanacka med bilder från
årets Fantastic Beasts-film.

Väggalmanacka med bilder från
Battle Royal-spelet.

12 månader med porträttbilder
från Harry Potter-filmerna.

Väggalmanacka. [185219]

Väggalmanacka [185203]

Väggalmanacka [189824]

Väggalmanacka. [185204]

The Hobbit Official
2019 Wall Calendar 129:-

Jan Stenmark 2019 149:-

Legend of Zelda
2019 Calendar 129:-

16 månader med hobbitar och orcher.
Väggalmanacka [185217]
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Låt Jan Stenmarks bilder
illustrera det nya året.
Väggalmanacka [187661]

Klassiska Zelda-bilder.
Väggalmanacka [186505]

Moomin Calendar 2019 159:12 av Tove Janssons muminbilder
i en almanacka.
Väggalmanacka [185838]
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KALENDRAR 2019

My Little Pony
2019 Wall Calendar 129:-

Nightmare Before Christmas
2019 Wall Calendar 129:-

Pusheen the Cat
2019 Calendar 189:-

Rick and Morty
2019 Wall Calendar 129:-

Bilder på ponnysarna och en
poster att färglägga.

Årets almanacka med bilder ur
Tim Burtons klassiker.

12 månader med Claire Beltons
uttrycksfulla katt.

12 månaders väggalmanacka med
bilder ur tv-serien.

Väggalmanacka [185198]

Väggalmanacka [185199]

Väggalmanacka. [185164]

Väggalmanacka [185202]

Universal 80’s Classics
2019 Official Calendar 129:-

Sherlock Official
2019 Calendar 129:-

Simpsons
Wall Calendar 2019 129:-

A Song of Ice and Fire
2019 Wall Calendar 179:-

Varje månad pryds av bilder på
gamla filmklassiker.

Väggkalender med motiv från
tv-serien.

Motiv från tv-serien Simpsons.

John Jude Palencars illustrationer
till Martins epos.

Väggalmanacka [185222]

Väggalmanacka [185205]

Star Wars 2019 Classic
Wall Calendar 129:-

Star Wars The Last Jedi
2019 Wall Calendar 129:-

Steven Universe
2019 Wall Calendar 189:-

Stranger Things 2019
16-Month Wall Calendar 199:-

Klassiska motiv från Star Wars.

Bilder från filmen The Last Jedi.

Väggalmanacka [185209]

Väggalmanacka [185214]

Almanacka för 16 månader med
bilder ur serien.

16 månaders almanacka med
bilder ur serien.

Väggalmanacka [185237]

Väggalmanacka [185859]

The Tolkien Official
Calendar 2019 139:-

World of Warcraft
2019 Wall Calendar 189:-

Super Nintendo Entertainment
System 2019 Wall Calendar 169:Nostalgi för 16 månader.
Väggalmanacka [183369]
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Supernatural
2019 Wall Calendar 129:Kalender med motiv från serien.
Väggalmanacka [185216]

Väggalmanacka [185208]

Väggalmanacka [179365]

Kalender med bilder av Alan Lee.
Väggalmanacka. [181999]

Bilder från Warbringers-filmerna.
Väggalmanacka [185837]
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humor

tecknade serier

Brooke Barker
Sad Animal Facts: Baby Talk 159:-

Aliens & Predators
Aliens: Dust to Dust 199:-

Kluriga texter och bilder om djurungar och
deras vedermödor.
Visste du att nyfödda elefanter har problem att hålla ordning på snabeln? Eller
att det finns faderlösa fågelungar som
aldrig kommer att lära sig sjunga? Det och
mycket mer avhandlas här, och på något
sätt lyckas bilderna samtidigt säga något
om våra mänskliga problem och tillkortakommanden.

En ny berättelse om den veritabla mardröm
Weyland Yutanis katastrofala misstag
utsätter sin anställda och deras nära och
kära för.
Tolvåriga Maxon och han mamma vaknar
upp mitt i natten till ljudet av skottlossning och krossat glas. Deras koloni LV-871
blir attackerad. Den enda chansen för dem
att överleva är att ta sig genom hela kolonin för att förhoppningsvis kunna komma
åt en flyktskyttel. Men mellan Maxon och
hans mamma och deras mål står galaxens
mest fasansfulla varelse, xenomorfen.

Inbunden. [181439]

Emma Byrne
Swearing is Good For You 159:Det är nyttigt att svära - djävligt, fucking
skitnyttigt.
Svärord har funnit så länge vi kan veta
något om språket. De används för att
handskas med ilska och smärta, men också
för att underlätta samarbete. Den här
boken berättar på ett kul sätt varför
svärord och svärande ska tas på allvar och
vårdas. Visste du till exempel att chimpanser kan svära? Eller att hjärnskador
kan leda till en obetvinglig vilja att spy ut
svavelosande eder?
Pocket. [185245]

Tim Collins
Be More Sloth: Slow Down, Chill Out and
Live in the Sloth Lane 159:Vänd ditt perspektiv på livet upp och ned,
ta det lugnt och var mer som en sengångare
Gör dig redo att bejaka din inre sengångare - naturens tveklöst mest avslappnade
varelse. Vi människor har har mycket att
lära oss av sengångarens levnadssätt.
Att bemästra konsten att sakta ned och
glömma småsakerna är ingen lätt uppgift.
Live More Sloth samlar visdomen om att
hänga kvar och ta det lugnt, oavsett vilka
prövningar livet utsätter en för.
➥ Inbunden i november. [150611]

Adam Ellis
Super Chill: A Year of
Living Anxiously 139:Tänkvärd biografi berättad med själv
distans och en stor portion humor
Före detta Buzzfeedillustratören Adam
Ellis återberättar här med hjälp av serier
ett år av sitt liv. Ellis serier behandlar
både tyngre ämnen såsom hans kamp med
en bristande självkänsla, som mer absurda
perioder av hans liv. Som den gången då
han blev löjligt besatt av kristaller, till
exempel. Han berättar en historia som
för många är lätt att relatera till och på
samma gång mycket personlig.
➥ Storpocket i november. [184368]

Stephen Wildish
How to Adult 149:Det här handlar inte om otrohet, om nu
någon trodde det, utan om att bete sig som
en vuxen.
Adulting (som verb) är enligt Stephen
Wildish att göra vuxna saker, som att ha
ett jobb, betala hyran, diska och tvätta. Det
är ett ord som bara används av personer
utan särskilt vuxna instinker. Alla som har
glömt att betala skatt, kommit bakfulla till
jobbet (igen) och har levt på pestopasta en
vecka behöver lära sig att vuxna. Och om
det känns svårt kan Stephen hjälpa till
med tips på hur det går till. Lär dig med
hjälp av den här boken att bli en full
fjädrad vuxen!
Inbunden. [184596]
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➥ Häftat album i november. [186595]

Buffy The Vampire Slayer
Buffy the Vampire Slayer
Season 12: The Reckoning 219:Efter att ha levt ett relativt lugnt liv en tid
hotas Scoobygänget av nya faror när vampyren Harth återvänder från framtiden.
Harth har siktet inställt på att stjäla alla
slayers kraft och det är med en hårsmån
som gänget lyckas undfly hans fram
vällande hord. Scoobygängets hopp står
till att resa in i framtiden för att rekrytera
Harths syster Fray. I framtiden får de se
vad för öden de går till mötes om de inte
lyckas stoppa Harth!
➥ Häftat album i december. [187714]

Mike Carey & Peter Gross
The Highest House 279:Mike Carey och Peter Gross samarbetar
igen efter framgångarna med ”The Un
written”. Den nya berättelsen i landet
Ossaniul för tankarna till 1500-talets
Balkan.
Moth lever som slav i den gigantiska
fästningen Högsta huset. Där utför han
smutsigt och farligt arbete samtidigt som
adelsfamiljen Aldercrest styr fästningen
med järnhand. Men när Moth träffar den
gåtfulla Obsidian kan kanske hans ställning förändras. Obsidian talar till Moth
i drömmarna och ber honom utföra olika
uppdrag. I utbyte lovar Obsidian Moth
rikedom och ära. Kan verkligen Obsidian
hålla vad han lovar, eller är Moth bara en
bricka i ett större spel?
➥ Häftat album i november. [187750]

Cassandra Clare & Cassandra Jean
Mortal Instruments
Graphic Novel Vol 2 179:Serien baserad på Clares böcker om Skuggjägarna.
Clarys bästa vän Simon har blivit kid
nappad, och själv har hon angripits av
vampyrer. Man kan tycka att det var illa
nog. Men nu avslöjas hennes dolda krafter,
något som leder henne till det hon sökt
efter. Där finns en sanning hon kommer att
få svårt att acceptera.
➥ Storpocket i november. [187859]

Conan
Conan Omnibus Vol 7:
Witchcraft and Warfare 249:”Xuthal of the Dusk” och ”A Witch Shall Be
Born” i serieformat.
För att hela sitt brustna hjärta reser
Conan till öknens konungadömen i akt
och mening att hyra ut sin svärdsarm till
högstbjudande. Väl där ges ingen tid att
sörja, då Conan stöter på sin ärkefiende,
den stygiska nekromantikern Thoth-Amon.
➥ Häftat album i november. [186597]
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Evan Dorkin & Veronica Fisch
Blackwood 199:Internatskolemysterium med lovcraftiansk krydda från skaparen av ”Beasts of
Burden”.
Blackwood Collage är ett internat för
elever med ockult begåvning. Här är det
meningen att de ska utveckla sina för
mågor och lära sig att behärska dem. Men
det är inte enkelt för de fyra nykomlingarna Wren, Reiko, Dennis och Stephen att
koncentrera sig på skolarbete och försöka
skaffa nya vänner, när den odöda rektorn
har förbannat skolan, korridorerna är
hemsökta, muterade insekter invaderar
området och ett uråldrig ondska hotar hela
den lilla staden ... och varför finns det så
många kyrkogårdar i Blackwood?
➥ Häftat album i december. [187734]

Elfquest
Complete Elfquest Vol 5 249:I den femte samlingen av de klassiska
Elfquest-serierna leder Cutter sina varg
ryttare mot den onda krigsherren Grohmul
Djun.
Samtidigt för Cutters dotter Ember sina
stamfränder på en strapatsfylld färd
genom okända länder där deras mod och
förmåga sätts på prov. Albumet är på hela
760 sidor. Det samlar serier från Elfquest:
Hidden Years #16-29 och hela berättelsen
”Wild Hunt”.
➥ Häftat album i november. [186596]

Neil Gaiman
The Sandman Omnibus Vol 3 1249:En samlingsvolym med godsaker från
Sandmans värld.
I det tredje maffiga samlingsbandet bjuds
det på ett smörgåsbord för Sandman-
älskare. Neil Gaiman återvänder till
Dreams tidiga öden i Sandman: Overture,
och vi får följa hans systers levnadslott i
fler berättelser som tidigare publicerats
separat. Albumet samlar The Sandman:
Overture #1-6, The Sandman: Dream
Hunters Life #1-3, plus variant covers and
extra bonusberättelser!
➥ Inbundet album i januari. [186619]

Kieron Gillen
The Wicked & The Divine Vol 7:
Mothering Invention 199:Vi närmar oss slutet på Gillens serie om
gudar som inkarnerats i mänskliga
kroppar. Många avhuggna huvuden blir
det ...
Vi färdas några tusen år tillbaka i tiden,
där vi möter Ananke (bärande på en säck
full av huvuden) och hennes syster. Ingen
lär bli överraskad om vi säger att fler
huvuden kommer att rulla innan det här
är över. Det blir ett besök i 20-talet, i det
gamla Egypten och i 40-talet, där författaren och mytfilosofen Robert Graves får
göra ett cameoframträdande. Några favoriter biter i gräset och scenen förbereds för
berättelsens slut.
Häftat album. [187012]

Mark Millar & John Romita Jr
Hit-Girl Vol 2: Hit-Girl in Canada 159:Efter blodbadet i Colombia fortsätter HitGirl sin världsturné.
Nästa anhalt är Kanada och snabbt
hamnar Hit-Girl på kollisionskurs med en
bunt råbarkade jägare och knarklangare
som inte räds blodsspillan. Hur ska HitGirl klara sig när hon går i klinch med
fällor, kyla och hänsynslösa kanadensare?
➥ Häftat album i november. [187586]
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Jon Morris
The League of
Regrettable Sidekicks 229:Efter sin bok om mindre lyckade super
hjältar tar sig Jon Morris nu an de
dråpliga andrafiolerna.
Batman har sin Robin och Captain America sin Bucky. Men visste du att Human
Bomb hade en medhjälpare som hette
Thunderfoot, eller att rymdhjälten Norge
Benson åtföljdes av en superisbjörns
kompis (vem gillar inte superisbjörnar!?)
Knasig och kul faktabok från de glömda
seriernas dammiga arkiv.
Inbunden. [182764]

Steve Niles & Bernie Wrightson
Frankenstein Alive Alive
The Complete Collection 239:Bernie Wrightsons sista serie, som färdigställdes efter hans död.
1983 publicerade Marvel Bernie
Wrightson’s Frankenstein. 29 år senare
började Wrightson tillsammans med Steve
Niles ge ut Frankenstein Alive, Alive. Där
får läsaren uppleva varelsens fortsatta
strapatser i ett försök att finna sin mänsklighet. Bernie Wrightson avled innan han
hann slutföra projektet och de sista illustrationerna färdigställdes av Kelley Jones
efter Wrightsons önskemål.
➥ Inbundet album i november. [185584]

Guilherme Petreca
Ye 199:Brasiliansk briljans.
Den nyfikna ynglingen Ye är döpt efter det
enda ordet han kan säga. Hans röst måste
ha blivit stulen av den Färglösa kungen,
orsaken till all världens sorg. Det är upp
till Ye att hitta en berömd häxa som kan
hjälpa honom besegra Färglösa kungen.
Vägen dit går över land och hav, kantad av
väderbitna pirater och berusade clowner.
Ye är en finurlig och vacker saga som
påminner om Oändliga historien och Den
lilla prinsen.
➥ Storpocket i januari. [187710]

Steve Skroce
Maestros Vol 1 179:William Little tillhörde den kungliga
familjen men förvisades till jorden och ett
liv i glömska.
Sedan resten av den kungliga familjen
mördats av besvärjaren Mardok läggs
bördan att regera på Williams axlar. Han
har ett helt rike att styra, men bitterheten han känner mot sin far kan leda till
dess undergång. Saker blir inte lättare av
att William äger en besvärjelse som kan
förvandla dess ägare till en gud, något som
lystna blickar kastas mot. Maestros är en
fantasyserie som tar ut svängarna med
gudalika magiska krafter och storslaget
bildspråk.
➥ Häftat album i november. [187612]

Simon Spurrier
Jim Henson’s Labyrinth
Coronation Vol 1 299:Återvänd till 80-talsfilmens sagovärld i
en tecknad serie som berättar The Goblin
Kings livsöde.
I slutet av 1700-talets Wien försvinner en
liten pojk och hans mor Maria ger sig in
i labyrinten på jakt efter sitt försvunna
barn. Inne i labyrinten träffar hon på besynnerliga väsen som lovar Mariah hjälp.
Men går det att lita på dem i hennes försök
att rädda sin son Jarred?
➥ Inbundet album i november. [186626]
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Simon Spurrier & Rachael Stott
Motherlands 169:I en skruvad framtid med okontrollerad
teknologi och kopplade parallellvärldar
har en flamboyant slags superbrottsling
vuxit fram.
Samtidens mest uppskattade kändisar är
inte idrottsmänniskor eller rockstjärnor
utan prisjägare som sätter allt på spel i
jakten på dessa brottslingar. Jägaren
Tracer är mer tillbakadragen än sina
kollegor, men för att kunna fånga sitt
senaste byte måste hon samarbeta med sin
stora nemesis, som också råkar vara
hennes mor. En gång var Tracers mamma
en av de mest framstående och prisade
prisjägarna, men nuförtiden lägger hon
mest tid och kraft på att kritisera sin
dotter.
➥ Häftat album i november. [187828]

Shaun Tan
Cicada 219:Tecknargeniet Shaun Tan skildrar en ouppskattad arbetares vardag och öde.
Cicada har jobbat på samma kontor i
sjutton år. Cicada har aldrig gjort ett fel.
Cicada har aldrig varit sjuk. Ändå får
Cicada ingen befordran. Cicada får inte
använda toaletten på jobbet. Cicada har
det inte bra. Men kanske kan Cicada
genomgå en förvandling? En dag går
Cikada ut på taket till huset och något
alldeles extraordinärt händer.
Albumet finns också på svenska, utgivet
som barnbok. Se sidan åtta.
➥ Inbundet album i november. [186399]

Grim Wilkins
Mirenda Vol 1 199:Serieromanen Mirenda låter teckningarna
berätta historien utan störande text.
En djungelkvinna har fått ett hål i sitt
ben. Inuti hålet lever en fruktansvärd
varelse som ibland tar sig ut. Kvinnan vill
bli av med varelsen och ger sig ut på en
långt färd i förhoppning om att finna en
lösning.
➥ Häftat album i november. [187615]

Brian Wood
Robocop: Citizens Arrest 249:Trettio år efter att Alex Murphy förvandlades till RoboCop har OCP åter kopplat
greppet om Detroit.
OCP har skapat en app, OCPolice, med
vilken invånare i staden kan rapportera
in brott och på så vis tjäna pengar på det.
Rättskipande har flyttat in i delningsekonomin, och självklart är det folk längst
ned på pyramiden som får betala priset.
Fattiga, missbrukare och marginaliserade
blir utsatta för OCP:s hjärtlösa plan och
det finns bara en cyborg som kan ställa
saker till rätta.
➥ Häftat album i december. [186625]

Brian Wood & Mack Chater
Sword Daughter Vol 1:
She Brightly Burns 219:Far och dotter söker hämnd på dem som
utplånade deras by.
Dag och Elsbeths enda mål i livet är att
finna vikingarna som kallar sig de Fyrtio
svärden och utkräva hämnd på dem. Dag
och Elsbeths hämndlystnad tar dem med
på en resa genom medeltidens Europa och
kanske närmare varandra. Brian Wood
återvänder till sina lakoniska vikingaskildringar som doftar av Akira Kurosawa
i den här serien om far och dotter.
➥ Inbundet album i november. [185544]
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The Man
of Steel 229:Rogol Zaar är en
ärrad krigare som
hävdar att han
förgjorde planeten
Krypton.
Hans uppdrag är
inte slutfört, då det fortfarande lever kryptonier på jorden. Tillsammans med
kusinen Supergirl måste Stålmannen
stoppa Rogol Zaar innan jorden går
Kryptons öde till mötes. Bakom serien står
Briam Michael Bendis, som har hyllade
serier som Powers, Ultimate Spiderman
och Moon Knight bakom sig.
➥ Inbundet album i november. [186615]

Creature of the Night 229:Creature of the Night är en slags fortsättning på den väldigt uppskattade”Secret
Identity”, där vi fick läsa om Clark Kent
och hans upplevelser på vår jord.
År 1968 i Boston råkar en åttaårig pojke
ut för ett fruktansvärt trauma som
kommer att forma resten av hans liv.
Bruce Wainwrights båda föräldrar mördas
under ett inbrott och pojken lämnas med
släktingen Alfred och sin kärlek till seriehjälten Batman som stöd. Bruce växer upp
utan att mordet på hans föräldrar klaras
upp. Om Batman hade funnits på riktigt
hade brottet varit löst sen länge. Då börjar
något som påminner om Batman jaga
brottslingar i staden.
➥ Inbundet album i november. [183170]

Batman Rebirth Vol 7:
The Wedding 169:Den stora dagen är här. Batman och Catwoman ska gifta sig.
Vägen hit har inte varit enkel och Booster
Gold bestämmer sig för att Bruce förtjänar
en riktigt fin present. Men vad ger man till
mannen som bokstavligt talat har allt?
Booster tänker att en vision av framtiden
kunde vara något, men är det så klokt att
kika in i en framtid som kanske aldrig
borde funnits? Samtidigt bestämmer sig
Jokern för att han också vill skänka brudpared en oförglömligt gåva, och vad passar
bättre än mord och kaos!
➥ Häftat album i november. [186601]

A Very DC Universe
Rebirth Holiday Sequel 169:Juletid i Gotham City.
En julfirande Harley Quinn bjuder på berättelser om Batman, Stålmannen, Wonder
Woman, Flash, Gröna Lyktan med flera.
Dessutom tas vi med på Harleys egna
juläventyr där hon stöter på en motvillig
tomte. Albumet innehåller den Eisner
prisade Batmanberättelsen ”Good Boy” av
Tom King och David Finch.
➥ Häftat album i november. [187832]

Justice League Vol 1: The Totality 179:Scott Snyder + JLA = sant!
Skyddsbarriären som fanns i slutet av
universum har spruckit och sju tidigare
gömda hemligheter har sluppit ut. Den
så hatade Sinestro har funnit det han
hela sitt liv letat efter, den ultravioletta
kraftringen som kontrollerar det osynliga
känslospektrat. Med sin nyfunna kraft
tar Sinestro kontroll över gröna lyktan
John Stewart. Sinestro sänder Stewart
för att förgöra jordens mäktigaste hjältar.
Detta blir upptakten till Justice Leagues
bildande.
➥ Häftat album i november. [187826]

www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN VINTERN 2018/19

Den svärande legoknekten i fartfyllda
äventyr.
I den här ”årsboken” ingår X-Men Origins:
Deadpool - The Major Motion Picture,
Mouth of the Border, Dead Man Talking
och Merry Freakin’ Christmas.
Kartonnage. [188690]

Deadpool: Assassin 199:Deadpool ställs öga mot öga mot sin egen
sort, mördarna i Assassin’s Guild!
Gillets torpeder tänker ta ner mannen i
den röda sparkdräkten, och alla han bryr
sig om. Wades förmåga att hela sönderhuggna muskler prövas till det yttersta av
knivspecialisten Harvester. Och också om
det mötet slutar lyckligt tänker resten av
gillesmedlemmarna plåga Deadpool, tills
han samlar några polare och tar fajten till
mördarnas gömställe. Men alla kommer
inte levande ut ur Lönnmördargillets
högkvarter.

SAMURAJEN av Lisa Medin

Deadpool Annual 2019 179:-

MARVEL & SAMURAJEN

Häftat album. [186804]

Infinity Countdown 299:En evighetssten dyker upp på en asteroid,
och en vild jakt tar sin början!
Hjältar och superskurkar ger sig in i en
våldsam strid för att komma över stenen,
som på något sätt har blivit stor som ett
hus. Något riktigt omvälvande är på väg
att hända.
Häftat album. [184892]

Immortal Hulk Vol 1:
Or Is He Both? 169:Kan Bruce Banner dö?
Under ett rånförsök mot en bensinmack
i en småstad är Bruce Banner en av tre
personer som får sätta livet till. Gärningsmannen flyr brottsplatsen till en lokal
MC-klubb i ett försök att gömma sig.
Under kvällen på bårhuset förvandlas
Bruce Banners lik och snart hotas MCgänget av en okänd fasa.
➥ Häftat album i november. [187967]

Jessica Jones: Blind Spot 229:För Jessica Jones går livet sällan som hon
vill. När hon just blivit av med sin värsta
plågoande dyker ett nytt problem upp.
Ett lik hittas på hennes kontor. Det tillhör
en kvinna som sökte Jessicas hjälp för
flera år sedan. Nu försöker någon sätta dit
Jessica för mordet på hennes gamla klient.
Sökandet efter den skyldige pekar mot en
mördare som koncentrerar sig på kvinnor
med krafter. Jessica söker svar hos Doctor
Strange och Elsa Bloodstone. Kan de
hjälpa henne, eller är de själv inblandade
i mordet?
➥ Häftat album i november. [187961]

Venom by Donny Cates Vol 1: Rex 199:En konflikt som började för 1000 år sen når
sitt crescendo.
Under New Yorks gator har en uråldrig
fasa vaknat till liv. När varelsen vaknade
hände också något inuti den varelse som
vi känner som Venom. Trots att Venom ser
sig som de svagas försvarare kan det nya
hotet vara stort nog att kräva en orimlig
uppoffring av honom, så stort att till och
med Eddie Brock kan vara värd att offra.
➥ Häftat album i november. [187966]
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MANGA PÅ ENGELSKA

manga på engelska
10 Dance 1 139:av Inouesatoh
Shinya Sugiki är tävlingsdansens obestridde härskare inom standarddans, och
Shinya Suzuki den latinamerikanska
dansens okrönte kung.
I tiodansens värld är konkurrensen
stenhård, och de vill båda två bli mästare.
Men för att lyckas måste de lära sig att
bemästra varandras områden lika perfekt
som sina egna, och vem kan vara bättre
lämpad att lära sig från än den bäste?
Rivaliteten mellan dem är stark, men de
märker snart att spänningen mellan dem
inte bara är rotad i tävlingslusta ...
➥ Pocket i januari. [187649]

The Ancient Magus’ Bride Vol 9 159:av Kore Yamazaki
Chise har sålt sig som lärling och brud till
magikern Elias.
Elias hade hoppats kunna lösa för
bannelsen som vilar över Chise, men
lyckades bara skapa en spricka i deras
förhållande. Nu tänker Chise göra ett eget
försök, men hur ska hon kunna lita på
Cartaphilus?
Pocket. [187131]

After the Rain, 2 229:av Jun Mayuzuki
Akira Tachibana var stjärnan i skolans
friidrottslag, men tvingades sluta på grund
av en skada. Hon börjar jobba extra på en
familjerestaurang där hon faller för sin
mycket äldre chef.
Akiras känslor djupnar, och Kondo märker
hur känslor han trodde var döda sedan
länge börjar vakna till liv inför sådan
hängivenhet. Ett möte med en gammal
studiekamrat från universitetet leder till
nya reflektioner över vad han verkligen
vill. Akira har samtidigt svårt att komma
överens med sin bästa vän Kiyan och
känner att de börjar glida ifrån varandra.
➥ Storpocket i december. [184658]

Ajin: Demi Human volume 12 149:av Gamon Sakurai
Kei Nagai dör i en trafikolycka, men återupplivas och får veta att han inte längre är
helt mänsklig.
Som slutgiltig ”våg” har Sato valt ut
basen Iruma, den allra svåraste måltavla han hade kunnat välja, framför allt
med premiärministern där. De japanska
självförsvarsstyrkornas seghet glädjer
honom, men förlusten av hans högra hand,
Tanaka, kan komma att stå honom dyrt.
Pocket. [184673]

Ao Haru Ride Vol 1 99:av Io Sakisaka
Yoshioka Futaba vill byta stil när hon
börjar i gymnasiet.
På högstadiet blev hon utfryst av de andra
som tyckte att hon uppförde sig som en
”fin flicka”. På grund av en serie missförstånd missade hon chansen att bekänna
sina känslor för killen hon tyckte om. Nu
är hon fast besluten att lämna överklassvibbarna bakom sig och leva ett friare liv
med många vänner. Men då möter hon
sin gamla kärlek igen, och han avslöjar
att han besvarade hennes känslor på hög
stadiet. Kan de starta en relation nu? Är
de ens samma personer längre?
➥ Pocket i november. [187947]

Beasts of Abigaile Vol 4 159:-

Hajime Isayama

Attack on Titan vol 26 129:I en hård alternativhistorisk värld spelar människoätande
titaner spelar en viktig militär roll.
Kriget mellan Mare och Paradisön blir allt mer förödande
och inget hopp om avgörande skymtar vid horisonten när
”Fredens motståndskämpe” Eren Jäger uppenbarar sig
och genomför en attack mot Mare som orsakar enorma
förluster för Mares armé. Konflikten mellan honom och
”stridshammarjätten” hettar till allt mer! Men båda sidor
har stora arméer, och en väldig sammandrabbning ser ut
att bli oundviklig. Ligger det i människans natur att alltid
vara destruktiv?
➥ Pocket i december. [182152]
Ryo Suzukaze & Satoshi Shiki

Attack on Titan
Before the Fall 15 129:Mangan som utspelar sig före
”Attack on Titan”.
Den nybildade fältjägarkåren
drabbas av en otäck olycka som
tycks arrangerad. Nu måste de leta
reda på infiltratören som försöker
sabotera verksamheten.
➥ Pocket i december. [182153]

av Spica Aoki
Tsukishiro Nina blir en dag biten av en
vargmänniska på flykt. Hon blir själv en
vargmänniska och måste lösa gåtan med
akademin på ön Abigail där hennes likar
hålls fångna.
Nina avslöjas av rektorns lilla marionett,
Angelica, och satt i skolans arrest. Där
sitter även Gil, som berättar sanningen
om hertigdömet Ruberia och skolfängelset
på Abigail för henne. Samtidigt planerar
Roy att frita Nina, men Angelicas under
huggare genskjuter honom. Hur ska han
lyckas nå Nina?
➥ Pocket i november. [179239]

Bleach Vol 74 99:av Tite Kubo
Sista delen i sagan om hur Kurosaki Ichigo
räddar världen för både de levande och
de döda från till synes omöjligt mäktiga
destruktiva krafter.
Sista striden mot Yhwach är här. Ichigo
och de andra når Quincykungens tronrum
efter många hårda och ofta dödliga strider
mot hans underhuggare. Kan de få ett slut
på det tusenåriga krig som rått mellan
shinigami och Quincy? Kommer de ens
överleva ett möte med den allsmäktige
Yhwach?
Pocket. [187933]
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Blue Exorcist Vol 20 99:av Kazue Kato
Rin och hans tvillingbror Yukio är båda
Satans söner, men bara Rin har ärvt den
blå helveteseldens krafter. För att hindra
Satan från att förena människornas och
demonernas världar blir de båda exorcister.
Julhelgerna är här och Rin och de andra
firar med en kombination av födelsedag
och julfest! Dessutom kommer den glada
nyheten att de är inbjudna till Shimas
äldre brors bröllop i Kyoto. Men under
ytan jäser oron och spänningen mellan Rin
och Yukio när de börjar ifrågasätta
sanningen om sin födsel och vem deras
mor verkligen var. Samtidigt pressar
Lightning sina misstänkta hårt i jakten på
sanningen om Illuminati. Kommer han att
få de svar han vill ha?
Pocket. [187943]

A Bride’s Story Vol 10 229:av Kaoru Mori
Berättelser om människor, kulturer och
civilisationer som kunde mötas på Sidenvägen i början av 1800-talet, med fokus på
unga kvinnors giftermål.
Karluk har lämnat sitt barndomshem
för lära sig att bli man. I fyra månader
ska han resa iväg och lära sig falkjakt av
Amirs bröder och bo med dem i vinterlägret. Men han kommer att få öva på
mycket mer än bara jägarteknik, och lära
känna både sig själv och Amir på ett sätt
han inte kunnat ana.

MANGA PÅ ENGELSKA
Dead Dead Demons Dededede
Destruction Vol 3 149:av Inio Asano
Berättelsen om en helt vanlig gymnasietjejs
vardagsbekymmer efter en invasion från
yttre rymden.
Försvarsindustrin blomstrar och det
senaste destruktiva underverket, Hujin,
får äntligen chansen att visa vad det går
för. Men folk är hjärtligt trötta på kriget
och protestskyltarna börjar bli riktigt
syrliga i sina formuleringar. Kadode måste
mitt i allt detta ändå börja arbeta med
inträdesproven till universiteten på allvar
om hon ska få en dräglig framtid.
➥ Storpocket i november. [187941]

Descending Stories: Showa Genroku
Rakugo Shinju 10 149:av Haruko Kumota
En ung man släpps ut ur fängelset med ett
enda mål: att gå i lära hos en känd
mästare i komediberättarstilen rakugo.
Det sista teaterhuset i staden sätts i
brand, och Yakumo klarar sig ur lågorna
med en hårsmån. Trots förtvivlan över sin
rakugo lyckas han på något sätt överleva.
Efter det får han en inbjudan från Yotaro,
den tredje Sukeroku.
➥ Pocket i december. [182734]

➥ Inbunden i november. [188985]

Cardcaptor Sakura: Clear Card 5 129:av Clamp
Vägledd av drömmarnas nyckel och de
klara korten tar ett nytt äventyr sin början
för Sakura! Underliga skeenden, drömmar
och förändrade clowkort är bara början.
Den speciella söndagen är här, och Sakura
kommer äntligen att kunna umgås med
Shaoran-kun! Men mitt i förberedelserna
får Sakura höra att farbror Hii har något
att berätta för henne. De blir beger sig till
hans hus, och där uppenbarar sig Sakuras
mamma. Men allt är inte vad det verkar
vara, och Sakura måste dyka ännu djupare
ner i de klara kortens mysterium.
➥ Pocket i november. [182080]

City, 4 169:av Keiichi Arawi
Nagumo är en fattig student som flyttar till
stan, där hon hellre vill roa sig än att slava
på ett trist jobb.
Staden verkar befinna sig i en ovanligt
aktiv period, och det är inte bara Nagumo
och hennes vänner som har något för sig!
Tsurubishi och södra affärsdistriktet, City
södra fotbollsklubb, författaren Onikamaboko, och stadens härskande familj (?)
Tanabe har alla något i kikaren.
➥ Pocket i december. [184665]

Clockwork Planet 9 149:av Yuu Kamiya & Tsubaki Himana
En dag faller en urverksmamsell från
skyarna på Urverksplaneten och livet
förändras för mekanikern Naoto.
Naoto och Marie, som med sina förmågor
kan ändra världens gång, har dykt djupt
ner i Shangri-Las mörker. Men de motarbetas ständigt av förräderi och terror.
Illgärningarnas stad Shangri-La är ingen
hemtrevlig plats. Speciellt när vad som
verkar vara en ny Initial Y uppenbarar
sig...
➥ Pocket i december. [182749]
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Yukito Kishiro

Battle Angel Alita: Holy Night
and Other Stories 259:Fyra serienoveller om cyborgkvinnan med dolda minnen:
Holy Night, Supersonic Fingers, Homecoming och Barjack
Rhapsody.
På en sophög i den laglösa bosättningen Scrapyard, långt
under den mystiska himmelsstaden Zalem, gör den vanhedrade cyberdoktorn Daisuke Ido ett märkligt fynd: en
cyberkvinnas huvud. Hon har förlorat alla sina minnen,
men när Ido ger henne en ny kraftfull kropp väcks en del
av hennes nervminne till liv.
➥ Inbunden i december. [182744]

Battle Angel Alita
Mars Chronicle 5 129:Den sanna historien om Alitas
barndom på den krigshärjade
planeten Mars.
Den röda planetens mest ondskefulle man, Muster, har själv ett
förflutet fullt av smärta, förödmjukelse och förräderi. Hur ledde
hans mörka förflutna till den
maktposition han uppnått?
➥ Pocket i december. [182748]
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Don’t Be Cruel Vol 7 129:av Yonezou Nekota
Nemugasa är egentligen en väldigt
ordentlig plugghäst, men frestas en gång
att fuska på ett prov. Den vilde Maya ser
honom och tvingar honom att göra vadhelst
Maya ber honom om...
Efter en underbar natt tillsammans
upptäcks paret av Mayas far som oväntat
dyker upp. Oberörd av sin fars fördömande
flyttar Maya självmant ut. Han bryr sig
inte om att hans far spärrat alla kort
och skurit av honom från familjens alla
tillgångar. Hans kärlek till Nemugasa
är starkare än någonsin, och han är inte
särskilt bekymrad över sin framtid. Det
finns bara ett problem: utan någonstans
att sova måste han kvarta hos den sista
han vill släppa i närheten av sin älskade
Nemugasa: Shimakawa!
Pocket. [186539]

Dr Stone Vol 1 99:av Riichiro Inagaki & Boichi
En ödets dag förvandlas alla människor på
Jorden till sten av en mystisk kraft.
Tusentals år senare lyckas den unge Taiju
på något sätt frigöra sig från förstelningen,
men har då vaknat upp till en värld be
folkad av statyer. Snart upptäcker han att
han inte är ensam. Där finns också den
vetenskapsälskande Senku. Tillsammans
bestämmer de sig för att återuppliva civilisationen, med vetenskapen som grund
läggande princip!
Pocket. [186758]

Edens Zero 1 119:av Hiro Mashima
Shiki har levt hela sitt unga liv i en över
given nöjespark i kungariket Granbell.
Hans enda vänner har varit de robotar han
tar hand om.
Men en dag träder Rebecca och hennes
katt Happy in genom grindarna! Föga anar
de att de är de första mänskliga besökarna
på hundra år, och medan Shiki försöker
sig på en ny vänskap planerar robotarna
ett uppror. När hemlandet blir för osäkert
måste Shiki följa med Rebecca i hennes
rymdfarkost och ut på äventur som
spänner över hela galaxen.
➥ Pocket i november. [187765]

Escape Journey Vol 1 129:av Ogeretsu Tanaka
Naoto och Taichi föll för varandra redan
i gymnasiet, men förhållandet slutade i
katastrof.
Nu möts de igen på universitetet, och det
visar sig att så starka känslor som de haft
för varandra inte dör så lätt. Men är de
redo för ett nytt försök när det slutade så
illa förra gången? Är de dömda att upprepa
samma misstag som då?
Pocket. [186541]

Frau Faust 5 149:av Kore Yamazaki
Legenden om Faust är vida känd, men i
verkligheten är Faust en kvinna som är på
rymmen med sin homunculusbetjänt.
Tack vare Marion och Nico, homonculusen,
har Johanna nått klocktornet där Mefistofeles huvud är gömt. Det hundraåriga
spelet Johanna har spelat med sin demoniske motståndare är nästan över, men nu
när hennes kropp långsamt förtvinar och
kyrkan gör allt för att hindra den oheliga
återföreningen är det osäkert om Johanna
kommer kunna uppnå det hon kämpat för.
➥ Pocket i november. [182081]
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The Girl From the Other Side:
Siuil, a Run Vol 5 149:av Nagabe
Den lilla flickan Shiva som bor i en övergiven by med endast sin mystiske inte helt
mänsklige lärare till sällskap längtar efter
att få utforska världen och sitt förflutna.
Efter förvandlingen börjar den gamla
tanten förlora mer och mer av sitt mänsk
liga sinne, och hennes förlust sätter
skillnaden mellan Shiva och hennes lärare
i stark kontrast. Och varför påverkas inte
Shiva av förbannelsen? Har hon makten
att lösa den? Ständigt förföljda av
soldaterna måste de nu fly, men räcker det
att lämna byn?
Pocket. [187134]

Golden Kamuy Vol 6 129:av Satoru Noda
Saichi Sugimoto är en krigsveteran som
rest till Hokkaido i jakt på rikedom som
kan hjälpa hans fallna kamrats änka. Tillsammans med en ung ainuflicka ger han
sig ut på jakt efter en gömd guldskatt.
Var Nopperabon Asirpas far? För att ta
reda på sanningen och för återförena
Asirpa med sin far beger sig gänget till det
ointagliga fängelset i Abashiri samtidigt
som de samlar ledtrådar om det gömda
guldet. Men på vägen dit kommer de till
ett hotell som sägs hysa mördande oni!
Pocket. [186776]

Happiness 8 149:av Shuzo Oshimi
Makoto Okasaki lever ett trist liv, tills
han en dag möter en tunn, blek flicka som
dricker hans blod och ger honom ett val
som förändrar honom för alltid.
Sudo anländer för att rädda Gosho från
Sakuranes tortyr, men han har under
skattat den karismatiske kultledarens
monstrositet. Konsekvenserna blir för
ödande, men när allt tycks förlorat vaknar
Yuuki från sitt katatoniska tillstånd och
får en chans att gottgöra sina misstag.
Men om det krävs ett monster för att förgöra ett monster kanske Yuuki fortfarande
är alltför mänsklig ...
➥ Pocket i november. [182106]

High School Prodigies Have It Easy
Even in Another World Vol 1 179:av Riku Misora & Kotaro Yamada
Sju gymnasieelever är med om en flygplansolycka och vaknar upp i en pseudo
medeltida fantasyvärld med magi och
odjursmänniskor.
Men de är inga vanliga gymnasieelever,
utan några av de mest framstående inom
teknik, medicin, ekonomi och vetenskap.
Snart har de byggt ett kärnkraftverk, tagit
kontrollen över en stadsstat och förklarat
krig mot ett gäng korrupta adelsfamiljer!
Pocket. [187847]

Hiro Mashima’s Playground 199:av Hiro Mashima
Åtta serienoveller av skaparen till Fairy
Tail och Rave Master. Innehåller nära 400
sidor med nya fantasyäventyr!
I ett äventyr måste Aoi rädda rektorns
hund för att skydda magiklubben på
skolan. I ett annat är en nationalskatt
stulen och prins Silva och vattenfén El
måste lägga sina konflikter åt sida och
återta den. Ett tredje handlar om hur
Cocona vill inte vara djävulsprinsessa utan
ger sig iväg för att söka kärlekslyckan med
en människa.
Storpocket. [189396]
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Hitorijime My Hero 1 139:-

Missions of Love vol 16 129:-

av Memeko Arii
Berättelsen om Kensukes bror Kohsuke och
Masashiro Setagawa från ”Hitorijime My
Boyfriend”.
Mashiro Setagawa har aldrig trott på
hjältar, men önskar innerligt att han hade
kunnat. När gymnasieläraren Kohsuke
Ooshiba räddar honom från en ynklig tillvaro som springsjas åt ett oansenligt gäng
mobbare ser det ut som om han kan få sin
önskan uppfylld trots allt! Och ju närmare
de kommer varandra, desto mer inser
Mashiro att en hjälte kanske är precis vad
han hela tiden letat efter.

av Ema Touyama
Romantisk komedi om tjej som försöker
finna kärleksinspiration via utpressning,
vilket givetvis är svårare än hon tänkt sig.
Yukine och Shigure är tillsammans, men
vad händer efter bekännelsen? Vad ska de
egentligen göra ”första gången”? Shigure
har också bekänt sina känslor för Mami,
men är hon redo att acceptera honom?
Berättelsen börjar plötsligt röra sig i en
oväntad riktning ...

➥ Pocket i januari. [187643]

av ONE
Hur kan Reigen fördriva så många gengångare och andra övernaturliga hot till så
låga priser?
Förklaringarna är två: han är en be
dragare, och han betalar sin assistent
Shigeo, som har verkliga krafter, små
smulor. Shigeo är en tafatt men snäll pojke
som drivs av en önskan att hjälpa andra
men hindras av sina egna mentala spärrar.
Reigen vet att han måste utnyttja Shigeos
krafter för att lyckas i branschen, men han
vet också att när Shigeos vanligen undertryckta känslor når 100 kan mer energi än
någon av dem kan hantera släppas lös!

Juni Taisen Vol 1 99:av Nisiosin & Akira Akatsuki
Tolv slagskämpar går in i striden och en
kommer levande ut. Vem står som segrare
efter det tolfte Zodiakkriget?
Vart tolfte år tar tolv kämpar skepnad av
väsen ur det kinesiska horoskopet och utkämpar en strid med en enda vinnare. De
slåss till döden och vinnaren får en önskan
uppfylld. Elva av krigarna har samlats och
väntar på den tolfte - svinet. Hon är stark
och säker på att vinna, men den här
gången gäller nya regler. Striden ut
kämpas i en övergiven stad och alla
kämparna måste svälja ett dödligt gift.

➥ Pocket i december. [174962]

Mob Psycho 100 Vol 1 159:-

➥ Pocket i november. [185562]

Pocket. [187937]

Land of the Lustrous 7 149:av Haruko Ichikawa
I en avlägsen framtid lever ”ädelstenar” i
könlösa kroppar. De svävar i ständig fara
från måninvånarna.
Phosphophyllit har besegrats och fått sitt
huvud bortrövat till månen. Det finns bara
en chans till återupplivning, och det är
genom en mycket riskfylld huvudtrans
plantation. Det huvud som står till buds
är, på gott och ont, det som tillhört Lapis
Lazuli.
➥ Pocket i november. [182082]

The Legend of Zelda
Twilight Princess Vol 4 99:av Akira Himekawa
En ond kraft söker efter Midna, Skymningslandets prinsessa, och skärvorna
som en gång var Skuggans Kristall för att
kunna ta makten över både Skymnings
landet och Ljusets Rike.
Link och Midna måste bege sig till dödens
berg för att förjaga mörkret som plågar
Goronerna. Kanske kan de också finna
ännu en skärva av Skuggans kristall?
Endast två skärvor återstår att finna, men
deras resa är långtifrån över. Skuggorna
kring slottet Hyrule djupnar, och många
faror återstår att möta.
Pocket. [186770]

My Hero Academia Vol 15 99:I en värld där 80 procent av befolkningen har superkrafter
föddes Midoriya Izuku utan. Men en dag mötte han den
främste hjälten i världen och blev hans arvtagare!
En ny fiende uppenbarar sig på skurkarnas sida i den unge
Chisaki Kai, arvtagaren i Yakuzagruppen Hassaikai. Han
vill sluta en allians med Skurkligan. Men slumpen gör att
Midoriya möter den destruktive Chisaki, och de leds in på en
väg som kommer förändra allt för dem båda.
Pocket. [187934]

Miss Kobayashi’s
Dragon Maid Vol 7 159:-

Hideyuki Furuhashi & Betten Court

av Coolkyoushinja
Kobayashi är en vanlig kontorist som
har fått en väldigt tillgiven husjungfru
vars sanna skepnad är en gigantisk eld
sprutande drake!
Elma och Tohru gör inget annat än att
bråka, och Lucoa lättar inte på greppet om
Shota. Men kanske kommer något inträffa
som förändrar bådas liv? Samtidigt oroar
sig Kanna över vilken drakkraft hon
kommer få, och om hon någon gång
kommer kunna vinna tillbaka kärleken
från den far som fördrivit henne.

Vigilanterna är en dold grupp som
kämpar mot brottslingar utan att
vara sanktionerade hjältar.
Koichi och hans så kallade vänner
Kazuho och den mysttiske Knuckleduster har bildat ett medborgar
garde för att skydda grannskapet.
Men också småskurkar med Egen
heter kan vara farliga.
Pocket. [187935]

Pocket. [187153]
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Kohei Horikoshi

My Hero Academia
Vigilantes Vol 2 99:-
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Sweetness and Lightning 11 149:av Gido Amagakure
Inuzuka är en änkling som inte kan laga
mat och har en liten dotter han älskar över
allt annat. Kotori är en av hans elever som
ofta är ensam. Tillsammans upptäcker
trion matlagningens underbara värld!
Inuzuka har fått bekymmer. Det verkar
som om Tsumugi har hamnat i trotsåldern!
Hur ska det nu gå med hennes uppfostran?
Samtidigt är det dags för Kotori att ta
examen, och hon har bestämt sig för att
bekänna sina hemliga känslor för Inuzuka.
➥ Pocket i november. [174971]

Sui Ishida

Tokyo Ghoul: re Vol 7 129:I kampen mot ghoulerna har organisationen CCG skapat
människor som kan slåss som ghouler.
Sen Takatsukis nyaste roman släpps, och samtidigt gör
hon en video där hon medger att hon är en människo
ätande ghoul. Nyheten sprider sig som en löpeld, och som
om inte det vore nog innehåller boken saftiga avslöjanden
om CCG.
Pocket. [187939]

Noragami Stray God Vol 19 129:av Adachitoka
Det är dags för Japans alla gudar att
samlas för det årliga mötet, men orosmoln
tornar upp sig vid horisonten. Är hela
tingens ordning på väg att störtas?
En serie svåra val radas upp för både
Yato, Hiyori och Yukine när situationen
med Daigo ser ut att försvåras. Yato har
kämpat hårt för att förnedra sig själv, men
räcker det för att lösa både gudars och
shinkis problem?
➥ Pocket i december. [169442]

Quintessential Quintuplets 1 119:av Negi Haruba
Futaro Uesugi är en enkel fattig student
med stort behov av ett extraknäck. Vilken
tur då att ett jobb som handledare med
riktigt bra lön lägligt kommer i hans väg!
Synd bara att hans elever också är hans
klasskamrater. Som är femlingar. Och
hatar att plugga. Men gillar att göra hyss.
Och är väldigt, väldigt söta... Hur ska han
kunna koncentrera sig på att rädda dem
från att kuggas när varje dag är ett
potentiellt romantiskt kaos?
➥ Pocket i januari. [187608]

The Seven Deadly Sins 29 129:av Nakaba Suzuki
De Tio Budordens tyranni är över, men
King och Dianne skickas 3000 år tillbaka i
tiden där de möter mäktigt hot.
Elisabeth har vaknat och nedräkningen
har börjat! En återvändo till mörker, när
Escanor skrider till verket och högmod
möter vrede hotar. Samtidigt smider
demonkungen planer där han vrider sig
i skärselden och Zeldris har vunnit en
fruktansvärd spelpjäs...
➥ Pocket i december. [182098]

The Seven Deadly Sins 30 129:De sju dödssyndernas sista stund är inne.
Chandler attackerar de sårade döds
synderna skoningslöst och allt tycks vara
förlorat när de legendariska kungarna
reser sig! Men ännu är inget hopp i sikte,
och demonkungen samlar sina styrkor. Ett
heligt krig står för dörren!
➥ Pocket i januari. [182732]
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That Time I Got
Reincarnated as a Slime 8 149:av Fuse & Taiki Kawakami
Mikamis 37-åriga liv som ensam kontorsnisse får ett abrupt slut, och när han ligger
döende misstolkas hans sista önskan: han
återföds i en fantastisk äventyrsvärld á la
Dragon Quest - som ett slemmonster.
Fobio har fått på nöten av demonkungen
Milim, men han hinner knappt återhämta
sig förrän några märkliga typer uppen
barar sig och börjar smida ränker för att
göra samme Fobio till ny demonkung.
Samtidigt nås Rimuru av nyheten att de
våldsamma stormarnas ärkedemon har
vaknat och siktar in sig på tempest.
Pocket. [61748]

To Your Eternity 8 149:av Yoshitoki Oima
Ett väsen utan egen skepnad sänds till
jordens yta. Genom starka känslomässiga
impulser kan det växa och ta ny form - men
endast av något döende.
På väg tillsammans med beskyddarna
möter Fushi mannen som kan se de dödas
skepnader, Bon. Han behöver Fushi för att
erövra tronen, men Fushi har börjat tvivla
på meningen med sin egen existens. Och
hur ska de som svurit att skydda folket
från Knocker hantera situationen när
någon som kan stoppa Fushi står i deras
väg?
➥ Pocket i december. [182729]

UQ Holder! vol 15 129:av Ken Akamatsu
Negi Springfields sonson Tota har gjorts
odödlig av sin mentor Evangeline och har
gett sig ut i en värld full av fantastisk magi
och teknologi.
Efter att ha uttömt alla sina oerhörda
krafter i kampen om världens överlevnad
har Tota och Kyrie bestämt sig för att
följa Negis spår. Men hur nära kommer de
komma varandra under resan? Och vad
händer när de upptäcker Negis far Nagis
hemliga ateljé?
➥ Pocket i november. [182097]

World’s Greatest First Love Vol 11 129:av Shuniku Nakamura
Ritsu Onodera börjar jobba på ett nytt
förlag för att komma undan sin fars in
flytande och visa sitt värde. Men hans nya
chef försätter alla hans känslor i obalans.
Än en gång springer Ritsu på Takanos
ärkerival Haitani, och den här gången
bjuder Haitani ut honom! Takano är inte
glad, men Haitani påpekar att Ritsu inte
är Takanos egendom. Ritsu känner sig
pressad av Haitani och när Takano börjar
tvivla på Ritsus känslor inser Ritsu att
han står vid ett vägskäl. Har han fått
möjligheten att äntligen kunna handska
med känslorna inför sin första kärlek?
➥ Pocket i november. [187835]
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Yotsuba Vol 14 179:av Kiyohiko Azuma
Vardagskomik i lugnt tempo när den naiva
flickan Yotsuba drabbar samman med
verkligheten.
Det är dags för Yotsuba att vidga sina
vyer och åka till storstan! Tillsammans
med sin pappa ska hon uppleva Tokyos
myller av människor, affärer, tåg, och alla
olika sorters hus, byggnader och vindlande
gator, äta fina luncher och upptäcka nya
godsaker. Det blir som en enorm nöjespark!
➥ Pocket i november. [189008]

Yuri Is My Job! 1 139:av Miman
Hime är den perfekta ”prinsessan” på
skolan, alltid beundrad och begår aldrig
några misstag. Men en dag råkar hon
skada chefen på café Liebe, och som kompensation måste hon jobba där.
Till sin förvåning inser hon snart att
caféet är ett temacafé gjort att efterlikna
fantasins flickskola, med systersystem,
uppförandekod, och viktigast av allt: en
kittlande romantisk spänning mellan de
söta flickorna! Ett skådespel de anställda
villigt sätter upp för sina trogna kunder.
Men när Hime ska utbildas av den mest
behagfulla av servitriserna är rodnaden
alldeles äkta.
➥ Pocket i januari. [187600]

Zo Zo Zombie Vol 1 159:av Yasanur Nagatoshi
En rolig serie för de yngre som handlar
om ett zombiebarn och hans dråpliga och
lustiga sammandrabbningar med världen.
När han behöver en kudde tar han helt
enkelt ut magsäcken och blåser upp den,
och om en kroppsdel blir blöt tar han av
den och vrider ur den som en handduk,
varefter han klistrar fast den med ett
limstift! En rolig och inte alls läskig utan
gulligt ritad zombiekomedi.
➥ Pocket i november. [187869]

mangaromaner
The Hero & His Elf Bride Open a Pizza
Parlor in Another World 1 189:av Kaya Kizaki & Shiso
När Kaito blir överkörd av en pizzabil och
dör får han valet att återfödas som hjälte i
en annan värld.
Men den enda sortens hjälte som finns
kvar är en som räddar världen med pizza!
Han förs till ett land med alvherbivorer,
varav en visar sig vara hans hustru.
Nu måste de tillsammans göra världen
till en bättre plats med sina pizzor och
matintresse! Det kommer bli ett riktigt
äventyr... eller?
Pocket. [187840]

Katanagatari 1 269:av NISIOISIN
Den legendariske svärdssmeden Shikizaki Kiki smidde ettusen svärd under sin
livstid. Ju fler en härförare hade i sin armé
desto mer framgång hade den, och en
shogun lyckades samla ihop 988 av dem.
Men de verkliga mästerverken var de sista
tolv, vilka hade så stor kraft att en person
ensam kunde besegra en hel armé med ett
sådant svärd i sin ägo. Nu har shogunatets
strateg Togame beordrats att leta upp
dessa tolv svärd, men har hittills bara
mött besvikelser. Hennes sista hopp är
Shichika, den sjunde och siste utövaren av
den svärdslösa stridskonsten Kyotoryuu.
➥ Inbunden i december. [184671]
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Monogatar Series
Box Set Limited Edition 830:av NISIOISIN
En fin samling med de första sju delarna i
NisiOisins populära serie Monogatari.
Det finns en flicka på skolan som alltid är
sjuk, aldrig är med på gympan, kommer
för sent och går hem tidigt. Hon är väldigt
söt, och pojkarna på skolan viskar till
varandra att hon måste vara en hemlig
prinsessa, kanske i nöd. Men den självutnämnt töntigaste killen i klassen råkar
upptäcka hennes mörka sida. Så börjar
berättelsen om en serie mystiska åkommor
som är övernaturliga till sin natur men
som avslöjar den mänskliga psyket på ett
ibland överraskande känslosamt, ibland
vanvördigt humoristiskt sätt.
➥ Box med 7 x pocket i november. [187689]

Monogatari: Onimonogatari 169:Aragi Koyomi går sista året på gymnasiet
när hans liv tar en minst sagt oväntad
vändning och han dras in i en värld av
vampyrer, mystiska krafter och romantik!
Det är första dagen på terminen och
Araragi skolkar redan! När han oväntat
stöter på Mayoi tar han med henne hem
för att lämna tillbaka hennes kvarglömda
ryggsäck, men då uppenbarar sig en okänd
existens som de bara kan kalla ”mörker”.
Tillsammans måste de tre utforska ett
fyrahundra år gammalt förflutet och den
roll Shinobu spelade då...
➥ Pocket i november. [184660]

Monogatari: Koimonogatari 169:För att skydda Araragi ingår Senjohgahara Hitagi ett avtal med sitt eget liv i
vågskålen! När den ödesbestämda dagen
närmar sig gör hon sedan ett val som hon
kan komma att ångra bittert.
➥ Pocket i december. [184662]

Saga of Tanya Evil
Light Novel Vol 4 189:av Carlo Zen
Tanya är den vackra och skoningslösa
unga flicka som står i frontlinjen i den
kejserliga magikerarmén, men från början
var hon en återfödd 40-årig elitkontorist.
Tanya får en extremt misstänkt order från
högkvarteret när hon återvänder från de
sandiga sydlandet. Hon ska på tränings
övning säger de, men egentligen är det ett
hemligt uppdrag att utlösa en gränskonflikt med Federationen. Snart är imperiet
indraget i ännu en konflikt de inte kan dra
sig ur.
➥ Pocket i november. [188970]

Spice & Wolf Novel 20:
Spring Log III 179:av Isuna Hasekura
Mer än tio år har gått sedan den visa
vargen Holo och Lawrence öppnade sitt
badhus ”Spice and Wolf” i Nyohira.
Lawrence och Holo möts av en ovanlig
ansamling folk vid badhuset! De har
kommit av en alldeles speciell orsak, och
Holo och Lawrence måste handskas med
konsekvenserna.
Pocket. [187843]

Wolf & Parchment Light Novel 3 179:När Col och visvargen Myuri lämnar
piratön blir de överraskade av en storm
och blåser iland i hamnstaden Dezalef. Där
är kyrkan nästan helt inaktiv, och Col blir
hyllad som en frälsare och kallad
”skymningens kardinal”.
➥ Pocket i november. [187844]
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Arkham Horror
- The Board Game 689:Den tredje utgåvan av samarbetsspelet där 20-talshjältar ska hindra de gamla
gudarna från att återvända och föröda jorden.
I den nya utgåvan har den fyrkantiga spelplanen bytts ut mot ett modulärt
bräde där olika delar av den olycksaliga staden Arkham representeras av kartbrickor som kan läggas i olika formationer och ger mer variation. Som tidigare
kontrollerar varje spelare en hjälte, och det gäller att samarbeta för att hejda
den förebådande katastrofen innan tiden är ute. Det handlar om att bekämpa
monster, hitta ledtrådar och fördela resurser för att rädda Arkham och världen.
Samarbetsspel för 1-6 spelare från 12 år.
Speltid 120+ minuter. Regler på engelska. [186898]

Betrayal Legacy 765:-

Cogs And Commissars 269:-

Comanauts 777:-

Ett kampanjspel inspirerat av ”Betrayal at
House on the Hill”.
Spela igenom en prolog och tretton kapitel
i en berättelse som följer en familj (och
deras hemsökta hus) under flera årtionden.
Utforskarspel för 3-5 spelare från 12 år. Speltid 45-90 min. Regler på engelska. [188519]

Ett kortspel om robotrevolutionen.
Styr robotpartiets propagandaminister och
vinn över de mekaniska kamraterna på din
sida i ett lättsamt dra-kort-ur-leken-spel.
Försten att starta revolutionen vinner!
Kortspel för 2-6 spelare från 14 år. Speltid
20-40 min. Regler på engelska. [189447]

Samarbetsspel där gruppen ska väcka
doktor Martin Strobal ur hans koma.
Comanauts är ett historieberättarspel i
samma anda som Stuffed Fables, men för
en vuxnare publik.
➥ Samarbetsspel för 2-4 spelare i
december. Speltid 90+ min.
Regler på engelska. [186882]

Discover
Lands Unknown 599:-

Fireworks 219:-

Kan du överleva i en unik vildmark?
Utforska- och överlevaspel där varje kopia
av spelet är unik - den innehåller en egen
blandning av miljöer, händelser, personer,
platser, föremål och fiender.
Äventyrsspel för 1-4 spelare från 12 år.
Speltid 60-120 min.
Regler på engelska. [187384]
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Katter och fyrverkeri - kan det bli bättre?
Ett kortspel där katter tävlar om vem
som kan skjuta av det snyggaste fyrverkeriet! Samla fyrverkeribrickor genom att
”avfyra” tärningar i ett spel som kräver lite
fingerfärdighet.
Brickspel för 2-4 spelare från 8 år.
Speltid 30 min. Regler på engelska. [186485]

The Grizzled 549:Armistice Edition

En specialutgåva av samarbetsspelet i
första världskrigets skyttegravar.
Utöver själva spelet innehåller den här
utgåvan regler för att spela längre
kampanjer.
➥ Kortspel för 2-5 spelare från 14 år
i november. Speltid 30 min.
Regler på engelska. [186899]
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Hail Hydra - The Social
Deduction Game 319:-

The Island of
Doctor Lucky 419:-

Kan S.H.I.E.L.D.-agenterna rädda New
York City - och hitta förrädaren?
Klura ut vem i gruppen som är en
HYDRA-agent och ta tillbaka den
kosmiska kuben från Red Skull.
Förräderispel för 5-8 spelare från 12 år. Speltid 40+ min. Regler på engelska. [183716]

En tropisk variant av spelet där det gäller
att mörda den turliga doktorn.
Utnyttja öns naturliga faror för att göra
livet surt för både doktorn och motspelarna.
Brädspel för 2-8 spelare från 12 år. Speltid
30+ min. Regler på engelska. [187379]

My Hero Academia:
The Card Game 269:-

One Week
Ultimate Werewolf 469:-

Ett kortspel baserat på den populära
mangan om superhjälteakademin.
Värva nya studenter med superkrafter till
din hjältegrupp och var noga med vilka
krafter de har.
➥ Kortspel för 2-4 spelare från 8 år
i november. Regler på engelska. [188044]

Avslöja motspelarnas hemligheter.
En variant av spelet One Night Ultimate
Werewolf. Här utforskar du Ludwig Castle och
försöker hitta varulven - eller undgå upptäckt.
➥ Partykortspel för 3-7 spelare från 8 år
i november. Speltid 45-60 min.
Regler på engelska. [189448]

The River 469:-

Victorian Masterminds 589:-

Bygg upp ditt lilla samhälle vid floden och
utforska världen.
Ett ”worker placement”-spel där spelarna
lägger ut kartbrickor och samlar resurser
för att bygga och samla poäng. En trevlig
touch är att gamla arbetare pensioneras
och nya kommer till.
➥ Bygga- och utforskaspel för 2-4 spelare
från 8 år i november. Speltid 30-45 minuter.
Regler på engelska. [187778]

Sherlock Holmes är död - något skurkarna inte
är sena att utnyttja.
Spelarna styr skurkar som med hjälp av sina
hejdukar ska bygga ett knasigt steampunkdödsvapen, och samtidigt spränga hus och
utföra uppdrag. Den som först blir klar med
sitt dödsvapen vinner, om inte Secret Service
hinner före.
➥ Strategispel för 2-4 spelare i januari. Speltid
45-60 minuter. Regler på engelska. [185037]
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Miskatonic University 299:The Restricted Collection

Biblioteksdramatik från Reiner Knizia.
Törs du genomsöka de förbjudna delarna av
biblioteket vid Miscatonic University?
➥ Kortspel för 2-5 spelare
från 13 år i december. Speltid 30+ min.
Regler på engelska. [188582]

Tiny Epic Quest 359:Äventyrsspel med kartbrickor och meeplefigurer.
Utför farliga uppdrag, utforska världen
och samla mäktiga föremål under dagen,
och se till att vara väl förberedd när
mörkret faller.
Äventyrsspel för 1-4 spelare. Speltid 30-60
min. Regler på engelska. [179910]

Warhammer Under worlds:
Nightvault 475:Warhammerspel med två warbands på en
hexagonkarta.
Spelet har ett inslag av lekbyggande - du
bygger upp en lek med kort som används
för att slå ut motståndarens warband.
Figurspel för 2 spelare från 12 år.
Speltid 30-160 minuter.
Regler på engelska. [188693]

35

SF-BOKHANDELN VINTERN 2018/19

EXPANSIONER

Exploding Kittens

Streaking Kittens
Expansion Booster Pack 99:Succéspelet där du ska undvika
exploderande kattungar.

Exploding Kittens 279:Kortspel. 2-5 spelare. 15 minuter.
Regler på engelska. [163892]

Den andra expansionen till kortspelet som blev känt som mest backade
kickstarterspelet någonsin när det lanserades. Här ingår 15 nya kort,
med 8 nya handlingar och en ”streaking kitten” som springer naken
över bollplanen och låter dig hålla en exploderande kattunge i handen
utan att den sprängs. OBS! Fungerar bara till engelskspråkiga utgåvan
av spelet.
Expansion till engelskspråkiga utgåvan. [187393]

Fallout - The Board Game

New California Expansion 449:-

Ett lyckat brädspel baserat på
datorspelet.

Fallout 599:Brädspel. 2-4 spelare. 120+ min.
Regler på engelska. [173935]

Solsken, havsbris och radioaktiva öknar väntar den som tar
sig västerut genom ödelandet. New California var en gång en
blomstrande stat, men kriget har störtat området i kaos. Vilket är bra! Kaos innebär möjligheter till fyndletande och goda
förtjänster. Expansionen innehåller uppdrag, medhjälpare,
skyddsrum och föremål. Tolv nya kartbrickor kan användas i
originalhandlingarna eller i nya handlingar.
➥ Expansion till Fallout i november. [186915]

A Game of Thrones 2nd Edition

Mother Of Dragons Expansion 419:-

Brädspel baserat på George R
R Martins böcker.

A Game of Thrones 599:Brädspel. 3-6 spelare. 120+ min.
Regler på engelska. [106782]

Här ingår ett spelbräde med Essos fristäder och Eyrie. Nya
karaktärer och regler ingår också, när husen Targaryen och
Arryn ger sig in i leken. I kampen om järntronen kan du söka
knyta andra huset till dig med ett nytt regelsystem för vasaller,
och be om hjälp hos the Iron Bank of Braavos. Men var försiktig.
Banken kräver sin del av vinsten och går krigslyckan dig emot
kan det bli en dyr affär.
➥ Expansion till A Game of Thrones i december. [179721]

Mansions of Madness Second Edition

Horrific Journeys 599: -

Samarbetsspel med en
appbaserad ”spelledare”.

Mansions of Madness 899:Brädspel. 1-5 spelare. 120+ min.
Regler på engelska. [160674]

En zeppelinare hotas av både våldsverkare och stormar. På
havet planerar en sabotör att sänka ett skepp med hjälp av en
bomb. Och över New England ilar ett tåg på flykt undan ett
onämnbart hot. Tre scenarion, med andra ord, alla med fokus
på farofyllda resor. Som vanligt ingår nya kartbrickor, gåtor,
monster och mytiska händelser. Dessutom bjuds fyra nya
hjältar in att ta del av äventyren.
➥ Expansion till Mansions of Madness i november. [186100]

This War of Mine

The Tales from the
Ruined City Expansion 499:Samarbetsspel bland civila i en
krigshärjad stad.

This War of Mine 699:Brädspel. 1-6 spelare. 45+ minuter.
Regler på engelska. [171758]
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Den första expansionen till spelet där det gäller att till
sammans överleva i en sönderfallande stad mitt under brinnande krig. Maten börjar ta slut och nya problem tillstöter,
men också nya ansikten, både vänliga och fientliga. Expansionen bjuder på nya miljöer och sätt att färdas, till exempel
genom kloakerna.
➥ Expansion till This War of Mine i november. [186482]
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Svärdets sång
Ett nytt svenskt fantasyrollspel med bilder av Nils Gulliksson och texter av Erik Granström. Rollpersonerna är äventyrare och skattletare som går sin egen väg i ett fördömt
land. I spelet kan de utforska Det glömda landet, genomsöka
uråldriga ruiner, kämpa mot drakar och demoner, och - om
de överlever tillräckligt länge - bygga ett eget fäste.

Svärdets sång - Grundbox 359:Boxen innehåller allt du behöver för att spela: En Spelarbok
med regler för att skapa rollpersoner, stridsregler, magi och
instruktioner för att bygga ett fäste. En Spelledarbok med en
beskrivning av Det glömda landet, ett bestiarium, slumpmöten och tre äventyrslandskap. Häftet Sägner & Äventyrare,
som låter er fördjupa era rollpersoner. En karta i fyrfärg. Ett
ark med klistermärken för äventyrslandskap och gravstenar.
➥ Box i november. [186748]

Korpens klagan 259:Korpens klagan är en episk kampanjmodul till rollspelet
Svärdets sång, skriven av den prisade fantasyförfattaren
Erik Granström. Korpens klagan är inte en linjär berättelse
och har inget givet mål som spelarna måste följa. Istället är
det en samling sägner, platser, spelledarpersoner och
händelser. Berättelsen kretsar kring alvkronan Stanengist
och dess alvrubiner, ett föremål som söks av flera makt
spelare.
➥ Inbunden bok i november. [186751]

Tärningsset 199:12 specialtärningar
med särskilda
symboler.

Spelledarskärm 149:Med illustration av
Simon Stålenhag och
tabeller och listor.

Spelkort 1 169:55 kort med artefakter, riddjur och
handlingar.

Tärningsset. [186752]

SL-skärm. [186749]

Kortlek. [186750]

Sagospelet Äventyr

Komino Djurens ö 169:Den fjärde världsboken i sagovärlden Masona behandlar det
magiska landet Komino Djurens ö, där djurfolk och fabler
bor. I boken beskrivs också
utposten Daar, där Drömvakten
kämpar mot maror och andra
fiender som jagar drömmarna
som rör sig längs de magiska
strömmarna norr om ön. Du får
också stifta bekantskap med
Astralaba - Stjärnö - mitt i
stjärnhavet Astraquor varifrån
stjärnor sägs födas.
➥ Häftat album
i november. [189508]

Mutant År Noll

Den grå döden 229:Den grå döden är en klassisk äventyrskampanj till rollspelet
Mutants första utgåva på 1980-talet, skriven av Michael Petersén här på SF-bokhandeln. Denna nya och helt omarbetade
version av Den grå döden är en hyllning till de gamla äventyren
och samtidigt en modern kampanjmodul till Mutant: År Noll och
dess expansioner. Den grå döden knyter samman berättelserna i
År Noll, Genlab Alfa, Maskinarium och Elysium. Mutanter, djur,
robotar och människor måste lägga sina skillnader åt sidan och
enas mot ett nytt gemensamt hot i världen efter undergången.
➥ Inbunden i december. [189836]

Hjältarnas tid

Hjältarnas väg 229:I Hjältarnas väg ligger fokus på rollpersonen, med fler möjligheter när rollpersonen skapas och med utveckling bortom
färdighetsvärdena. I boken hittar du bland annat tips och
råd till spelare, Uppdaterade regler för att skapa rollpersoner, Nya folkslag och värv, uppdaterade förbättringsregler,
nya förmågor och ett matigt utrustningskapitel.
Häftat album. [189926]

Sorgeveden 229:Sorgeveden är en matig kampanjbakgrundsbok till Hjältarnas tid, skriven av rollspelslegenden Anders Blixt. Här
hittar du folkslag, äventyr, hemligheter och mängder med
resurser för att berika din kampanj
Häftat album. [189928]
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Kutulu

De försvunna
soldaterna: Ett
statligt ärende
i norr 119:Ett äventyr av Moa Frithiofsson till det svenska Lovecraftrollspelet Kutulu. Året är 1947.
Rollpersonerna skickas upp
till Kiruna för att undersöka
det mystiska försvinnandet av
43 stupade tyska soldater, som
begravts där i väntan på krigs
slutet. De hamnar genast i en
soppa av klasskamp och korruption i den lilla gruvorten - vem
kan man lita på? Visste journalisten Vikander något?
Häftad. [187810]
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rollspel på engelska
Dungeons and Dragons
Creature Codex 459:Kobold Press ligger bakom den här
massiva monsterboken, med mer än 350
monster och varelser avpassade för femte
utgåvan av Dungeons & Dragons.
Häftat album. [184433]

FATE
Uprising: The Dystopian
Universe RPG Hardcover 379:Ett dystopiskt framtidsspel baserat på
det enkla, intuitiva FATE-regelsystemet.
Scenen är Paris Nouveau, en cyberpunkig
och mörk stad där invånarna, uppslukade
av dagdrömmar i virtuella verkligheter,
är närmast livegna under hänsynslösa
bolagsherrar. Men det finns en motståndsrörelse, rebell som vägrar VR och kämpar
för en bättre framtid.
Inbundet album. [187434]

FATE Tachyon Squadron 229:Ett kampanjmiljö till FATE som blandar
space opera och militär-sf. Rollpersonerna
är rymdstridspiloter i Tachyonskvadronen
som skyddar Draconissystemet från fiender. Det här är bara en kampanjbakgrund.
Du behöver grundreglerna till FATE för
att spela.
Inbundet album. [189357]

Star Trek Adventures RPG
Star Trek RPG
Adventures Starter Set 319:En startbox med allt du behöver för att
spela rollspel i Star Wars universum, som
besättning ombord på ett Federationsskepp. Här ingår ett häfte med grundreglerna, tre äventyr sammanfogade till en
kampanj, färdiga rollpersoner (5 starfleetofficerare) och ett skepp, tärningar och lite
spelhjälpmedel.
➥ Box i november. [186144]

Tails of Equestria RPG
My Little Pony: Tails of Equestria
- Starter Set 349:En startlåda för My Little Pony-rollspelet.
Med den här lådan krävs inte någon
spelledare, så det är lätt för spelare i alla
åldrar att komma igång. Den innehåller en
bok med äventyret A Dragon’s Bounty, ett
antal kartongfigurer för dem som vill spela
ut äventyret på bordsskivan, tärningar,
färdiga rollpersoner och en karta.
Box. [186918]

Haunting Of Equestria 199:Ett spöklikt äventyr till My Little Ponyrollspelet..

Dungeons & Dragons

Waterdeep Dungeon of the Mad Mage 449:Det andra äventyret från Svärdskustens metropol Waterdeep. Passar rollpersoner på nivå 5-20.
Undermountain är ett av Faerûns största underjordiska
komplex, som enklast nås genom värdshuset the Yawning
Portal, där en gapande avgrund öppnar sig mitt i matsalen. I botten av schaktet öppnar sig en väldig labyrint,
dit bara de dristigaste (eller dummaste) beger sig. Där
härskar den galna magikern Halaster Blackcloak, en flera
hundra år gammal man som ofta roar sig med att manipulera skeenden i staden ovan mark.
Äventyret tar vid direkt efter Waterdeep: Dragon Heist och
tar rollpersonerna upp till 20:e nivån, något som krävs om
de ska våga sig in i Halasters hem. 23 nivåer av Undermountain beskrivs, tillsammans med hamnen Skullport.
➥ Inbundet album i november. [184890]

Guildmasters’
Guide to Ravnica 449:En kampanjmiljö hämtad från samlarkortspelet Magic the
Gathering, anpassad för Dungeons & Dragons.
Regnmolnen skockas över Ravnicas höga torn och invånarna i den väldiga staden är vana vid att prata om vädret.
Ravnica är ett existensplan, men hela planet domineras
av ett vindlande stadslandskap. Det styrs av tio gillen, allt
från brottssyndikat till vetenskapliga institutioner och
religiösa sekter, som konkurrerar och samarbetar. Ravnicas välstånd vilar på den kunskap och erfarenhet som har
samlats i gillerna under tusentals år.
➥ Inbundet album i november. [186931]
Dragon Heist Dice Set 229:Tärningsset med 2d20,
1d12, 2d10, 1d8, 4d6, 1d4
och en hitpointräknare.
Tärningar. [184891]

Guide to Ravnica
Dice Set 229:1d20, 1d12, 2d10, 1d8, 4d6,
1d4 och en gillestärning.
Tärningar. [186932]

➥ Häftat album i december. [186919]
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Kult Divinity Lost

Warhammer 40K Wrath & Glor y RPG

Core Rule Book 549:-

Core Rulebook Hardcover 579:-

Den nya versionen av skräckrollspelet KULT.
Det här är en ny, engelskspråkig version av rollspelet som
Gunilla och Michael här på SF-Bokhandeln skrev i början
av 90-talet. Petter Nallo har fört in den gnosticistiskt inspirerade kampanjvärlden i 2000-talet och spelet har fått
nya regler, baserade på Apocalypse World.
KULT berättar om hur vår värld är blott en Illusion,
skapad för att hålla oss människor fångna och hindra oss
från att se vår egen fasansfulla gudomlighet. Bortom
Illusionen väntar resterna av vårt urhem, nu i ruiner.
➥ Inbundet album i november. [176012]

Ett nytt rollspel i Warhammer 40K-världen.
Det nya spelet spänner över det 41:a årtusendets hela
krigshärjade universum. Ett visst fokus ligger förstås
på Imperiet och Space Marines, men det går lika bra att
spela en grupp Eldar i strid mot kaos eller en grupp Orker
som ödelägger Imperiets världar. Reglerna med 6-sidiga
tärningar i en tärningspool är enkla och inriktade på
actionspel, som sig bör!
Inbundet album. [185961]

The Black Madonna 399:En nyutgåva av den första kampanjen som publicerades
till spelet. Handlingen tar sin början 1991, i ett nyligen
återförenat Tyskland. Men berättelserna har sina rötter i
det förflutna, i Sovjetunionen under andra världkriget.
➥ Inbundet album i november. [188571]

Taroticum and Other Tales 399:-

Warhammer 40K Wrath & Glor y
RPG: Star ter Set 499:En startbox med tärningar, taktiska kartor, nybörjarregler
och ett första litet äventyr med sex färdiga rollpersoner.
Inbundet album. [185962]
Campaign Card Deck 199:Kort som kan användas av spelarna för att generera specialeffekter under spelets gång.
Kortlek. [185969]

Sju äventyr till KULT. Här ingår det tidigare publicerade
Taroticum och sex nyskrivna äventyr.
➥ Inbundet album i november. [188577]

Character Talents and Psychic Powers Card Pack 149:Referenskort för psykiska krafter.
Kortlek. [185965]

Tarot Cards 299:-

Combat Complications Deck 199:Referenskort för komplikationer som kan uppstå i strid.
Kortlek. [185966]

En fantastiskt snygg tarotkortlek med bilder av Axel
Torvenius. Kan användas i äventyret Taroticum, men är
väldigt snygg också på egen hand.
➥ Kortlek i november. [188576]
Gamemaster Screen 189:Spelledarskärm med alla
nödvändiga tabeller.
Spelledarskärm. [188572]

Dice Set 99:Två 2d10 med ettan ersatt
av Sefirotsymbolen.
Tärningar. [188574]

Archetype Bundle 189:Färdiga förmulär för alla
25 arketyperna i spelet.
Mapp. [188573]

Reference Deck 99:Kort med regelmässigt
användbara data.
Referenskort. [188575]

Perils of the Warp Deck 199:En lek med kort som beskriver vilka fasor som kan uppenbara
sig om man leker med warpen.

Kortlek. [185967]

Wargear Card Pack 149:Referenskort för vapen, rustningar och annan utrustning.
Kortlek. [185968]
Wrath Deck 199:En kortlek för kritiska skador.
Kortlek. [185970]
Tokens 199:Markörer för de taktiska kartorna till spelet.
Markörer. [185964]
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JULKLAPPSTIPS

Sheriff of Nottingham 329:-

Skandinavisk version
Ett socialt spel från Robin Hoods
värld. Det gäller att bluffa och läsa av
de andra spelarna.
➥ Släpps i december.
Brädspel för 3-5 spelare från 13 år.
Regler på svenska. [183982]
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Unstable Unicorns 339:Humoristiskt partykortspel där det
gäller att bygga en armé av gulliga
enhörningar.
Kortspel för 2-8 spelare från 10 år.
Regler på engelska. [185514]

Vampire the Masquerade Core
Rulebook Hardcover 499:Det blodigaste rollspelet någonsin i ny
utgåva, med förbättrade och moderniserade regler.
Rollspel från 14 år.
Regler på engelska. [183691]

Dungeons & Dragons
Star ter Set 199:En startlåda med allt du behöver för att
pröva på världens populäraste rollspel
- äventyr, snabbregler, rollpersoner och
tärningar.
Rollspel från 9 år.
Regler på engelska. [132808]

Fallout: A Post-Nuclear Board Game 599:Ett brädspel baserat på datorspelen från en värld
efter katastrofen. Spelet fångar känslan av att undersöka en ödelagd värld på ett bra sätt.
Brädspel för 1-4 spelare från 12 år. [173935]

Hanabi 119:Ett prisbelönt kortspel där det gäller att
sätta samman det bästa fyrverkeriet.
Kortspel för 2-5 spelare från 8 år.
Regler på engelska. [128199]
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Cards Against
Humanity 399:-

Betrayal at House
on the Hill 499:-

Ett partykortspel som tar fram det
sämsta i alla. Spelas på egen risk
med släkten under julhelgen!
Kortspel för 4+ spelare från 15 år.
Regler på engelska. [184869]

Ett med rätta klassiskt brädspel där
det gäller att utforska spökhuset och
avslöja förrädaren i gruppen.
Brädspel för 3-6 spelare från 12 år.
Regler på engelska. [96827]
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TV-SERIER

FILM & TV-SERIER PÅ DVD & BLU-RAY
tv-serier
The 100, Season 5 359:Postapokalyptiskt tonårsdrama på en förödd jord dit 100 ungdomar har skickats.
Sex år har gått efter slutet på fjärde
säsongen. De återstående överlevarna
återvänder till jorden, där en strid om
makten över Shallow Valley tar sin början.
Vi bjuds också på en hel del tillbakablickar,
så helt missar vi inte de sex åren som gått
sedan förra säsongens dramatiska slut.
DVD från England. Ej svensk text. [183233]

Den nördiga sitcomen utvecklas allt mer
till en familjekomedi.
Sheldon och Amy gör sig redo för bröllop
och Howard och Bernadette upptäcker att
de kommer att bli föräldrar igen.
Svensktextad dvd. [188783]

The Big Bang Theory,
Season 11 (blu-ray) 399:Svensktextad blu-ray. [188784]

Colony Season 2 399:-

Agents of S.H.I.E.L.D.,
säsong 5 (blu-ray) 399:-

Dystopi från ett USA som ockuperats av
utomjordingar.
Vi följer en familj i Los Angeles. Staden
har omgärdats av en hög mur som stänger
allt ute, och invånarna bevakas av
mänskliga kollaboratörer. Will och Katie
kämpar för att hålla samman familjen,
genom att samarbeta med både motståndsrörelsen och ockupationsstyrkorna. Dan
Bennett, ny chef för grannskapets säkerhetsstyrkor, är misstrogen mot Jennifer
och prövar henne. Samtidigt förs Bram
till ett arbetsläger där han värvas som
dubbelagent.

Blu-ray från England. Ej svensk text. [188514]

DVD från England. Ej svensk text. [188244]

American Horror Story,
säsong 7: Cult 349:-

The Expanse Season 2 299:-

Agents of S.H.I.E.L.D., säsong 5 399:Spin off-serien från Avengers Assemble.
Clark Gregg är tillbaka som agent Phil
Coulsen, i spetsen för en elitgrupp inom
Strategic Homeland Intervention. Det här
är en ovanligt lyckad säsong, som börjar
med en farofylld resa och en oroväckande
upptäckt. Här vidgas scenen i tid och rum
på ett bra sätt.
DVD från England. Ej svensk text. [188513]

Skräckserien som arbetar med avslutade,
men internt sammanhållna, berättelser i
varje säsong håller fortfarande.
Ally Mayfair-Richards, en kvinna från
Michigan som plågas av fobier, försöker
finna lyckan som restaurangägare till
sammans med sin fru, och son. Men Allys
familj - och hennes grepp om verklig
heten - hotas av Kai Anderson, en politiskt
motiverad kultledare som planerar ett
otänkbart massmord. Detta är en delikat
skräckbuffé, serverad med samhällskritik,
svurna löften och clownkostymer.

TV-serien baserad på James S A Coreys
space opera-romaner från en framtid där
solsystemet plågas av konflikter mellan
Jorden, Mars och asteroidbältet.
Första säsongen slutade med att protomolekylen, som stått i centrum för handlingen, spred förödelse omkring sig på månen
Eros. I andra säsonen börjar vi på Mars,
där vi möter marinkårssoldaten Bobbie
Draper som skickas på ett uppdrag till
forskningsstationen Phoebe.
➥ Svensktextad DVD 12 november. [188623]

The Expanse Season 2 (blu-ray) 399:-

Svensktextad dvd. [188599]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [188013]

Ash Vs Evil Dead, Season 3 299:-

Fear the Walking Dead, Season 4 399:-

I den tredje och sista säsongen av den
populära serien svingar Ash vidare med
sin motorsåg.
Tillsammans med Pablo och Kelly slåss
Ash för att rädda världen från ondska,
och gör oväntat en chockerande upptäckt.
Necronomicon är, sedan slutet på andra
säsongen, på vift igen - något som aldrig
slutar lyckligt. Onda andar, demoniska
avkommor och annat skoj väntar innan
resan är över.

Här berättas förhistorien till zombie
katastrofen i The Walking Dead.
I fjärde säsongen dyker Morgan Jones, från
The Walking Dead, upp hos Madison och
hennes familj. Det förflutna gör sig påmint,
samtidigt som nuet blir allt svårare att
uthärda.

Svensktextad dvd. [188614]

➥ Svensktextad blu-ray 3 december. [189670]

Arrow, The Complete Sixth Season 359:TV-serie baserad på superhjälten från DC
Comics, miljardären Oliver Queen som
skjuter båge i rättvisans tjänst.
Femte säsongen slutade med ett känslo
laddat möte mellan Oliver och Adrian
Chase. Nu flyttar fokus till vad som
kommer att hända med medlemmarna i
Team Arrow. Green Arrow måste tänka på
hur han ska balansera sina många roller
och förhållandet till sin ”familj”. Samtidigt
dras gruppen in i en konflikt med den
kriminella gruppen The Dragon.
Svensktextad dvd. [188139]

Arrow, The Complete
Sixth Season (blu-ray) 499:Svensktextad blu-ray. [188140]
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The Big Bang Theory, Season 11 299:-

➥ Svensktextad dvd 3 december. [189669]

Fear the Walking Dead,
Season 4 (blu-ray) 399:The Flash, Complete Fourth Season 349:DC-hjälten Flash, alias Barry, lever ett
lyckligt och farligt drömliv i det
alternativa Flashpoint-universat.
I försöken att rädda sin flickvän Iris
ställdes Barry öga mot öga med sin onda
tvilling. Han låstes fast i den interdimensionella kraftkällan som kallas ”speed
source”. Men utan Barry är Central City i
fara, och Team Flash bestämmer sig för att
befria sin vän. Det får oväntade följder, och
leder till att Barry möter sin nya fiende
the Thinker.
➥ Svensktextad dvd 3 december. [189328]

The Flash, Complete
Fourth Season (blu-ray) 399:➥ Svensktextad blu-ray 3 december. [189329]
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The Originals, Season 5 359:Sista säsongen av spin off-serien från The
Vampire Diaries.
Vampyrerna Klaus, Elijah och Rebekah
kämpar för att ta tillbaka kontrollen över
New Orleans, staden de var med om att
bygga upp. Klaus återvänder till French
Quarter efter sju års frånvaro. En tragisk
händelse gör att han återförenas med sina
syskon.
DVD från England. Ej svensk text. [189658]

The Orville, Season 1 399:-

Star Trek Discover y, Säsong 1 349:Krig har utbrutit mellan Federationen och Klingonimperiet,
och i centrum står den vanärade officeren Michael Burnham.
Den nya Star Trek-serien utspelar sig tio år före den första
tv-serien med Kirk och Spock. Kriget går dåligt för Federationen och Michael Burnam plockas ur fängsligt förvar av
den självsvådlige kapten Lorca, befälhavare på det experimentella Federationsskeppet USS Discovery.
➥ Svensktextad dvd 19 november. [189330]
Star Trek Discovery, Säsong 1 (blu-ray) 399:➥ Svensktextad blu-ray 19 november. [189331]

Gotham, Season 4 359:En serie som utspelar sig i Batmans hemstad flera år innan Bruce Wayne blir en
mörk hämnare.
Den fjärde säsongen av serien om Gotham
före Batman har låtit sig inspireras av de
tecknade serierna Batman: Year One, Batman: The Long Halloween och Batman: No
Man’s Land. Säsongen har undertiteln A
Dark Knight och handlar bland annat om
hur Jim Gordon försöker bena ut ett fall
med en seriemördare som bär grishuvud
och hur en massflykt från Arkham Asylum
gör livet surt för Gothams invånare.
DVD från England. Ej svensk text. [188503]

Gotham, Season 4 (blu-ray) 499:Blu-ray från England. Ej svensk text. [188504]

Lucifer, Season 3 359:TV-serien som baserar sig på den
tecknade serien med samma namn, men
har utvecklat en egen ton med starka drag
av romantisk komedi.
Andra säsongen slutade med stor familje
dramatik, när Lucifer och hans bror Amanadiel försökte hantera att deras mamma
plötsligt befann sig på jorden och med stor
möda försökte hålla kvar sin gudomliga
essans i en mänsklig kropp. Den tredje
säsongen kommer att kretsa mycket kring
den mystiska mördaren Sinnerman, och
utvecklas till ett triangeldrama med Lucifer, Pierce och Chloe.
Svensktextad DVD. [188505]

Once Upon a Time:
The Complete Seventh Season 299:Sista säsongen av sagoserien.
Några år efter den sista striden i Storybrooke lämnar en vuxen Henry Mills
sitt hem på jakt efter sitt eget öde. Han
finner kärleken hos en ny inkarnation av
Askungen och oväntad fara från hennes
styvmor och styvsyster, samt den onda
trollpackan Gothel. När en ny, mörk
förbannelse raderar allas minnen måste
Henry och de andra att besegra Gothel och
avsluta hennes skräckvälde.
Svensktextad dvd. [188608]
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En komedi som utspelar sig 400 år in i
framtiden, ombord på forskningsskeppet
The Orville.
Kapten Ed Mercer ser sina drömmar gå i
uppfyllelse när han får leda en besättning
på uppdrag som Planetunionen miss
lyckats med att hitta någon annan som
kan fullgöra. Ed är inte den mest kompetenta rymdkaptenen som har skådats, men
har gott hopp för framtiden. Då dyker hans
ex-fru upp och avslöjar att hon har fått
plats om försteofficer på skeppet.
DVD från England. Ej svensk text. [189619]

Rick and Morty Season 2 299:Den helgalna och gravt alkoholiserade uppfinnaren Rick ger sig ut på nya livsfarliga
äventyr i färgglada dimensioner.
Hela familjen Sanchez: svärsonen Jerry
dotterdottern Summer och dottersonen
Morty dras in i morfar Ricks intergalaktiska äventyr, när nya hemligheter ur Ricks
förflutna avslöjas. Frågan är om familjen
kan överleva Ricks vansinne och allt kaos
som universum utsätter dem för.
DVD från England. Ej svensk text. [189406]

Rick and Morty Season 2 (blu-ray) 359:Blu-ray från England. Ej svensk text. [189407]

Star Wars Rebels, Season 4 229:En animerad serie som utspelar sig under
Imperiets första tid.
Ghost crew ger sig ut på sitt viktigaste
uppdrag hittills, i den sista säsongen av
serien. Ezra leder gruppen tillbaka till
sin hemvärld, där de ställs mot Imperiets
styrkor under storamiral Thrawns befäl.
Gamla vänner möts igen och nya ansikten
dyker upp när vi närmar oss det
dramatiska slutet.
DVD från England. Ej svensk text. [188516]

Star Wars Rebels,
Season 4 (blu-ray) 299:Blu-ray från England. Ej svensk text. [188517]

Supernatural, Season 13 399:Sam och Dean Winchester fostrades av
slåss mot demoner, men har nu hunnit
väldigt långt från sitt ursprung.
I förra säsongen dök brödernas sedan
länge döda mamma upp igen. Men glädjen
blev kortvarig, när Lucifer också återvände.
Svensktextad dvd. [188941]

Supernatural, Season 13 (blu-ray) 599:Svensktextad blu-ray. [188942]

Supernatural Season 1-13 1299:Alla de första säsongerna av serien om bröderna Winchester, som dras in i en allt mer
dramatisk kamp mot demoniska krafter.
DVD från England. Ej svensk text. [156173]

Supernatural
Season 1-13 (blu-ray) 1499:Blu-ray från England. Ej svensk text. [188945]
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Vikings, säsong 5, volume 1 299:Strider, svek och maktkamp i vikingatidens
Europa.
Ivar hävdar sitt ledarskap över den stora
hären, medan Lagertha härskar som
drottning över Kattegat. Ivars mord på sin
bror Sigurd sprider oro och Ragnars söner
planerar sitt nästa drag. Björn följer sitt
öde på Medelhavet och Floki, som sörjer
förlusten av sin fru Helga, drar till sjöss
och följer gudarnas vilja.
Svensktextad dvd. [188609]

Vikings, säsong 5,
volume 1 (blu-ray) 299:Svensktextad blu-ray. [188610]

Westworld, säsong 2 (15) 349:Robotuppror i vilda västern.
Den hyllade serien om hur nöjesparks
robotarna söker sanningen om sig själva
och sin plats i världen skruvar upp
temperaturen ett snäpp i andra säsongen.
Svensktextad dvd. [189322]

Westworld, säsong 2 (blu-ray) 399:Svensktextad blu-ray. [189323]
Finns också i 4K Ultra HD-utgåva.

filmer
Future World 99:Apokalyptisk action i en karg ödemark.
I en postapokalyptisk värld där alla naturresurser har tagit slut får vi följa en prins
från Oasen, en av världens sista säkra
platser. Han måste ge sig av för att hitta
ett botemedel till sin döende mamma,
och på vägen måste han kämpa mot den
brutale Warlord, hans dödliga AI-robot och
den demoniska Druglord.
Svensktextad dvd. [188630]

Future World (blu-ray) 99:Svensktextad blu-ray. [188631]

Ghost Stories 199:En psykolog som misstror övernaturliga
förklaringar tvingas tänka om.
En psykologiprofessor som ägnat livet åt
att avslöja parapsykologer och andra spöktroende som bluffmakare får en fil där tre
oförklarliga fall av hemsökelse beskrivs.
Han bestämmer sig för att undersöka
de tre fallen närmare, och börjar ana att
fallen nog har en personlig betydelse för
honom.
DVD från England. Ej svensk text. [187986]

Ghost Stories (blu-ray) 259:Blu-ray från England. Ej svensk text. [187987]

Isle of Dogs 159:Wes Andersons senaste film är en
animerad saga om hundar och en liten
pojke.
12-årige Atari Kobayashi arbetar för den
korrupte borgmästaren i staden. När
alla hundar i MegasakiCity en dag blir
skickade från staden till en stor soptipp, så
tar Atari saken i egna händer och beger sig
i sitt miniatyrflygplan till Trash Island i
hopp om att hitta sin vakthund Spots. Med
hjälp av sina nyvunna byrackor till vänner,
påbörjas ett episkt äventyr som kommer
att avgöra framtiden för hela prefekturen.
DVD från England. Ej svensk text.[188611]

Isle of Dogs (blu-ray) 199:Blu-ray från England. Ej svensk text. [188612]

Ant-Man and The Wasp 149:Myrmannen får sällskap av ytterligare en krympande
superhjälte.
Scott Lang kämpar för att få balans mellan sitt familjeliv
och sina plikter som Ant-Man. När Hope van Dyne och Dr
Hank Pym kontaktar honom måste han dra på sig dräkten
för att slåss sida vid sida med the Wasp.
➥ Svensktextad dvd 12 november. [149894]
Ant-Man and The Wasp (blu-ray) 179:➥ Svensktextad blu-ray 12 november. [188624]
Filmen finns också i 3D, i 4K Ultra HD och i Steelbook

JoJo’s Bizarre Adventure:
Diamond is Unbreakable 179:Takashi Miike har regisserat den här
spelfilmen baserad på den knasiga mangan
och animen.
Tonåringen JoJo upptäcker att han har
superkrafter, ärvda genom en förbannelse.
Det visar sig att någon i JoJos hemstad
sprider krafterna omkring sig, något som
kommer att sluta illa. Jojo måste få stopp
på spridningen av krafterna. Spelfilmen
baserar sig på handlingen i den fjärde
mangaserien (som också finns som anime).
DVD från England. Ej svensk text. [187822]

Jurassic World: Fallen Kingdom 149:Tre år har gått sedan nöjesparken och
lyxresorten Jurassic World ödelades av förrymda dinosaurier.
Människorna har nu övergivit Isla Nublar
medan de överlevande dinosaurierna
klarar sig på egen hand i djungeln. När
öns vilande vulkan börjar vakna till liv
påbörjar Owen och Claire en räddnings
mission för att rädda de dinosaurier
som fortfarande är kvar på ön från att
utplånas. Det blir en dramatisk kamp mot
klockan.
Svensktextad dvd. [188616]

Jurassic World:
Fallen Kingdom (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [188617]
Finns också i 4K Ultra HD-utgåva och i 3D.

Mandy 99:En knasig kult och blodig hämnd i en
skräckthriller med Nicholas Cage.
Skogshuggaren Red Miller och den
fantasyläsande konstnären Mandy Bloom
lever ett kärleksfullt och stillsamt liv långt
från civilisationen. Men när Red blir vittne
till hur hans mening med livet, Mandy, blir
brutalt mördad av en religiös sexgalning
och hans demoniska motorcykelgäng, ger
han sig ut på regelrätt bärsärk genom ett
mardrömslandskap utan dess like.
Svensktextad dvd. [32819]

Mandy (blu-ray) 99:Svensktextad blu-ray. [46722]
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Mar y och häxans blomma 159:Mary hamnar i en magisk stad där det finns en häxskola.
Mary följer efter en katt ut i skogen och finner en kvast
fastvuxen i ett gammalt förvridet träd och blå lysande
blommor vid trädets fot. När hon plockar en av
blommorna flyger plötsligt kvasten iväg med henne och
katten till en mystisk färgglad stad ovan molnen.
➥ Svensktextad dvd 5 december. [189651]
Mary and the Witch’s Flower (blu-ray) 229:Blu-ray från England. Ej svensk text. [188439]
Finns också på DVD och i Steelbook från England,
utan svensk text.

The Meg 149:En förhistorisk jättehaj mumsar på dykare.
En djuphavsubåt hamnar på Stilla havets
botten – med besättningen fångade inuti
och en väldigt stor haj utanför. I en kamp
mot klockan tar besättningen hjälp av
djuphavsdykaren Jonas Taylor för att
undkomma hajen. Men Taylor (Jason Statham) har stött på Meg tidigare och måste
utmana sin Carcharodon Megalodon-fobi.
Svensktextad dvd. [189325]

The Meg (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [189326]
Finns också i 4K Ultra HD-utgåva.

Troll 1 & 2, The Complete
Collection (blu-ray) 249:En samling med kultfilmerna ”Troll” från
1986 och ”Troll 2” från 1990, plus dokumentären Best Worst Movie.
I Troll flyttar paret Harry och Anne Potter
in i en ny lägenhet med sina två barn. De
vet förstås inte att fastigheten har troll
invånare, som besätter dottern Wendy och
börjar förvandla hela huset till en urskog,
bebodd av mindre mysiga mytologiska
väsen. Uppföljaren Troll 2 följer en familj
på semester, som råkar i klorna på troll
som gillar att förvandla människor till
mumsiga grönsaker!
Blu-ray från England. Ej svensk text. [189620]

VampyrVidar 129:Norsk vampyrskräckis om en lantlig
gammpojke som blir mörkrets furste.
Vidar är en 33-årig sexuellt frustrerad
ungkarl som bor med sin religiösa mamma
på en bondgård på den norska obygden.
Trött på sitt monotona liv ber han till Herren att slippa sitta fast i detta tråkiga liv,
och Herren är inte sen att svara. I nästa
ögonblick vaknar han upp som mörkrets
furste och hans tradiga liv är nu ett minne
blott. Men livet blir inte lättare för det.
Svensktextad dvd. [189094]

VampyrVidar (blu-ray) 159:Svensktextad blu-ray. [189095]
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Yuri!!! On Ice,
Complete Series (blu-ray + DVD) 449:Alla tolv avsnitten av succéanimen om konståkaren Yuri
Katsuki och hans förhållande till idolen och tränaren
Victor.
Konståkaren Yuri Katsuki gjorde dåligt ifrån sig under
Grand Prix-tävlingarna och bestämmer sig för att ta en
paus i tävlandet. Då erbjuder sig Victor Nikiforov, Yuris
största idol, att bli hans tränare. Yuri får en nytändning
som konståkare och relationen till Victor växer till något
mer än någon av dem vågat hoppas.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [157932]

Anime, import från England
Skivorna kan spelas på vanliga spelare,
men har inte svensk text.
Aoharu X Machinegun 399:Hotaru är en flicka som ofta tas för en
pojke och har ett starkt rättvisepatos.
En klasskompis berättar för Hotaru att en
skum typ på en host club har blåst henne
på pengar. Hotaru bestämmer sig för att
ställa uslingen mot väggen, och upptäcker
att det är hennes granne. Vad värre är, han
föreslår att de ska göra upp i en duell med
skjutvapen! Det visar sig snart att puffrorna bara är leksaker, men Hotaru ser
sig ändå besegrad. Hon dras in i ”survival
games” mystiska värld och blir medlem
i laget Toy Gun Gun. Där möter hon en
brokig skara mer eller mindre bräckliga
existenser.
DVD från England. Ej svensk text. [187814]

Aoharu X Machinegun (blu-ray) 449:Blu-ray från England. Ej svensk text. [187815]

Bakuon!! Complete Collection 399:Hane Sakura går med i en MC-klubb i
skolan.
Det blir början till vilda äventyr tillsammans med klubbkompisarna Onsa Amano,
Rin Suzunoki, Raimu Kawazaki and Hijiri
Minowa.
DVD från England. Ej svensk text. [187818]

Bakuon!!
Complete Collection (blu-ray) 449:Blu-ray från England. Ej svensk text. [187819]

Black Clover:
Season 1, Part 1 (blu-ray) 499:Asta är en liten kille som vill bli en mäktig
magiker.
Det är bara ett problem med den planen han vet inget om magi. Turligt nog får han
tag i den unika klövermagiboken som ger
honom antimagiska krafter. Kan någon
utan magisk talang bli Magikernas kung?
Blu-ray från England. Ej svensk text. [187014]
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Kiznaiver 399:En grupp studenter deltar i ett experiment
där de kopplas samman och kan känna
varandras känslor och smärta.
Hela Sugomori City har skapats som
en scen för experimentet som går under
namnet Kizna System. Studenterna värvas
av den mystiska Noriko, som berättar att
Kazuhira och hans kamrater har värvats
till experimentet.
DVD från England. Ej svensk text. [189482]

Kiznaiver (blu-ray) 799:Presentutgåva med serien på blu-ray med
engelskt eller japanskt tal och engelsk
text. En 40-sidig broschyr ingår.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [188864]

Digimon: Digimon
Tamers, Season 3 499:Tredje säsongen av serien som började med
Digital Monsters Season 1 och 2.
En grupp barn hämtas från jorden och flyttas till en digital värld fylld av märkliga
varelser. Med hjälp av ”Digivices” och
vänliga Digimon måste de möta faran som
hotar Digiworld.
DVD från England. Ej svensk text. [189269]

Drifters, Season 1 599:En mörk och blodig fantasysaga från
skaparen av Hellsing.
Tänk dig en värld fylld av magi, alver,
hobbitar, drakar och orcher. Tänk dig sedan
att det råder ett stort krig i denna värld,
ett krig som använder sig av historiskt
kända människor, både goda och onda, som
spelpjäser i ett evig krig av galenskap.

Sju mästare, inkarnationer av stora hjältar,
kämpar för att vinna turneringen som kal�las Det femte heliga graalkriget.
Rin och Shirou är elever vid samma skola
och dras båda in i turneringen på liv och
död, där vinnaren får en önskan uppfylld
av den heliga graalen. Rin är egentligen
inte intresserad av önskningen, utan vill
bara vinna. Shirou dras in i turneringen
av en slump, efter att ha varit med om en
omtumlande händelse. De båda bestämmer
sig för att samarbeta i striderna.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [187823]

Fate/Stay Night: Unlimited
Blade Works, Part 2 (blu-ray) 599:Rin och Shirou fortsätter kampen mot
motståndarna. Men till slut kommer de att
tvingas möta varandra ... för nog måste väl
någon vinna och få sin önskan uppfylld ...
eller?
Blu-ray från England. Ej svensk text. [188441]

Food Wars! Season 2 399:Anime baserad på Yuto Tsukudas manga
med samma namn.
Souma Yukihira har alltid gillat att laga
mat och jobbar som kock på sin pappas
restaurang. Pappan bestämmer sig för att
pröva sonens talang och skickar honom till
Tootsuki Culinary Academy, en skola känd
för sina matkrig. I andra säsongen bestämmer sig Subaru Mimasaka för att stjäla
de andra elevernas köksredskap. Souma
kämpar med teoridelen av kursen och
avslutningen närmar sig.

DVD från England. Ej svensk text. [157931]

DVD från England. Ej svensk text. [187345]

Drifters, Season 1 (blu-ray) 749:-

Food Wars! Season 2 (blu-ray) 499:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [157930]
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Fate/Stay Night: Unlimited
Blade Works, Part 1 (blu-ray) 599:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [187346]
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Ghost in the Shell Stand
Alone Complex, 1st & 2nd Gig 499:Alla avsnitten i säsong 1 och av 2 serien.
Major Motoko Kusanagi fortsätter att
bekämpa brott i verkligheten och den
virtuella världen, tillsammans med övriga
befäl i Section 9 och den ständigt redo
Tachikomas. På agendan finns att lösa ett
mord som hotar växa till en internationell skandal, jaga upp en bortsprungen
mördarmaskin och lösa mysteriet med
en avhoppad android. En konspiration i
de högsta av maktsfärer där en mystisk
hacker tycks vara pådrivande leder till
gruppens mest utmanande fall hittills.
DVD från England. Ej svensk text. [187335]

Ghost in the Shell Stand Alone Complex,
1st & 2nd Gig (blu-ray) 699:Blu-ray från England. Ej svensk text. [187336]

Sound! Euphonium (blu-ray) 799:Skolflickan Kumiko gillar storbandsmusik.
Det är ett intresse hon har svårt att odla
när hon börjar på high school, men hon
övertygas av kompisar att gå med i Kitauji
High School band.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [188870]

Twin Star Exorcists, Part 1 399:De 13 första avsnitten i animen om
exorcistparet.
Rokuro kommer från en familj där alla är
exorcister, men själv vill han bli sångare
eller fotbollsspelare eller ... ja, vad som
helst utom exorcist. Nykomlingen Benio
väcker tävlingslusten i Rokuro, men
kanske ska de snarare samarbeta, sedan
de blivit kända som ”Tvillingstjärnexor
cisterna”. Kanske är deras öde att bli ett
par?

ANIME & TOPPLISTOR

Svenska försäljningstoppen
1. De odöda 229:av Johan Egerkrans
Inbunden. [184424]

11. Höstsol 65:av Lars Wilderäng
Pocket. [181533]

2. Slutet 169:av Mats Strandberg
Inbunden. [182828]

12. Passagen 349:av Simon Stålenhag
Inbunden. [176006]

3. Nordiska väsen 199:av Johan Egerkrans
Inbunden. [127210]

13. Metro 2035 65:av Dmitrij Gluchovskij
Pocket. [182445]

4. Nordiska gudar 229:av Johan Egerkrans
Inbunden. [17811]

14. Catan 379:Regler på svenska
Brädspel. [170983]

5. Deadpool 2 199:Svensktextad film
Blu-ray. [186836]
6. Solo 179:Svensktextad film
Blu-ray. [186831]

15. Nämenvaf... 179:av Jan & Maria Berglin
Häftad. [186375]
16. Pappersväggar 65:av John Ajvide Lindqvist
Pocket. [147837]

7. Fasornas djungel 129:Soloäventyr
Pocket. [174101]

17. Kvinnorna historien 		
glömde 129:av Stefan Högberg
Storpocket. [186638]

8. Cthulhu vaknar 249:av H P Lovecraft
Inbunden. [183255]

18. Ur varselklotet 349:av Simon Stålenhag
Inbunden. [108715]

9. Höstregn 199:av Lars Wilderäng
Inbunden. [184480]

19. Metro 2033 65:av Dmitrij Gluchovskij
Pocket. [127009]

10. Monsterbestiarium 199:av Bo Eriksson & Lina Blixt
Inbunden. [185504]

20. Codenames 219:Regler på svenska
Kortspel. [154765]

DVD från England. Ej svensk text.[188442]

Twin Star Exorcists, Part 1 (blu-ray) 599:Box som också har plats för del 2 och 3 i
serien.

Engelska försäljningstoppen

Blu-ray från England. Ej svensk text. [188443]

anime, import från USA
skivorna är kodade för region 1 och kan
inte spelas på en vanlig europeisk dvdeller blu-ray-spelare
Bungo Stray Dogs
Season 2 (blu-ray + dvd) 699:Gangstrar och detektiver i en fartfylld
fantasyanime.
Dazai visar sig ha kopplingar till Port
maffian, en organisation fylld av hemlig
heter och svek. Gruppen har råkat i strid
med den amerikanska ligan the Guild, och
båda gängen ligger i krig med the Agency!
Komplicerat värre!
Blu-ray och DVD region A/1.
Import från USA. [188026]

Saga of Tanya the Evil
Complete Series (blu-ray + dvd) 699:En blond liten flicka med blå ögon kämpar
vid fronten i ett brutalt krig.
Flickan är en inkarnation av en japansk
officer som i sitt förra liv hoppades kunna
dra sig tillbaka och slippa jobba. Så blev
det nu inte. Istället har han återfötts som
Tanya Degurechaff. Men en ny kropp
har inte förändrat honom. Tanya är lika
tjurskallig och kallhjärtad som tidigare och
har samma mål i sikte - att pensionera sig
och leva livets glada dagar.
Blu-ray och DVD region A/1.
Import från USA. [188342]
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1. Guilds of Ravnica
		Booster 39:		 Magic the Gathering
		 Kortspel. [186811]

9. Player’s
		Handbook 499:		 Dungeons & Dragons
		 Inbunden. [133947]

2. Cards Against
		Humanity 399:		 Kortspel. [184869]

10. Harry Potter TP 189:Frågor på engelska
Frågespel. [22315]

3. Kingdom of Ash 119:		 av Sarah J Maas
		 Pocket. [175617]

11. A Maps of Days 169:av Ransom Riggs
Storpocket. [170499]

4. Saga vol 9 169:		 av Vaughan & Staples
		 Pocket. [185873]

12. Starter Set 199:Dungeons & Dragons
Box. [132808]

5. Persepolis Rising 139:		 av James S A Corey
		 Pocket. [184477]

13. Salvation 179:av Peter Hamilton
Storpocket. [181438]

6. Spinning Silver 169:		 av Naomi Novik
		 Storpocket. [181436]
7. The Fall of
		Gondolin 199:		 av J R R Tolkien
		 Inbunden. [183134]
8. Uncompromising
		Honor 249:		 av David Weber
		 Inbunden. [184174]

14. Unstable Unicorns 339:Regler på engelska		
Kortspel. [185514]
15. The Last Wish 99:av Andrzej Sapkowski		
Pocket. [70765]
16. The Consuming Fire 110:av John Scalzi			
Pocket. [181455]
17. Here There Be
Gerblins 219:av Clint McElroy
Häftat album. [183938]
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PORTO BETALT

Harry Potter Espresso
Mugs 4-Pack Crests 299:-

Fortnite Monopoly 399:-

Fyra espressomuggar i olika färger,
med elevhemmens vapensköldar från
Harry Potter.

Ett monopolspel baserat på Battle Royalspelet Fornite.
➥ Monopolspel. Kommer i december. [189227]

4 muggar. [181926]

Fallout Nuka Cola Gift Box 299:Presentlåda till Falloutspelaren. Innehåller
en mugg, ett färgat glas och två glasunderlägg i en presentbox.

Deadpool Tis
The Season Xmas
Mug 99:-

Mugg, glas & underlägg. [181923]

Julmysig mugg med
Deadpool.
Mugg. [189982]

Harry Potter Crests Gift Box 299:Presentlåda till alla som gillar Harry Potter.
Innehåller en mugg, ett färgat glas och två
glasunderlägg i en presentbox.
Mugg, glas & underlägg. [182485]

Doctor Who 13th Doctor
Coffee Mug 99:Mugg med Jodie Whittaker som den trettonde
Doktorn.
Mugg. [189267]

Doctor Who 13th Doctor
New Dawn
Coffee Mug 99:Mugg med den trettonde
Doktorn i siluett.
Mugg. [189268]

Guardians of the Galaxy
Festive Groot
Xmas Mug 99:Julmygg med grön Groot.
Mugg. [189983]

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ HEM KOMMANDE KATALOGER
Vår nyhetskatalog har tidigare gått ut till alla som nyligen har handlat på postorder,
men i fortsättningen skickas den bara ut till dem som aktivt väljer att få den. Logga in
på vår hemsida och kryssa i rutan för ”Nyhetstidning” under dina inställningar:
www.sfbok.se/user. Där kan du också avanmäla dig. Vill du inte skapa en inloggning
på hemsidan kan du skicka in talongen på sidan 45-46 i den här katalogen.
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