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

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

Kungsgatan 19 
Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 12-16
Tel: 031/13 06 70  E-post: goteborg@sfbok.se 

E-handel och postorder
Enklast beställer du genom www.sfbok.se. Du kan se om en titel finns 
inne, beställa och göra förbeställningar. Vill du inte handla på nätet kan 
du skicka ett e-mejl till order@sfbok.se eller ett brev till SF- Bokhandeln, 
Box 2300, 103 17 Stockholm. 
Har du inte tillgång till internet kan du använda svars posttalongen på 
sidan 45. Ange författare, titel och artikelnummer. Artikelnummer [nr] 
står vid varje vara i katalogen. Glöm inte att skriva namn och adress. 
Portot är betalt.
Omslagsbild av Peter Bergting

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

Södra Förstadsgatan 26 
Mån-Fre 10-18.30, Lör 10-17, Söndag 12-16 
Tel: 040/23 05 20  E-post: malmo@sfbok.se

INNEHÅLL

3 Topplistor. Ny på boktoppen är Tintin på månen, ett  
 samlingsalbum med båda delarna av Månen tur och retur. 
 Inför den kommande Witcher-serien på TV säljer vi mycket   
 av Andrzej Sapkowkis häxjägarböcker.  

4 Böcker på svenska. Gileads döttrar är en uppföljare till   
 Margaret Atwoods dystopi Tjänarinnans berättelse. Peter  
 Bergting har skrivit en bok om drakar, full av fantastiska  
 illustrationer. 

10 Tecknade serier på svenska. Westernklassikern Buddy  
 Longway kommer ut igen. Tredje albumet med Gaston-  
 serier dyker upp i oktober.

11 Episk fantasy & äventyr.  A Little Hatred heter Joe  
 Abercrombies nya fantasyromen. Den utspelas i samma  
 värld som First Law-böckerna, men med nya huvud personer.  

13 Övrig fantasy och skräck. Stephen Kings The Institute  
 berättar om en liten kille med märkliga krafter som  
 kidnappas och utnyttjas i dunkla syften. Kommer samtidigt  
 på svenska.   

16 Ungdomsfantasy. I The Secret Commonwealth fortsätter   
 Philip Pullman sin berättelse om Lyra och Malcolm, som   
 började med La Belle Sauvage.     

18 Science fiction. Margaret Atwoods nya roman heter The   
 Testaments. Från Becky Chambers kommer To Be Taught,  
 If Fortunate om en astronaut långt från jorden och från   
 Annalee Newitz tidsreseromanen The Future of Another   
 Timeline. This is How You Lose the Time War är också en  
 mycket bra tidsresehistoria.

22 Humor och tecknat. I How To utforskar Randall Munroe,   
 känd från What If? överdrivet krångliga lösningar på enkla  
 problem. Rollspelspodden Critical Role har efter succén 
 för The Adventure Zone också blivit tecknad serie. Vox   
 Machina Origins Volume 1 följer äventyrargruppens öden  
 och äventyr.

28 Manga Nya volymer från The Ancient Magus’ Bride,  
 Berserk, My Hero Academia, One Piece och One-Punch  
 Man. En ny manga vi tror mycket på är The Golden Sheep.

33 Samurajen. Lisa Medins tecknade serie. 

34 Strategispel. Dune är ett brädspel baserat på Frank 
 Herberts roman. Ta kontroll över en av de stridande  
 fraktionerna i kampen om melangeutvinningen på Arrakis.  
 The Spice Must Flow! Fjärde versionen av hjältespelet   
 Talisman kommer i ny utgåva.

38 Rollspel. Till Dungeons & Dragons kommer två stora nyheter  
 under hösten. Descent into Avernus är ett stort äventyr som  
 tar med rollpersonerna från Baldur’s Gate i Faerûn till 
 helvetets första krets. Essentials Kit är en ”andra startbox”  
 med ett färdigt äventyr för nivå 1-6.  

42 Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Avengers Endgame  
 avslutar Marvels filmserie på ett bra sätt.

44 Anime från England & USA. Anime med engelsk textning.

46 Beställningsformulär och försäljningsvillkor. 

47  Kalendrar. Väggalmanackor för 2020 som redan nu finns i  
 lager. Fler presenteras i julkatalogen.

48  Det händer i vår i butikerna och nördvärlden. Höstens stora  
 besök är Dmitrij Gluchovskij, känd för sina dystopiska   
 Metro 2033-böcker, och Kalle Anka-tecknaren Don Rosa. 

VÅRA BUTIKER
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ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ HEM KATALOGEN I BREVLÅDAN

SVENSKA BOKTOPPEN

Vår nyhetskatalog har tidigare gått ut ti l l alla som nyligen har handlat på postorder, men nu  
skickas den bara ut ti l l 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 som du hittar på sidan 45-46 i den här katalogen.

1. Hergé: Tintin på månen 229:-
 Samlingsalbum med Månen tur och retur del 1   
 och 2. 
 Tecknad serie i inbundet album. [194555]

2. J K Rowling:  
 Harry Potter och de vises sten 199:-
 Jubileumsutgåva med anledning av att det nu är  
 20 år sedan Harry Potter först dök upp på  
 bokhyllorna. Med omslag av Olly Moss.
 Häftad. [193285]

3. Joe Dever: Flykt undan mörkret 129:-
 Nostalgispel för en person. Bläddra dig fram 
  genom att välja rätt i äventyret om Ensamma   
 vargen.
 Soloäventyr i pocket. [46523]

4. Sara Begmark Elfgren & Karl Johnsson:  
 Vei - bok 2  189:-
 Den avslutande delen i en episk fantasyserie
  inspirerad av nordisk mytologi. 
 Tecknad serie i inbundet album. [191868]

5. Dmitrij Gluchovskij: Metro 2033  65:-
 Svart och smutsig postapokalyps som utspelas i  
 Moskvas tunnlar. Författaren besöker Sverige i   
 september.
 Pocket. [127009]

6. Arkadij & Boris Strugatskij:  
 Picknick vid vägkanten 229:-
 Science fiction-romanen som låg till grund för   
 filmen Stalker har kommit i ny svensk utgåva.
 Inbunden. [191874]

7. Pokémon - Den stora handboken 129:-
 Alla pokémon i hela världen - samlade i en guide  
 deluxe.
 Storpocket. [169323]

8. Dinah Bucholz:  
 Den inofficiella Harry Potter-kokboken 199:-
 Från Kittelkakor till Knickerbocker Glory - mer än 
 150 magiska recept för både trollkarlar och   
 mugglare!
 Inbundet album. [185232]

9. André Franquin:  
 Gaston: Den kompletta samlingen 2  359:-
 Cobolts samlingsutgåva i sex delar innehåller   
 samtliga Gaston-serier i kronologisk ordning.
 Inbundet album. [194550]

10. Isaac Asimov: Stiftelsetrilogin 189:-
 Asimovs klassiska trilogi från 50-talet: Stiftelsen,  
 Stiftelsen och imperiet och Den segrande stiftelsen.  
 Tankeväckande sf som ställer frågor kring makt  
 och historiesyn.
 Häftad. [195101]

1. Terry Pratchett & Neil Gaiman:  
 Good Omens 129:-
 Klassisk feelgood-fantasy om en ängel och en   
 demon i ett England på väg mot apokalypsen.  
 Nu också som tv-serie. 
 Pocket. [10507]

2. Andrzej Sapkowski: The Last Wish 99:-
 Löst sammanlänkade berättelser om häxjägaren  
 Geralt i en mörk och suggestiv fantasyvärld med  
 polska rötter. Ursprunget till spelet ”The Witcher”.  
 Pocket. [70765]

3. Kohei Horikoshi:  
 My Hero Academia Vol 1  99:-
 Midorya trodde att han var körd - född utan  
 superkrafter i en värld där nästan alla är super-  
 hjältar. Men nu går han på hjälteakademin.
 Manga i pocket. [147700]

4. The Adventure Zone:  
 Murder on the Rockport Limited! 189:-
 Andra tecknade äventyret med McElroy-familjen,  
 baserat på deras populära rollspelspodd The   
 Adventure Zone.
 Tecknad serie i häftat album. [190425]

5. Frank Herbert: Dune 119:-
 I ett barockt rymdimperium kretsar resurskrigen   
 kring den mystiska substansen melange, utvunnen  
 på ökenplaneten Arrakis. Klassiker från 1965.
 Pocket. [146243]

6. Timothy Zahn: Thrawn: Treason 189:-
 Tredje delen i Timothy Zahns romanserie om en av  
 Star Wars-galaxens mest fascinerande skurkar. 
 Inbunden. [193121]

7. Cixin Liu: The Three-Body Problem 149:-
 Prisbelönt hård sf om hur människor och stater   
 reagerar när en interstellär stormakt hotar att   
 invadera jorden.
 Pocket. [187791]

8. Rory Power: Wilder Girls 129:-
 En feministisk variant av Flugornas herre, om en  
 grupp flickor isolerade av en märklig smitta.
 Storpocket. [191907]

9. Patrick Rothfuss: The Name of the Wind 99:-
 Fantasyklassiker om den magiskt begåvade  
 Kvothe som växer upp och blir en känd trollkarl,  
 men gör sig också ett namn som tjuv, skojare och  
 mördare.
 Pocket. [78223]

10. Ben Aaronovitch: Rivers of London 99:-
 Första boken i en charmig urban fantasy-serie om  
 en trollkarl och polis i London.
 Pocket. [118053]

TOPPLISTOR
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böcker för vuxna
Björn Andreas Bull-Hansen
Jomsviking 249:-
Året är 993. Unge Torstein ser sin far  
mördas och tas som slav. 
Det är en orolig tid i Norge. Olav Trygg-
vason vill ha makten i landet och göra 
Vite Krist till den nya guden. Torstein 
måste uppleva livet som träl innan han 
växer upp och blir en fruktad krigare. 
Längs vägen vävs hans öde ihop med Olav 
Tryggvasons. 
Inbunden. [197584]

Octavia Butler
Liknelsen om sådden 199:-
Första delen i Jordfrö
En svensk utgåva av klassikern ’Parable 
of the Sower’, kusligt aktuell med tanke på 
klimatkrisen.
Lauren Oya Olamina bor i ett område 
omgärdat av murar som skyddar mot 
kaoset utanför. I ett USA år 2024 drabbat 
av finanskriser och klimatkriser är vatten 
dyrare än bensin och bränder ödelägger 
stora delar av landet. Hon inser att det 
bara kommer att bli värre. Men vem  
lyssnar på en femtonåring som har  
grundat en egen religion - Jordfrö?
Häftad. [195749]

Hanna Rut Carlsson
Sista hösten i Legoland 229:-
Köpenhamnsborna vill bara leka och har 
slutat tro på något annat än sig själva. 
De har förvisso tagit tag i problemet med 
havsnivåstigningarna, men deras lösning 
riskerar hela stadens säkerhet. Tre orakel 
är på plats för att varna dem för deras  
hybris, men det är svårt att få folk att 
lyssna. Vi får följa oraklet Amir, som är 
på sitt första uppdrag på jorden, och gör 
sällskap med fyra människor. 
➥ Inbunden i september. [196769]

Henrik Fexeus
De första 169:-
Tredje delen i Den sista illusionen
Den avslutande delen i en psykologisk 
spänningstrilogi.
Kaknästornet har rasat och av Gärdet 
återstår ett kilometerstort hål. På dess 
ena sida står Adam tillsammans med 
Jaquin och hans armé, en utbrytargrupp 
från de grå som lyder hans minsta vink. 
På andra sidan kratern befinner sig Ky. 
Hon kan inte gå och mot sin vilja bärs 
hon iväg av Bossis anhängare, en samling 
av de förlorade som han räddat från den 
underjordiska byn.  
Kartonnage. [197072]

Sam Ghazi
Teonauterna 229:-
Efter sju år i dvala ombord på rymd
skeppet Oberon väcks teonauten Adam. 
Hans medresenär Jasmin har inte överlevt 
färden. De har skickats ut i Vintergatan 
för att söka efter uppkomsten till liv,  
kanske även efter det gudomliga. Allt tyder 
på att svaren kan finnas på den avlägsna 
himlakroppen Trögkryparen. Adam lyckas 
återskapa Jasmins medvetande i digital 
form och tillsammans kan de slutföra sitt 
uppdrag. Men något gudomligt erfar han 
inte. 
Inbunden. [196791]

Lars Gustafsson
Dr Weiss sista uppdrag 239:-
Poeten Gustafsson var också sfförfattare. 
Hans sista, postumt utgivna roman är en 
tidsresehistoria.
En tidsresenär, doktor Weiss, ger sig 
ut på en halsbrytande jakt efter Järn-
kronan, Fredegesiusbrödernas förlorade 
intelligens förstärkare. Sökandet för honom 
till jungfruliga landskap i en avlägsen 
framtid, till livsfarliga sagoskogar och 
obegripliga museer långt efter människans 
tid, men också till förindustriella skepps-
varv, det sena 1800-talets Potsdam och 
1950-talets England. 
Inbunden. [196799]

Alexander Karim
Den extraordinära berättelsen om  
Jonas Paulssons plötsliga död 249:-
En underhållningsroman med vibbar av 
’Memento’ och ’Måndag hela veckan’.
Jonas Paulsson blir brutalt mördad, men 
vaknar sedan upp oskadd i sängen dagen 
före sin förestående död. Han har fått en 
unik möjlighet. Kommer hans handlingar 
kunna förändra det som ska hända? 
➥ Inbunden i september. [196785]

Tahereh Mafi
Frukta mig 189:-
Fjärde delen i Rör mig inte!
Första delen i en ny trilogi som tar vid där 
’Sätt mig i brand!’ slutade.
Ingen vet varför Juliette Ferrars be-
röring är dödlig, men alla vet att det gör 
henne livsfarlig. Efter att ha överlevt år 
i fångenskap hos Återetablissemanget, 
brutal tortyr och en kula i bröstet har hon 
äntligen vunnit. Rebellerna har segrat och 
Juliette har utsetts till ledare för sektor 
45. Plötsligt har hon hela världens öde i 
sina händer och när en tragedi inträffar 
sätts Juliette på prov.  
Unga vuxna. Kartonnage. [196669]

Stephen King

Institutet 229:-
Luke Ellis har en märklig inverkan på sin omgivning varje 
gång han blir riktigt upprörd. 
Ett glas som spricker i tusen bitar utan att någon rört 
det, en tallrik som faller ner och krossas mot golvet. Det 
Luke inte vet är att någon haft ögonen på honom och hans 
svårförklarliga talang länge. En natt kidnappas han och 
flygs till en plats belägen djupt inne i skogarna i Maine: 
Institutet. Där utnyttjas tillfångatagna barn med ovanliga 
förmågor som brickor i ett farligt globalt spel. 
Inbunden. [197051] 
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Margaret Atwood

Gileads döttrar 210:-
I sin nyskrivna fortsättning på ’Tjänarinnans berättelse’ kommer Margaret Atwood  
förmodligen att avslöja vad som hände med Offred. Så här säger hon i ett pressmeddelande:
”Kära bokläsare. Allt ni frågat mig om Gilead och hur den världen är uppbyggd har tjänat 
som inspiration för denna roman. Fast inte bara. Den andra inspirationskällan är den 
värld vi lever i idag.”
Gileads döttrar utspelas femton år efter Tjänarinnans berättelse och utgår från tre andra 
kvinnor som berättar om sina liv i den kristna fundamentalistiska staten Gilead. Boken 
ges ut samtidigt som det engelska originalet. Den engelska utgåva hittar du på sidan 18.
Inbunden. [196797]
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Tjänarinnans  
berättelse
USA omfamnar konservatismen och 
väljer en republikansk president som ligger långt åt höger. Den kristna 
högern vinner mark och lobbyist grupper som talar om kristen moral och 
familjevärderingar finns det gott om. Året är 1985 och Margaret Atwood 
släpper Tjänarinnans berättelse.
Boken har sedan dess aldrig varit ur tryck. Den har i 34 års tid varit  
konstant aktuell och kanske har den aldrig varit mer aktuell än nu,  
eftersom det finns påtagliga och likheter mellan det samhälle den  
släpptes i och det nuvarande. Det kan vara en del av förklaringen till att 
det är först nu en fortsättning på boken kommer.
Atwood har varit tydlig med att det som händer i boken redan har hänt 
på ett eller annat sätt någon gång i mänsklighetens historia och det kan 
vara en av anledningarna till obehaget. Allt känns möjligt när man i  
huvudpersonens tillbakablickar förstår hur långsamt och hur subtilt, 
med hjälp av faktiska eller uppdiktade fiender, rädslan för ’de andra’  
skapas och får människor att acceptera restriktioner som de annars 
skulle se som absurda.
Boken har fått många epitet, feministisk och antireligiös är två av dem. 
Atwood själv rycker på axlarna åt båda två, men nekar inte till att den 
kan tolkas så. Om det innebär att boken är feministisk för att kvinnor 
och deras rättigheter är viktiga och intressanta, då är den feministisk, 
menar hon. Att det blev just religiöst förtryck beror, enligt Atwood, på att 
det skulle inte vara möjligt att få läsare att se en kommunistisk diktatur 
eller en islamistisk teokrati som troligt i USA. Boken är inte antireligiös, 
fortsätter hon, men den är emot att använda religion för förtryck.
Hela boken (bortsett från epilogen) är ’Offreds’ berättelse, ur hennes 
synvinkel och hennes uppfattning. Det skulle kunna göra berättelsen 
ensidig, men det är långt ifrån så det känns. Hennes fokus må vara på 
att överleva, att ta tillbaka det hon förlorat, men i processen får vi som 
läsare en tydlig bild av att teokratiska diktaturer kanske inte skapas 
över en natt, men det kan vara svårare att se faran när gränserna flyttas 
långsamt.

Lina Andersson

Tjänarinnans  
berättelse 69:-
I den kristet  
fundamentalistiska 
republiken Gilead 
sjunker födelsetalen. 
Kvinnor i fruktsam 
ålder utnyttjas 
hämningslöst som 
Tjänarinnor när de 
befruktas mot sin 
vilja av härskar-
klassens män, Anförarna. Offred är en  
Tjänarinna som lever under strikt över-
vakning, men drömmer om frihet.
Pocket. [542]
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Hjärtat  
stannar sist 69:-
Pocket. [185042]

Häxyngel 69:-
Pocket. [186369]

Alias Grace 69:-
Pocket. [179376]

Rövarbruden 69:-
Pocket. [181530]

Oryx & Crake 149:-
Pocket på engelska.  
[129432]
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Ian McEwan
Maskiner som jag 239:-
Rafflande moraliskt dilemma från en av 
Englands största
London 1980-tal. Charlie och Miranda 
är grannar, men också ett par. Miranda 
visar sig bära på en mörk hemlighet som 
av slöjas när Charlie köper Adam, en 
mänsklig robot. Adam är så nära en  
människa man kan komma, både till det 
yttre och det inre. Han har till och med 
sex med Miranda och kan röras till tårar. 
Snart kastas dessa tre in i ett triangel-
drama med stora konsekvenser. 
Inbunden. [194080]

Haruki Murakami
Mordet på kommendören:  
Första boken 69:-
Första delen i Mordet på 
kommendören
Haruki Murakamis nya roman i 
två delar handlar om den gäck
ande konsten och flyende tiden. 
Huvudpersonen är en trettio-
sexårig porträtt målare som bor 
i Tokyo. Efter att hans hustru 
plötsligt en dag låtit meddela att 
hon vill skiljas avbokar han allt 
och flyttar in i ett avskilt hus 
högt uppe på ett berg. 
Pocket. [195965]

Mordet på kommendören:  
Andra boken 69:-
Andra delen i Mordet på kommendören
Pocket. [195966]

Sylvain Neuvel
Gudarna vaknar 69:-
Andra delen i Themisfilerna
Som barn är Rose med om en omskakande 
upplevelse. Hon hittar en väldig metall
hand begravd långt under jord. 
Som vuxen blir Rose forskare, besatt av att 
försöka lösa mysteriet med handen. Allt 
ställs på sin spets när robotar invaderar 
jorden.  
Pocket. [198375]

Sylvain Neuvel
Bara människa 199:-
Tredje delen i Themisfilerna 
Människan är sin egen största fiende.   
Forskaren Rose Franklin har ägnat hela 
sitt liv åt att förstå den mystiska händelse 
då hon som barn föll ner i ett slukhål och 
vaknade upp i en stor hand av metall. Hon 
har upplevt hur robotar invaderat jorden 
och dödat miljontals människor. Hon har 
blivit bortförd av robotar och tillbringat tio 
år på en annan värld. När hon återvänder 
till jorden har en ny världsordning vuxit 
fram med nya allianser och maktblock som 
bekämpar varandra.
Inbunden. [194079]

Vladimir Sorokin
Manaraga 229:-
Ännu en gång står Sorokin för en framtids
vision som inte liknar något annat.
Här tecknas en värld där all litteratur 
har digitaliserats och de fysiska bok-
exemplaren likviderats som en onödig 
belastning. Endast tio procent av böckerna 
har sparats och förvaras i museer som 
värdefulla utställningsföremål. Eftersom 
inga nya böcker får tryckas blir musei-
exemplaren särskilt eftertraktade då man 
märker att de lämpar sig utmärkt som 
grillbränsle. En ny underjordisk verksam-
het uppstår: book-n-grill. 
Inbunden. [196793]

Maria Turtschaninoff
Breven från Maresi 89:-
Tredje delen i Röda klostret
Historien om Maresi, den kunskaps
törstande flickan, fortsätter! 
Maresi återvänder till hembyn Rovas från 
vilken hon som barn skickades bort för 
att undkomma svälten. Rovas är ett land 
märkt av hårt slit, fattigdom och okun-
skap. 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. 
Pocket. [199369]

J R R Tolkien
Silmarillion 139:-
Berättelsen om hur världen skapades, 
om Ainurs musik och Midgårds första 
ålder, om gudarna och deras makt. 
Här berättas om silmarillerna som 
stjäls av Morgoth och om det stora 
kriget med alverna och deras  
allierade som blir följden av detta ill-
dåd. Här finns förhistorien till Trilogin 
om Härskarringen. Den här utgåvan är 
illustrerad av Johan Egerkrans. 
Häftad. [184487]

Ringens brödraskap 149:-
Första delen i Ringarnas herre
”En ring att styra dem, en ring att se 
dem, en ring att fånga dem och till 
mörkret ge dem, i Mordor, i skuggornas 
land.”
Hobbiten Frodo har fått ta över den 
magiska ring hans farbror Bilbo en 
gång vann av Gollum. Gandalf grå 
inser att det är den stora ring som en 
gång smiddes av Sauron. Illustrerad av 
Johan Egerkrans. 
Häftad. [182537]

De två tornen 149:-
Andra delen i Ringarnas herre
Andra delen av trilogin kretsar kring 
händelser i Rohan och kring Sarumans 
torn.
Merry och Pippin blir tillfångatagna 
av orker, men lyckas fly in i Fangorn-
skogen där de träffar enten Trädskägge. 
Aragorn, Gimli och Legolas får snart 
kontakt med Rohans ryttare och rider 
med dem mot Sarumans ointagliga torn 
Orthanc. Denna utgåva illustreras av 
Johan Egerkrans. 
Häftad. [182538]

Konungens återkomst 149:-
Tredje delen i Ringarnas herre
Sista delen i berättelsen om Härskar
ringen och hobbitarnas kamp.
Frodo och Sam har flytt från tumultet 
och stöter på Gollum. De lyckas nästan 
övervinna hans fiendskap och han  
hjälper dem att hitta en hemlig ingång 
till Mordor. Men den vaktas av  
jättespindeln Lockan. Denna utgåva 
illustreras av Johan Egerkrans. 
Häftad. [182539]
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Peter Bergting

Drakar - stora boken om bevingade  
bestar från Smaug till Katla 220:-
En uppslagsbok med helt otroliga bilder av Peter Bergting, Sveriges kanske mest 
etablerade fantasytecknare. I den här boken finns de allra mest kända drakarna 
från böcker, filmer och populärkultur samlade. Från Smaug till Katla - alla 
favoriter är med. Läsvärda faktatexter med allt man vill veta om drakarna som 
man mött i film och litteratur. Med storleks-
jämförelse över olika drakar, skisser, stora 
bilder samt en lista över berömda drakdödare. 
Den definitiva boken om drakar! 
Inbunden. [198687]

Hallå Peter Bergting!
Varför har du skrivit en bok om drakar?
Drakar har varit den röda tråden genom min 

karriär, från den allra första draken i Magikerns handbok till Drakar och Demoner till 
flera års medverkande i diverse Dungeons & Dragons-böcker, inte minst 40 nummer på 
raken av Dragon Magazine där det blev ett gäng drakar. När jag sedan gjorde min första 
romanserie så blev draken Gorgobestor en centralfigur. Jag höll på med min artbook förra 
året när jag insåg att jag egentligen ville göra en fet bok med bara nya bilder i, och då föll 
sig valet på drakar som tema naturligt. Men jag valde att bara illustrera drakar ur  
populärkultur just för att det är där som jag själv har rötterna.

Är det svårt att teckna drakar?
Både ja och nej, jag har gjort så många så det svåraste nästan är att våga bryta ny mark då jag har min egen stil. Det som var 
tacksamt med boken är att alla drakar är unika. Till boken valde jag dessutom att så långt det var möjligt utgå ifrån beskrivningen 
i böckerna och inte existerande illustrationer eller filmade varianter. När jag ritade filmdrakar så försökte jag ändå hitta källan 
med ursprungliga designdokument och tankarna bakom. Oftast börjar jag med nån form av ödlekropp blandat med hästfysionomi 
och applicerar vad det nu kan tänkas vara till det för att få fram nåt nytt. Jag föredrar väl egentligen wyverns om jag ska vara helt 
ärlig, då fyrbenta drakar blir så ograciösa. Och många gör ändå ingen skillnad på två eller fyrbenta drakar, men visst, det var en 
diskussion vi hade under utvalet av materialet till boken. Skulle Drogon verkligen få vara med, han är ju ”egentligen” en wyvern. 
Samma med filmversionen av Smaug, två ben, men fyra i böckerna (och en flashback i första Hobbit filmen). Det är lite för enkelt 
att plocka referenser från komodovaraner, krokodiler och dinosaurier men självklart finns det i bakhuvudet när jag ritar, men mer 
på detaljnivå; hur huden veckar sig på en varan, hur tänderna är placerade på en krokodil osv. Min kollega Paul Bonner kan rita 
sjukt snygga fjäll, medan Tapias drakar är sprängfulla med personlighet. Man får lämna lite av egot bakom sig och ibland bara gå 
på känsla. Vad funkar för just den här draken? 

Linus Törneberg
Djävulssägnerna 1: Rosanna 99:-
Första delen i Djävulssägnerna
Den första av fem queera skräck
noveller. 
Rosanna föddes 1603 med självaste 
Djävulen närvarande. Det här är be-
rättelsen om hennes liv och kärlek.   
Unga vuxna. Häftad. [197561]

Djävulssägnerna 2: Arvid 99:-
Andra delen i Djävulssägnerna
Berättelsen om Arvid utspelar sig i 
Österbybruk på 1800-talet.  
Unga vuxna. Häftad. [197564]

Lars Wilderäng
Fallet 229:-
En thriller om sociala orättvisor och om 
hur nära gränsen till personlig konkurs vi 
alla faktiskt ligger. 
Året är 2002. Stockholm har börjat åter-
hämta sig efter 90-talets IT-krasch. Mikael 
spekulerar i nybyggda lägenheter. Men när 
bostads priserna slutar stiga blir hans fall 
hårt och brutalt. På samhällets botten är 
det ingen som lyssnar, så när Mikael tror 
att någon i hans närhet hotas skaffar han 
en pistol. Snart dras han in en våldsspiral 
som blir allt svårare att stoppa. 
Inbunden. [195986]

böcker för  
barn & unga
Sara B Elfgren & Emil Maxén
Knäckarbanketten 179:-
Sara Bergmark Elfgren och Emil Maxén 
har tillsammans skapat en rikt illustrerad 
barock saga fylld av härlig ordglädje.
En dag bestämmer sig hertig Ludbert för 
att ordna en enorm fest - en bankett som 
ska pågå i tre dagar och tre nätter med två 
hundra nya maträtter varje dag och  
tjusiga gäster från när och fjärran. En  
riktig knäckarbankett! Men hans avund-
sjuke tvillingbror har planer på att 
förstöra festen ... 
Från 6 år. Kartonnage. [195832]

John Flanagan
Kampen om Araluen 149:-
Del 14 i Spejarens lärling
I ett torn i slottet Araluen sitter kung 
Duncan och prinsessan Cassandra fångna. 
I andra delen av landet befinner sig  
spejarna Horace och Gilan i ett belägrat 
fort, där de väntar på att De röda rävarnas 
klan ska attackera dem på nytt. Den enda 
som kan hjälpa dem är lärlingen Maddie, 
som måste hitta broderbandet Hägrarna. 
Från 12 år. Kartonnage. [196671]
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W. H. Mumfrey 
Hur du överlever en zombieattack 159:-
Skydda dig mot monsterangrepp!
Dödligt allvarliga tips om hur du överlever 
zombier, aliens, robotar, varulvar,  
vampy rer och köttätande jätteväxter! 
Boken tar begreppet överlevnadshandbok 
till en ny nivå. En spännande, läskig och 
rolig bok som presen terar fakta kring 
paranormala företeelser på ett annorlunda 
sätt.  Mycket rikt illustrerad med både 
teckningar och foton.
➥ Från 9 år. Häftad i september. [196286]

Kerstin Lundberg Hahn & Maud Mangold
Kolvinge 159:-
Första delen i Tidens väv
Tidsresor och mystiska krafter i en ny serie 
för unga.
Jorun och hennes pappa hittr en halvt 
förfrusen uteliggare, översnöad, i träd-
gården. De hjälper honom in och ringer 
efter ambulans, men den skäggige mannen 
flyr innan ambulansen kommer. På pläden 
där han legat ligger en svart fjäder. Det 
blir början på ett farligt äventyr. Jorun 
visar sig ha makt att låsa upp och försluta 
tidens väv. Men för att göra det måste hon 
resa tillbaka till vikingatiden. 
➥ Från 9 år. Inbunden i september. [197069]

Tina Mackic
Sommarskuggan och 
halloween-buset 120:-
Nu räcker det med bus och skuggslem, 
säger Angelika Prick högt för sig själv.
Förste skuggjägare Angelika Prick är ute 
på ett viktigt uppdrag: hon ska gömma 
Sommarskuggans magiska dräkt. Just nu 
ligger den nedpackad i en tung träkista 
längst bak i lastutrymmet på hennes bil, 
och snart kommer den att vara inlåst för 
alltid! Men på vägen till gömstället händer 
något märkligt som gör att skuggkistan 
rullar ut ur Angelikas lastbil och hamnar i 
den lilla staden som alltid doftar kex. 
➥ Från 6 år. Inbunden i september. [196628]

Martin Olczak & Anna Sandler
Gastar i Göteborg 139:-
Första delen i Legenden om Jack
Livet kommer aldrig mer att bli sig likt för 
Jack. Han har nämligen fått en lillasyster!
Lillasyster är såklart världens sötaste 
bebis, men snart upptäcker Jack att det är 
något konstigt med födelsemärket hon har 
på armen. Det ser precis ut som en sjua 
men nästa morgon när de vaknar ser det 
istället ut som en sexa! Kan det röra sig 
om svart magi? 
➥ Från 6 år. Inbunden i september. [196630]

BÖCKER PÅ SVENSKA

J K Rowling

Harry Potter och den  
flammande bägaren 279:-
Fjärde delen i Harry Potter
Harry ska resa till världscupen i Quidditch!
2015 inleddes det stora projektet med att illustrera de sju 
böckerna i fyrfärg. Nu är det dags för bok nummer fyra i 
serien, Harry Potter och Den flammande bägaren, att ges 
ut i detta stora, generösa format med illustrationer av Jim 
Kay. Boken finns också på engelska. Se sidan 18.
➥ Från 9 år. Inbunden i oktober. [196638]

Johan Egerkrans

T-Rex och andra tyrannosaurier 129:-
Alla har väl hört talas om Tyrannosaurus rex - tidernas populäraste 
dinosaurie. Men vad som kanske inte är lika känt är att den ökända 
”tyrannödlan” bara är en i en lång rad av skräckinjagande, och vissa 
fall inte alls särskilt skräckinjagande, rovdinosaurier. I den här boken 
berättar Johan Egerkrans tyrannosauriernas historia, utforskar deras 
familjeträd och beskriver hur de utvecklades över årmiljonerna. Boken 
rymmer fler än 20 dinosaurier, alla levandegjorda i Egerkrans unika 
stil. Ett måste för dinosaurieälskare i alla åldrar! 
Från 6 år. Kartonnage. [196732]

Jessica Love
Julian är en sjöjungfru 149:-
En vacker bilderbok om drömmar och om vikten att få 
vara sig själv. Med hjälp av mormors gardiner, halsband 
och krukväxter blir Julian en sjöjungfru. 
Från 3 år. Inbunden. [197052]

M. Sandén & L. Bodén
Sjörövarhöst 189:-
En spännande berättelse om pirater, i samma anda som de  
tidigare böckerna om skorstensbarnen.
➥ Från 3 år. Inbundet i september. [196626]



9WWW.SFBOK.SE

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2019

Jimmy Wilhelmsson, Ika Johannesson & 
Orvar Säfström

Boken om ALGA 329:-
Historien om ALGA, Sveriges ledande tillverkare av säll
skapsspel sedan 1940talet. 
Från författarna till böckerna om Äventyrsspel och Mutant 
kommer här en bok om svenska familjespel. Dyk ner bland 
märkliga levnadsöden, originaldokument, illustrationer 
och berättelser bakom Tjuv och Polis, Bondespelet, Finans, 
Sjörövarön, Den försvunna diamanten och över hundra 
andra älskade spel.  
Inbunden. [199385]

Johan Egerkrans

Skisser från De odöda 139:-
I praktverket De odöda samlade Johan Egerkrans berättelser 
från hela världen om varelser som reser sig ur sina gravar och 
sprider skräck bland de levande. I Skisser från De odöda får 
du chansen att ta fram din inre konstnär genom att färglägga 
några av Egerkrans fantastiska verk. Bland dessa 40 skisser 
hittar du skrämmande och fascinerande gestalter som den 
fornskandinaviska draugen, den fruktade vampyren peuchen, 
zombier, vattennymfer och många fler odöda. 
Häftat album. [196748]

Martin Olczak & Anna Sandler
I Jacks fotspår - aktivitetsbok 99:-
Följ med på spännande äventyr i Jacks 
värld bland väsen och vålnader runt om
kring historiska miljöer och platser.
Tillsammans med Jack, Betty och vätten 
Rurik får du lösa kluriga pyssel och lära 
dig allt från vättarnas hemliga kodspråk, 
göra test som vilket sagoväsen du är, till 
frågesporter och mycket mer. 
➥ Från 6 år. Inbunden i september. [196631]

Linn Åslund & Rebecka Helmersson
Ester Tagg och  
Tistelgorms hemlighet 129:-
Tredje delen i Ester Tagg 
Ester och piratskeppet Den flygande  
holländaren på väg till Hundbukten för att 
rädda Amelia Sorgmantel. 
Hon är den enda som kan berätta var 
Esters föräldrar är och Ester hoppas att 
hennes dröm om att återförenas med sin 
mamma och pappa äntligen kan bli sann.
Men så snart Den flygande holländaren 
landar i Hundbukten får kapten Stålhjärta 
veta att de måste åka vidare till slottet 
Tistelgorm, ett slott byggt av plankor från 
förlista skepp.  
Från 6 år. Kartonnage. [196634]

BÖCKER PÅ SVENSKA

Möt Don Rosa i Stockholm!
Keno Don Hugo Rosa, född 1951, är den mest kända och 
älskade av Kalle Anka-tecknarna, näst efter sin stora idol 
Carls Barks. Han jobbade länge för Danmarksbaserade 
Egmont och har alltid varit väldigt populär här i Norden, 
speciellt i Finland, där han gett ut en serie baserad på 
nationaleposet Kalevala. Han har gjort sig känd för att 
placera ankorna i klassiska berättelser eller historiska 
händelser, som när de besöker riddarna vid runda  
bordet eller gräver guld i Klondike under guldrushen. 
Hans detaljrika stil särskiljer honom från andra tecknare, 
och han har gjort sig känd för att få in mer i berättelserna 
genom att ha fler rutor per sida och därigenom kunna få in 
längre historier i tidningarnas begränsade utrymme. Hans 
stil attribuerar han själv till att han är självlärd och sin 
dåliga syn som gör att han måste sitta nära och rita. Nu 
för tiden tecknar han inte längre men han är fortfarande 
engagerad i Kalles värld och möter fans. 13 november har 
vi privilegiet att få ett besök för signering och intervju i 
Stockholm.
Mest känd är antagligen hans släktkrönika och barndoms-
skildring av Joakim von Anka och de andra ankornas 
släkthistoria, samlad i Farbror Joakims liv, som han skrev 
1991-1993. Där får vi bland annat får veta hur Farbror 
Joakim fick sin lyckopeng, och exakt hur han är släkt med 
Kalle och knattarna. Även i andra serier har han fokuserat 
på ankornas historia och knutit ihop referenser från gamla 
äventyr från främst Barks kanon, och han har även skapat 
ett släktträd, för den som vill ha en tydlig överblick. Just 
återblickarna till Barks klassiska äventyr har också lett 
till direkta uppföljare, och själv älskade jag som barn de 
fantasifulla klassikerna Vilse i Anderna, från Barks, där 
ankorna hittar en gömd värld där allt är fyrkantigt, och 
Åter till Avskyvärld, Don Rosas uppföljare, där Joakim von 
Anka åker tillbaka för att starta uppfödning för fyrkantiga 
ägg. 
Det är spännande att läsa hans serier kronologiskt och 
se hur han utvecklas från att kalkera idolen Barks till 
att ta ut svängarna mer i takt med att självförtroendet 
växer. När hans första serier kom ut på svenska i slutet 
av 80-talet och jag läste dem som barn trodde jag det var 
Carl Barks-serier jag ännu inte läst. Det var först några 
år senare när Rosa särpräglat sin egen stil i kombination 
med att jag själv var några år äldre jag insåg att det var 
två olika tecknare, med olika styrkor, och att Don Rosa  
aktivt arbetade för att föra vidare Carl Barks arv. Något 
han lyckats med bättre än Carl Barks själv kunnat göra.

Linda Borgström

13 november signerar Don Rosa på 
SF-Bokhandeln i Stockholm
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tecknat & humor
Joakim Lindengren
Ugly 210:-
Privatdeckaren Ugly Mareowl har fått ett 
knivigt fall på halsen. 
Gamla fru af Olms kylskåp av märket 
Cryo Baby, årsmodell 1959, är spårlöst för-
svunnet. Ugly ger sig ut i storstads natten 
för att försöka hitta någon eller något som 
kan sätta honom på rätt spår. Joakim Lin-
dengrens underhållande hyllning till den 
hårdkokta deckarskolan och författare som 
Raymond Chandler och Dashiell Hammett 
berättas i stora, färgmättade bilder fyllda 
med detaljrikedom och visuella referenser. 
Inbundet album. [199078]

Gunnar Lundkvist
Klas Katt får ett uppdrag 210:-
Klas Katt är detektiv och skadedjurs
bekämpare. 
Till det lilla kontoret kommer en dag Olle 
Ångest. Han hittar inte Lisa Hund, och 
snart nystas det upp att hon var inblandad 
i mordet på Hasse Hund. Klas Katt tar sig 
an fallet, men blir snabbt deprimerad av 
det han hittar. Han betalar Pund-Kurta för 
att jobba i hans ställe och det hela slutar 
i ett triangeldrama. Klas Katt skriver en 
biografi om det hela som får ett svalt mot-
tagande.
Inbundet album. [182486]

Stéphane Melchior & Philip Pullman
Guldkompassen 1  229:-
Philip Pullmans ’Guldkompassen’ i en 
fransk serieversion.
Philip Pullmans fantasyberättelse om 
flickan Lyra, hennes daimon Pantalaimon, 
pansarbjörnen Iorek Byrnison, häx-
drottningen Serafina Pekkala och deras 
vänners kamp mot ondskan,  
personifierad av Lyras mor Mrs Coulter, 
är en klassiker. Seriealbumen vänder sig 
lika mycket till nya läsare som till fans av 
originaltrilogin. Serieversionen av Guld-
kompassen utgörs av tre delar. 
Inbundet album. [199081]

Derib

Buddy Longway  
Samlade äventyr 1  369:-
Med albumen Chinook, Fienden, Tre män red förbi och 
Ensam i ödemarken.
Serien om trappern Buddy Longway som träffar sioux-
flickan Chinook och lever sitt liv i vildmarken ihop med 
henne och deras barn, har hyllats för sin realism och sitt 
episka bildspråk. Buddy Longway kommer nu för första 
gången att utges i sin helhet på svenska, i fem tjocka  
samlingsvolymer med fyra album i varje bok. 
Inbundet album. [199084]

André Franquin

Gaston: Den kompletta  
samlingen 3  359:-
1957 dök Gaston oanmäld upp på redaktionen för tid-
ningen Spirou. Det skulle snart visa sig att han var där för 
att stanna, trots kalabaliken och katastroferna som följde 
i hans spår. Cobolts samlingsutgåva i sex delar inne håller 
samtliga Gaston-serier i kronologisk ordning samt ett 
stort antal reklamserier och specialteckningar. Serierna 
presenteras här med helt ny färgläggning och textning, och 
i nyöversättning av Björn Wahlberg. 
➥ Inbundet album i oktober. [198742]

David Nessle
Muralgranskaren II: Muralpanik 199:-
Muralgranskaren är något så ovanligt som 
ett svenskt twitterfenomen. 
Vad som föddes om ett lustigt infall har 
vuxit till en kultförklarad folkrörelse. 
Som upphovsmannen David Nessle själv 
skriver i efterordet till denna nya samling: 
”Plötsligt fick jag ordet Muralgranskaren i 
huvudet och skrattade till. Twitternamnet 
@Muralgranskaren visade sig vara ledigt 
och som avatar använde jag en mål-
ning av Petrus Christus föreställande en 
kapuciner munk med misstänksam uppsyn. 
Efter den första månaden hade jag tusen 
följare, efter den andra tvåtusen och så 
fortsatte det.” 
Inbundet album. [198523]

Matilda Ruta & Rasmus Malm
Flocken 149:-
Läskig och spännande bok om att bli  
tonåring och hitta sin roll.
Lovas bonuspappa ropar in en massa  
tavlor på hyenor på aktion. Det blir stort 
bråk hemma. Lova fattar inte varför  
mamma blir så arg. Det är ju bara några 
tavlor! Men det finns nåt magnetiskt med 
alla dessa läskiga bilder på asätande  
hyenor som Lova inte får titta på. Sam-
tidigt går det rykten om ett gäng som 
stryker runt på kyrkogården om nätterna.  
Inbundet album. [197078]

Johannes Torstensson
Bord för en 199:-
En gripande serieroman om en ung mans 
kamp mot ensamheten. 
Den låga självkänslan, som är ett resultat 
av mobbning under skolåren, gör att 
han drar sig undan. Han tröstar sig med 
mat och Batman-figurer som han samlar 
maniskt på. Ett läkarbesök sätter dock allt 
på sin spets och han måste ta ett viktigt 
beslut. Johannes Torstensson har varit 
verksam som serietecknare i över tio år 
med en rad rosade fanzines i cv:t. Bord för 
en är hans debut. 
Häftat album. [194545]

TECKNAT PÅ SVENSKA
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äventyr &  
episk fantasy
G A Aiken
The Blacksmith Queen 165:-
Första delen i Scarred Earth Saga
Första delen i en ny, romantisk fantasyserie 
med kentaurer och maktintriger.
Kungen är död och en profetia säger att 
en drottning ska sitta på Black Hills tron. 
Inte helt oväntat är kungens söner upp-
rörda. De tänker försvara sin födslorätt 
med alla medel. Smeden Keeley Smythe 
får veta att den utvalda drottningen 
förmodligen är Beatrix, hennes egen lilla-
syster. Kan hon skydda systern mot de 
blodtörstiga prinsarna? 
Inbunden. [195387]

R.J. Barker
The Bone Ships 139:-
Första delen i Tide Child
I generationer har De hundra öarnas rike 
byggt sina skepp av drakben och utkämpat 
ett evigt krig mot sina fiender.
Nu är drakarna borta. Men kriget består. 
När en drake siktas i fjärran farvatten in-
ser båda sidor i kriget att allt kommer att 
förändras. Den som fångar draken kommer 
inte bara att vinna ära, utan också gå 
segrande ur kriget. 
➥ Pocket i september. [196546]

Marie Brennan
Turning Darkness Into Light 129:-
Sjätte delen i Lady Trent
Ett nytt äventyr från den viktorianska 
värld där dristiga damer studerar  
drakarnas historia och geografi.
Audrey Camherst är dotterdotter till Lady 
Trent, damen som slog världen med  
häpnad när hon publicerade sina drak-
memoarer. Hon vill gå i mormors fotspår. 
Pocket. [194501]

Troy Carrol Bucher
Lies of Descent 219:-
Första delen i The Fallen Gods’ War
En episk serie med fallna gudar, nattsvart 
svek och mörk magi.
Riam och Nola är arvtagare till draegori-
erna, ett folk som lämnade sitt hemland 
för tusen år sedan. Nu är Draegora på 
andra sidan havet föga mer än en myt. 
Men myter har makt och människor med 
draegoriskt blod i ådrorna förväntas tjäna 
i militära styrkor som skyddar det nya 
hemlandet. 
Inbunden. [193116]

Justin Travis Call 
Master of Sorrows 139:-
Första delen i The Silent Gods
En föräldralös pojke uppfostras av en vis 
gammal man och lär sig stå upp mot  
ondskan som hotar världen.
Men tänk om pojken och hotet mot världen 
är en och samma sak? Tänk om pojken 
kommer underfund med att han är en ond 
gud inkarnerad. Skulle han då försöka 
rädda världen? Eller förinta den? Annew 
de Breth är ingen vanlig elev på akademin 
för krigartjuvar. Hans klasskamrater  
rövades bort från huvudstaden som 
spädbarn, medan Annev föddes i den lilla 
staden Chaenbalu, uppfostrad av dem som 
dödade hans föräldrar. Sjutton år gammal 
kämpar Annev med att bemästra sina 
förbjudna magiska krafter, sitt glömda 
föräldraarv och ett hemligt handikapp. 
Han dras in i kampen mellan sin kyrkliga 
lärare och akademins ledning.  
Pocket. [196215]

Terry Goodkind
Hateful Things 139:-
Andra delen i Children of D’Hara
En kortroman i serien som fortsätter 
berättelsen från The Sword of Truth. 
Inbunden. [193305]

Joe Abercrombie

A Little Hatred 189:-
Första delen i The Age of Madness
Grimdarkfantasyns mästare drar igång en ny serie i samma 
värld som First Law, men med nya huvudrollsinnehavare.
Krig, politik och religion blandas till en dödlig häxbrygd 
när Vansinnets tidsålder randas. Över Aduas takåsar reser 
sig bolmande skorstenar, ett tecken på den flitens tidsålder 
som bjuder nya möjligheter för den som vet att ta för sig. 
➥ Storpocket i september. [193794]

A Little Hatred 219:-  
➥ Inbunden i september. [193795]

Jonathan French

The True Bastards 139:-
Andra delen i The Lot Lands
Fetching har nu sitt eget krigarband, med prövas hårt.
Bastarderna har uthärdat ett svårt år. Fetching prövas 
som ledare för orcer drabbade av svält och hån från andra 
ledare, samtidigt som Lots existens hotas av både orcer 
och människor. När en gammal fiende återvänder för att 
hugga henne i ryggen finns det bara en sak hon kan göra. 
➥ Pocket i oktober. [192545]

The True Bastards 189:-
➥ Inbunden i oktober. [197239]
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Terry Goodkind
Siege of Stone 139:-
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 och befriat slavarna.
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 
stången. 
Pocket. [193307]

Markus Heitz
Raging Storm 179:-
Fjärde delen i The Legends of the Älfar
Kampen för att rädda dvärgarnas,  
människornas och alvernas hem är över.
Stora uppoffringar krävdes innan älfar 
var besegrade. Aiphatòn, sonen till älfars 
kejsare, har svurit att hans folk aldrig 
mer ska utgöra ett hot mot världen. Han 
tänker jaga rätt på och döda de sista av 
sina egna fränder. Men kanske borde han 
och de andra folken bry sig mer om en ny 
fiende, en magiker som hotar att ödelägga 
Det dolda landet. Är allas värsta fiende nu 
plötsligt en möjlig frälsare? 
Pocket. [195187]

Jay Kristoff
Darkdawn 179:-
Tredje delen i Nevernight
Mia Corvere  gladiator, exslav och ökänd 
lönnmördare  flyr för sitt liv.
De största tävlingarna i Godsgraves 
historia slutade med ett antal osannolika 
mord. Nu flyr Mia undan Blades of the Red 
Church och Luminatiislegionen.  
Hennes chanser att ta sig levande ut ur 
City of Bridges and Bones krymper för 
varje timme. Hennes dödsfiende, konsuln 
Julius Scaeva, är på väg att göra sig till 
Republikens envåldshärskare. 
Storpocket. [182002]

Robert Jordan

Warrior of the Altaii 299:-
En aldrig förut publicerad bok av författaren till The Wheel 
of Time.
Vattenhålen på slätterna torkar ut. De farliga hornbetarna 
blir fler. Onda omen syns överallt. Wulfgar, altaiifolkets 
hövding, måste handskas med tvillingdrottningar, krigs-
herrar, profeter och mörk magi samtidigt som han försöker 
skydda sitt folk. Elspeth, en besökare från en annan värld, 
kan kanske hjälpa honom. Men först måste Wulfgar lära 
sig att ställa de rätta frågorna. 
➥ Inbunden i oktober. [197318]

R A Salvatore

Boundless 249:-
Andra delen i The Drizzt Series
Andra boken i serien där vi får veta mer om svartalven 
Drizzt Do’Urden och hans far.
Zaknafein slets mellan två världar, svartalvernas under-
jordiska matriarkat och livet ovan jord. Hans roll som 
upphöjd krigare, och vänskapen med legoknekten Jarlaxle, 
räddade hans förstånd. När hans tid var ute gladde han 
sig åt att sonen Drizzt fanns kvar i livet. Men ... alla var 
inte nöjda med Zaknafeins död. Flera hundra år senare är 
han tillbaka, i en värld han inte känner igen.  
Inbunden. [195450]

Paul Krueger
Steel Crow Saga 175:-
Fyra människors öden kolliderar i en 
krigshärjad värld där magiska djur slåss 
sida vid sida med människor.
Prins Jimuros rike är lagt i grus.  
Revolutionen har ödelagt landet han var 
menad att styra. Nu måste han lita till  
soldaten Tala för att ta sig levande hem. 
Men Jimuros soldater dödade Talas familj. 
Hon kan bli hans räddning - eller innebära 
slutet för honom. Paret jagas av prinsessan 
Xiulan och tjuven Lee, som finner  
varandra i sökandet efter prinsen. 
➥ Storpocket i september. [197073]

Rebecca Kuang
The Dragon Republic 169:-
Andra delen i The Poppy War
Rin hemsöks av brotten hon begick för att 
rädda sitt folk. Hon missbrukar opium 
och plågas av Phoenix, guden som har gett 
henne kraft att sprida förödelse. 
Hämndlystnaden håller henne vid liv. Hon 
tänker krossa den förrädiska kejsarinnan 
som sålde ut hemlandet Nikan till fienden. 
För att lyckas med det sluter hon ett 
fördrag med drakhärföraren som tänker 
erövra Nikan, störta kejsarinnan och 
grunda en republik. Rin ger sig ut i krig. 
För slåss, det kan hon. 
Storpocket. [189688]

Mercedes Lackey 
Eye Spy 129:-
Andra delen i Family Spies
Boksrien Family Spies handlar om barnen 
till härolderna Mags och Amily i det  
magiska riket Valdemar.
Abidela drömmer om att bli en del av 
det nätverk av spioner som hennes far 
var med och byggde upp. Där, hoppas 
hon, ska hon kompensera för sin brist 
på magisk begåvning. Men när Abi anar 
faran ögonblicket innan en bro rasar och 
räddar många liv inser alla att hon har en 
unik Gåva. Hon känner på sig när fysiska 
föremål är på väg att brista.  
Pocket. [192726]
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Ann Leckie
The Raven Tower 129:-
Författaren bakom sfsuccén ’Ancillary 
Justice’ har skrivit en fantasyroman!
I många hundra år har kungadömet  
Iraden skyddats av den gudomliga Korpen. 
Rikets härskare väljs av guden och kall-
las Korpens tjänare. Banden mellan gud 
och härskare är förseglade i blod, och 
under Korpens vakande ögon blomstrar 
hamnstaden Vatai. Men gudens makt har 
försvagats. En usurpator tar makten och 
främmande härar närmar sig kungarikets 
gränser. Angriparna har slutit pakter 
med egna gudar, som ser med avund på 
Korpens domän. 
➥ Pocket i oktober. [198004]

Brian Naslund
Blood of an Exile 199:-
Första delen i Dragons of Terra
Bershad borde vara död. Han är världens 
främsta drakdräpare, beundrad och hatad.
En gång var han fursten Silas Bershad, 
men efter ett antal misstag på slag fältet 
fråntogs han befäl och titlar. Nu är han 
drakjägare och utvinner de farliga  
reptilernas värdefulla oljor. Det tänker han 
fortsätta med till sin död. Men kanske kan 
han få upprättelse. Kungen som dömde 
Bershad att bli drakjägare ger honom ett 
nytt uppdrag. Om han lyckas döda  
kejsaren i ett främmande land kan han 
släppas in i värmen igen. 
Storpocket. [194488]

Greg Weisman 
Magic the Gathering: Ravnica 129:-
Första delen i War of the Spark
En roman från staden Ravnica, känd från 
kortspelet Magic: The Gathering.
Planeswalkers är magiker som rör sig  
mellan parallella världar. De enas för att 
möta draken Nicol Bolas, som har lagt 
under sig Ravnica och nära nog lyckats 
förvandla sig till en gud. Mängder av  
planeswalkers slåss sida vid sida.  
Multiversums öde står på spel. 
Pocket. [197081]

historisk fantasy
Kiran Millwood Hargrave
The Deathless Girls 199:-
Historien om kvinnorna runt Dracula  en 
gotisk feministisk saga.
Sjuttonåriga Lil och hennes tvillingsyster 
Kizzy tas till fånga av den grymma bojaren 
Valcar och förs bort från sin romska familj. 
Lil sätts i arbete i köket hos bojaren och 
lär känna Mira, en annan slav som hon 
känner sig dragen till. Hon får också höra 
berättelsen om Draken, en mytologisk  
gestalt som tar emot unga flickor i gåva 
från sina underlydande. 
➥ Inbunden i september. [196803]

Mercedes Lackey
The Bartered Brides 95:-
Möt paret Watson i ett alternativhistoriskt, 
magiskt England under viktoriansk tid.
Två huvudlösa kroppar flyter upp i  
Londons kanaler. Det är kvarlevorna efter 
två unga, nygifta kvinnor. Föräldrarna till 
en annan kvinna som nyligen har gift sig 
anlitar paret Watson och deras kollegor för 
att undersöka vad som pågår. Fler kroppar 
hittas. John och Mary anar att morden har 
en magisk komponent och att Moriartys 
anhang på något sätt är inblandat.  
➥ Pocket i september. [197797]

James Lovegrove 
Sherlock Holmes and  
the Sussex Sea-Devils 129:-
Tredje delen i The Cthulhu Casebooks
År 1910 har Holmes och Watson kämpat i 
femton år mot R’lluhloig, det Dolda sinne 
som en gång var professor Moriarty. 
En slutgiltig konfrontation tar sin början 
när alla Diogenesklubbens medlemmar 
dör, samtidigt under en enda natt. Allt 
pekar mot självmord, men Holmes miss-
tänker en tysk spion i R’lluhloigs tjänst. 
Rasande av hämndlystnad orsakar Holmes 
en väns död. Tillsammans med Watson 
drar han sig sedan tillbaka till Sussex 
Downs, där tre unga kvinnor försvinner. 
Pocket. [196805]

Brandon Sanderson

Oathbringer 129:-
Tredje delen i The Stormlight Archive
Dalinar Kholins Alethiarmé vann, men till ett fruktans
värt pris. Fienden parshendi framkallade naturkatastrofen 
Everstorm, som nu sveper över jorden med förödande kraft.
Stormen återuppväcker de en gång fredliga parshmen, 
som upptäcker att de förslavats av människor under flera 
tusen år. Kaladin Stormblessed försöker varna sin familj 
för hotet, men tvingas inse att parshmens vrede är fullt 
befogad. 
Pocket. [190966]

Brent Weeks

The Burning White 199:-
Femte delen i Lightbringer
Sista boken i serien om magikern Gavin Guile och världen 
där gamla gudar föds på nytt.
Vita kungen låter fällan slå igen och Chromeria hotas av 
förräderi och belägring. Kip Guile och hans vänner måste 
kämpa för att ta sig tillbaka och hålla fienden stången. 
Det här är den sista striden.
Världen står inför sin mörkaste ödestimma. Kommer Ljus-
bringaren till undsättning?
Storpocket. [130621]
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Jaime Lee Moyer
Brightfall 219:-
Någon mördar Robin Hoods muntra män.
Robin har lämnat en gravid Marian och 
gått i kloster för att begrunda sina synder. 
Ingen vet riktigt vilka mörka illdåd han 
gjort sig skyldig till, men han tvingas 
tänka om när hans forna kamrater börjar 
dö. Fader Tuck, nu är abbott i St. Marys 
kloster, anar en förbannelse. Han ber 
Marian att pröva magiska konster för att 
betvinga häxkonsterna. 
Storpocket. [196801]

Laura Purcell
Bone China 189:-
En otäck historia från 1800talet, berättad 
i två tidsplan.
Louise Pincedrofts mor och syskon har dött 
i tuberkulos. Nu finns bara Louise och  
hennes förtvivlade far kvar i livet. Doktor 
Pinecroft planerar ett ovanligt experiment. 
Han är övertygad om att havsluften inne-
håller något som kunde ha räddat hans 
hustru och barn. En grupp TBC-smittade 
fångar får flytta till Pincecrofts egendom 
i Cornwall. Där börjar doktorn utföra 
experiment, samtidigt som Louise störs 
allt mer av traktens amsagor om farligt 
småfolk. 
➥ Storpocket i september. [197719]

nutidsfantasy  
& skräck
Ilona Andrews
Sapphire Flames 99:-
Femte delen i Hidden Legacy
Första delen i en ny trilogi från Hidden 
Legacyvärlden, där familjer med magiska 
gåvor kämpar om makten.
Catalina Baylor är en ”prime”, en mäktig 
magiker och ledare för en framstående  
familj. Hon vågar i vanliga fall inte an-
vända sina unika krafter, men när en  
väninnas syster och mamma hittas  
mördade lovar hon att hjälpa till. 
Pocket. [197203]

Leigh Bardugo
Ninth House 199:-
Första delen i Alex Stern
Maktspel och nekromantik på elit
universitetet Yale.
Galaxy ”Alex” Stern är ingen vanlig 
överklasstudent, utan dotter till en hippie 
från Kalifornien. Före tjugo års ålder var 
hon enda överlevande efter en fruktans-
värd mordorgie. Ingen väntade sig att hon 
skulle få en andra chans på landets mest 
prestigefyllda skola. Men Alex kommer till 
New Haven med ett tydligt uppdrag från 
sina okända välgörare: hon ska hålla ett 
öga på de hemliga sällskapen som är en 
viktig del av Yales sociala väv. 
➥ Storpocket i oktober. [57494]

Rachel Caine
Sword and Pen 179:-
Femte delen i The Great Library
Det stora bibliotekets framtid ligger i våg
skålen. Är det värt att bevara?
Bibliotekets korrupta ledning har störtats. 
Men Arkivisten konspirerar för att återta 
makten och Biblioteket ansätts från alla 
håll. Framtiden är oviss. Jess och hans 
vänner måste enas för att ge Biblioteket en 
framtid, eller se allt de kämpat för läggas 
i grus. 
Inbunden. [193543]

Bailey Cates
Cookies and Clairvoyance 99:-
Åttonde delen i Magical Bakery Mystery
Konditorn Katie Lightfoot spritsar kristyr 
och jagar mördare.
Katie pysslar inför sitt bröllop, får besök 
av pappa och renoverar där hemma - 
samtidigt som hon bakar från morgon till 
kväll i konditoriet. Men allt vardagligt får 
stå tillbaka när brandmannen Randy Post 
anklagas för att ha mördat en antikvitets-
samlare. Randy är en jobbarkompis till 
Katies pojkvän, och dessutom ihop med 
häxväninnan Bianca Devereaux. 
Pocket. [195797]

Karen Chance
Brave the Tempest 99:-
Nionde delen i Cassie Palmer
Sierskan Cassie Palmer möter sin största 
utmaning hitills  sina egna vänner!
Cassie har varit första sierska i lite mer 
än fyra månader. Hon har hunnit slåss 
mot två gudar, bli kär i två män och mött 
två sidor av sin egen natur - den gudom-
liga och den mänskliga. Nu ställs hon 
inför två fiender som båda vill slå ut de 
ickemänskligas försvar. För att hindra en 
katastrof måste något nästan omöjligt ske 
- vampyrer, magiker och demoner måste 
samarbeta. Och ansvarig för den skakiga 
koalitionen är Cassie. 
Pocket. [192828]

Larry Correia & Sarah A. Hoyt
Monster Hunter Guardian 259:-
Sjunde delen i Monster Hunter
Owens fru Julie Shackleford är ensam kvar 
i vår verklighet när en besvärlig fiende 
knackar på dörren.
Julie är hemma med sonen Ray, men 
kallas ut på ett rutinuppdrag som ställer 
henne öga mot öga med Brother Death. 
Julia vakar över den mäktiga artefakten 
Kamaresh kruset, ett föremål som Brother 
Death vill lägga beslag på. Det kan 
användas för att ödelägga vår verklighet, 
och Julie skulle dö för att skydda det. Men 
är hon beredd att offra sin lilla sons liv? 
Brother Death tror inte det.
Inbunden. [194744]

Stephen King

The Institute 269:-
Luke Ellis bär på känslor som kan forma verkligheten. 
Ett glas spricker i tusen bitar utan att någon rört det. En 
tallrik faller ner och krossas mot golvet. 
Vad Luke inte vet är att någon haft ögonen på honom. En 
natt kidnappas han och flygs till en plats djupt inne i Mai-
nes skogar: Institutet. Där utnyttjas tillfångatagna barn 
med ovanliga förmågor som brickor i ett globalt spel. 
Inbunden från England. [191897]

The Institute 269:-
Inbunden från USA. [193294]
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A. J. Hackwith
The Library of the Unwritten 159:-
Första delen i Hell’s Library
Oavslutade böcker har en egen plats i 
helvetet, i Det oskrivnas bibliotek. 
Bibliotekarien har till uppgift att jaga upp 
karaktärerna från oavslutade romaner. 
Claire är huvudbibliotekarie på den 
oskrivna avdelningen, en neutral plats i 
helvetet. Hon lagar och sorterar böcker, och 
håller ögonen öppna för roman gestalter 
på rymmen. När någon rymmer ur sin bok 
och börjar leta efter sin författare måste 
Claire ingripa. 
➥ Storpocket i oktober. [197506]

Laurell K Hamilton
Serpentine 99:-
Del 26 i Anita Blake, Vampire Hunter
Bröllopet på en paradisö förvandlas till ett 
helvete.
Edward ska gifta sig, något som ger Anita, 
Micah och Nathaniel anledning att följa 
med på en tur till Florida där bröllopet ska 
hållas. De hamnar på en avlägsen ö, där 
Micah upptäcker en tidigare okänd form 
av lykantropi, något som har hemsökt en 
enda familj i generationer. De drabbades 
kroppar tar skepnad av slingrande ormar. 
Pocket. [194713]

Sara Hanover
The Late Great Wizard 95:-
Första delen i Wayward Mages
Tessa Andrews pappa har försvunnit  
under mystiska omständigheter.
Tillsammans med mamma flyttar Tessa in 
i ett skakande, muttrande hus. Hon kör ut 
mat till behövande i grannskapet och lär 
känna den åldrade professor Brandard. 
En kväll ringer professorn upp henne och 
ropar på hjälp. Hon rusar till undsättning 
och upptäcker att Brandards hus står 
i ljusan låga. Åldringen är försvunnen 
och en snygg ung man kliver fram ur det 
brandhärjade huset. Han påstår sig vara 
professorn, och dessutom en Fenixmagiker. 
➥ Storpocket i september. [197800]

Charlaine Harris
An Easy Death 119:-
Första delen i Gunnie Rose
Författaren till True Blood har skrivit en 
alternativhistorisk vilda västernfantasy. 
Texoma ligger i de sydöstra delarna av 
det som en gång var USA, i en värld där 
magiska krafter är verkliga, men ogillas 
av många. Lizbeth Rose är illa åtgången 
efter en besvärlig resa från Mexiko när två 
ryska trollkarlar erbjuder henne ett jobb. 
Kan hon bli deras guide  och livvakt? Troll-
karlarna är i knipa och Rose har rykte om 
sig att vara kompetent. Trion reser genom 
ett USA som splittrats i flera länder.
Pocket. [196109]

An Easy Death 139:-
Pocket. [188839]

Alix E. Harrow
The Ten Thousand  
Doors of January 199:-
I varje berättelse döljer sig en dörr ut.
January Scaller bor i ett vindlande hus 
med sin förmyndare, herr Locke. Han 
behandlar henne som husets antikviteter 
- hon får vad hon behöver men ignoreras i 
övrigt. En dag råkar January öppna en av 
hushållets många böcker. Luntan berättar 
en historia om hemliga dörrar och äventyr. 
Den tycks också, märkligt nog, handla om 
January själv. 
Inbunden. [196524]

Shirley Jackson
The Haunting of Hill House 99:-
Klassisk skräckroman från 1959 som har 
filmatiserats och nu är en tvserie.
Fyra sökare har kommit till det övergivna, 
sällsamma Hill House. Doktor Montague, 
forskare på jakt efter bevis för existensen 
av övernaturliga fenomen. Theodora, hans 
levnadsglada assistent. Eleanor, en ensam 
kvinna på jakt efter ett skäl att leva. Luke, 
Hill House nyckfulle ägare. De tror alla att 
de är ensamma i Hill House ... 
Pocket. [197778]

Lisa Kröger & Melanie R. Anderson
Monster, She Wrote 189:-
En kombination av biografi och litteratur
historia om kvinnor och skräck.
Från Mary Shelleys Frankenstein till 
moderna författare berättar Kröger och 
Anderson om kvinnliga skräckförfattare. 
De presenterar bland annat Mary Shelley, 
Margaret Cavendish, Shirley Jackson, 
Violet Paget, Ann Radcliffe, V. C. Andrews, 
Eli Colter, Ruby Jean Jensen och Helen 
Oyeyemi. 
➥ Inbunden i september. [197242]

Kim Liggett
The Grace Year 199:-
”Ingen avbryter nådens år. Det är förbjudet. 
Vi måste uttömma våra magiska krafter i 
naturen innan vi tillåts komma tillbaka. 
Men jag känner mig inte magisk eller 
mäktig.”
Tierney James bor i en avlägsen by där 
flickor skickas ut i vildmarken när de  
fyller sexton. Där måste de rå sig själva 
och försöka överleva medan den vilda  
magin lämnar deras kroppar. De åter-
vänder renade och kan, om de har tur, gifta 
sig. Ingen talar om året i vildmarken, men 
alla vet att det förändrar byns unga  
kvinnor i grunden - om de överlever. 
➥ Storpocket i oktober. [196890]

Seanan McGuire
Night and Silence 95:-
Del 12 i October Daye
Amadines senaste svek hotar att slå  
sönder all sammanhållning i Tobys  
bräckliga familj. 
Jazz kan inte sova. Sylvester vill inte veta 
av henne. Tybalt har dragit sig tillbaka 
till Katternas hov. Toby plågas av att inte 
kunna hjälpa sina närmaste. Det sista 
hon behöver är en ny kidnappning och 
grundlösa anklagelser. Men det är precis 
vad som händer. Tobys mänskliga dotter 
Gillian försvinner. Flickans pappa har gift 
om sig med en kvinna som döljer mörka 
hemligheter och nu anklagar paret Toby 
för kidnappning! Mycket tyder på att alver 
är inblandade i Gillians försvinnande. Toby 
måste ta tag i en otäck härva av gamla 
hemligheter. 
Pocket. [195380]

The Unkindest Tide 249:-
Del 13 i October Daye
För många hundra år sedan slöt selkies ett 
fördrag med havshäxan. 
De ges makt över havet så länge hon låter 
dem, men när den dagen kommer kräver 
hon sin rätt. Nu är den ödesdigra dagen 
är inne. Luidaeg, Toby Dayes äldsta och 
farligaste medhjälpare, berättar att selkies 
kommer att krävas på sin gamla skuld. 
När det sker måste Toby gripa in. Hon står 
själv i skuld till Luidaeg och måste resa till 
Skeppens hertigdöme för att sammankalla 
alla selkies. 
Inbunden. [198597]

NUTIDSFANTASY & SKRÄCK
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Nicola Mostyn
Love Delusion 139:-
Är kärleken bara en bluff? Det tror Frida 
McKenzie. Hon tillhör rörelsen Kärlekens 
villfarelser och vill bota mänskligheten 
från romantiska vanföreställningar.
Men kanske har Frida glömt något viktigt? 
Hon hittar en bild där hon poserar med 
en man hon knappt känner och börjar 
ana att något inte stämmer. Hur uppstod 
egentligen Kärlekens villfarelser? Varför 
minns inte Frida någonting av livet före 
medlemskapet i rörelsen? Vem är mannen 
på bilden? Om kärleken övervinner allt, 
vad händer då när den försvinner? 
Pocket. [188836]

Haruki Murakami
Killing Commendatore 149:-
En roman om konsten och tidens flykt.
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. På vinden i sitt lånade hus 
påträffar han av en händelse en målning 
med titeln ”Mordet på kommendören”. Inte 
långt därefter hör en gåtfull IT-miljardär 
av sig och vill beställa ett porträtt. 
➥ Storpocket i oktober. [191875]

Marie O’Regan & Paul Kane (red)
Wonderland: An Anthology 139:-
En antologi med noveller som hämtat 
inspiration från Alice i Underlandet.
Lewis Carrolls böcker om Alice absurda 
äventyr har inspirerat vitt skilda  
berättelser, allt från barnsagor till skräck-
historier och filosofiska betraktelser. Bland 
författarna återfinns namn som M.R.  
Carey, Juliet Marillier, Lilith Saintcrow, 
Jane Yolen, Mark Chadobourn och  
Genevieve Cogman. 
➥ Pocket i september. [197786]

Vivian Shaw
Grave Importance 139:-
Tredje delen i Greta Helsing Files
Greta Helsing, de odödas läkare, bjuds in 
till Marseille.
Bland kullarna utanför den sydfranska 
hamnstaden ligger Oasen Natrun, ett 
hemligt hälsohem för mumier, topp-
modernt med både magisk och medicinsk 
ut rustning. Det låter fantastiskt, tycker 
Greta. Men som nytillträdd klinikchef  
inser hon snart att allt inte står rätt till. 
Hon ställs inför ett medicinskt mysterium 
som hotar att förvandla alla klinikens 
patienter till mycket gammalt damm. 
Pocket. [195201]

Nalini Singh
Archangel’s War 95:-
Del 13 i Guild Hunter
Silvervingar. Blåvingar. Skärvor Skärvor. 
Sönderfall. En grav. Jag ser slutet ...
Världen omvälvs. En kraftvåg föröder 
allt i sin väg och söker omvandla Elena 
till ett kärl för Raphaels makt. Men hon 
vägrar underkasta sig. Tillsammans med 
ärke ängeln förändras hon långt bortom 
vad profetian om en förbannad Ancient har 
förutsagt. Samtidigt hotas hela nationer av 
förintelse runt om i världen. I ärkeängeln 
Lijuans forna domäner härjar en onaturlig 
dimma som lämnar död och tysnad där den 
dragit fram. Det står snart klart att inte 
ens ärkeänglarna är immuna.
➥ Pocket i september. [197791]

ungdomsfantasy
Renée Ahdieh
The Beautiful 135:-
Första delen i Beautiful
Dramatik och heta känslor bland  
vampyrer i 1800talets New Orleans.
Året är 1872 och New Orleans styrs av de 
odöda. Dit har sjuttonåriga Celine  
Rousseau tagit sin tillflykt sedan hon 
tvingats lämna Paris. Hon får hjälp av 
systrarna i Ursulinerklostret och blir 
snabbt förälskad i staden - och i den  
charmiga brottslingen Sébastien Saint 
Germain. När kroppen efter en av flickorna 
från klostret återfinns i Sébastiens tillhåll, 
och det dessutom är den andra flickan på 
några veckor, måste Celine ompröva sin 
förälskelse.  
➥ Unga vuxna. Pocket i oktober. [197500]

Katherine Arden
Small Spaces 99:-
Första delen i Small Spaces
Författaren till ’The Bear and the Nightin
gale’ har skrivit en kuslig spökhistoria för 
läsare från 10 år och uppåt.
En dag får elvaåriga Ollie se en kvinna 
som tänker kasta en bok i floden. Ollie 
reagerar instinktivt, snor åt sig boken och 
springer iväg med den. Det visar sig vara 
en kuslig historia om flickan Beth, två 
bröder som var kära i henne och om ett 
märkligt avtal som slöts med ”den leende 
mannen”. Dagen därpå åker Ollie på skol-
utflykt till den hemsökta gården Smoke 
Hollow. Där hittar hon gravarna efter 
personerna i boken hon just läst. 
Från 10 år. Pocket. [195372]

Dead Voices 169:-
Andra delen i Small Spaces
Efter fasorna i Small Spaces väntar ett 
nytt äventyr för Ollie, Coco och Brian. De 
tre ungdomarna som blev vänner i Small 
Spaces åker på skidsemester till Mount 
Hemlock. Naturligtvis hamnar de mitt i en 
snöstorm. 
Från 10 år. Inbunden. [195390]

NUTIDSFANTASY & SKRÄCK

Sarah J Maas

Throne of Glass 169:-
Throne of Glassserien släpps i snygga miniutgåvor.
Här börjar Celaena Sardothien sin resa från lönnmördare 
till härskare i en magnifik fantasysaga.
➥ Häftad i november. [200747]

Crown of Midnight 169:- 
➥ Häftad i november. [200748]

Heir of Fire 169:- 
➥ Häftad i november. [200749]

Queen of Shadows 169:- 
➥ Häftad i november. [200750]

Empire of Storms 169:- 
➥ Häftad i november. [200751]

Kingdom of Ash 169:- 
➥ Häftad i november. [200752]
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Kristen Ciccarelli
The Caged Queen 129:-
Andra delen i Iskari
Roa slöt ett avtal med Firgaards tron
avinge Dax, i hopp om att kunna rädda sin 
systers själ. Men det fungerade inte.
Det var när Dax bad om hjälp att störta 
sin far tyrannen som avtalet slöts. Roa 
gav Dax en armé för att vinna tronen. I 
utbyte ville hon krönas till drottning. Men 
allt blev inte som hon hoppats. Asha, Dax 
syster som var med och störtade tyrannen, 
befinner sig på flykt med ett pris på sitt 
huvud. Roa är drottning i ett land långt 
hemifrån, medan hennes folk fortsätter 
att lida. Då ser hon en möjlighet att få 
rättvisa, och återse sin älskade syster. 
Unga vuxna. Pocket. [194696]

Cassandra Clare
Queen of Air and Darkness 119:-
Tredje delen i The Dark Artifices
Sista boken i den nya serien om  
Shadowhunters.
Efter Livia Blackthorns tragiska död hotar 
inbördeskrig att bryta ut. Några ur  
familjen Blackthorn flyr till Los Angeles, 
där de söker efter ursprunget till sjuk-
domen som slår ut alla halvblod. Sam-
tidigt tar Julian och Emma till desperata 
åtgärder för att inte leva ut sin förbjudna 
kärlek. De uppsöker älvornas hov, på jakt 
efter De dödas svarta bok.  
Unga vuxna. Pocket. [198927]

Audrey Coulthurst
Of Ice and Shadows 179:-
Andra delen i Of Fire and Stars
Andra delen i en fantasyserie med två 
förälskade prinsessor i huvudrollerna. 
Denna och Mare har äntligen blivit ett par. 
Men det betyder bara att de ställs inför 
nya faror. Mare vill helst leva i lugn och 
ro, men det visar sig svårt när Denna inte 
har full kontroll över sina magiska krafter. 
Paret reser i hemlighet till riket Zumorda, 
där hon kan lära sig att handskas med 
sina förmågor. 
Unga vuxna. Inbunden. [195597]

Sally Green
The Demon World 139:-
Andra delen i The Smoke Thives
Prinsessan Catherine undslapp med en 
hårsmån Rossarbs fall. Nu leder hon en 
skara överlevande genom ödelanden.
Demonjägaren Tash visar Catherine och 
Ambrose vägen till ett gömställe nere i 
demonvärldens tunnlar, där nya faror  
väntar. Samtidigt har Edyon och March 
skilts från den större gruppen. Överallt 
har kaos utbrutit. Kung Aloysius armé har 
tagit prins Tzayn till fånga och Pitoria 
hotas av en invasion. 
Unga vuxna. Pocket. [195831]

Kalyn Josephson
The Storm Crow 139:-
En prinsessa som fallit i onåd höjer upp
rorsfanan för att ta tillbaka de magiska 
kråkorna som har stulits från hennes folk.
I Rhodaire styrs allas liv av kontakten 
med de magiska elementarkråkorna. Tills 
katastrofen drabbar landet. Illucianska 
imperiet invaderar och ödelägger allt.  
Prinsessan Anthia blir deprimerad.  
Hennes syster Caliza får ta över drott-
ningens plikter, men när hon tvingas gå 
med på att gifta sig med Illucias kronprins 
väcks systern ur sitt svårmod. Prinsess-
orna kläcker en plan för att återta makten 
med hjälp av en sista, magisk kråka. 
Unga vuxna. Storpocket. [191418]

Alex London
Black Wings Beating 139:-
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, där 
den mäktiga spökörnen har sitt bo.  
Unga vuxna. Pocket. [200277]

Philip Pullman

The Secret Commonwealth 219:-
Andra delen i The Book of Dust Trilogy
Lyra Silvertongue har hunnit bli tjugo år. 
Hon kämpar med relationen till daemonen Pantalaimon och 
till Malcolm, nu en ung man med starkt rättspatos. Trion 
rör sig långt från Oxfords stenlagda gator, till Asien där 
öknen ruvar på en hemlighet - det undflyende Stoftet. 
➥ Från 12 år. Storpocket i oktober. [194162]

The Secret Commonwealth 299:-
➥ Från 12 år. Inbunden i oktober. [198529]

Rick Riordan

The Tyrant’s Tomb 169:-
Fjärde delen i The Trials of Apollo
Han som var guden Apollo, som slungades ner till jorden 
av sin far Zeus, har det riktigt jobbigt.
Lester, som han heter nu, har tagit sig ut ur den brinnande 
labyrinten. Tillsammans med sina vänner har han räddat 
Oraklet och överlevt diverse prövningar. Men mycket 
återstår. Lester och Meg måste ta sig an ett mäktigt trium-
virat, rädda fler orakel och sedan kanske, kanske Lester 
släpps tillbaka in i Olympen.
➥ Från 12 år. Storpocket i oktober. [195564]
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Makiia Lucifer
Isle of Blood and Stone 119:-
Första delen i Tower of Winds
En hemlig historia avslöjas i ett olycks
drabbat kungarike.
Arton år har gått sedan två prinsar från 
öriket St. John del Mar kidnappades och 
mördades. Skulden lades på kungadömet 
Mondrago och kom att påverka livet för 
tre ungdomar. Elias far försvann när han 
försökte skydda prinsarna. Mercedes 
drabbades, som halvmondragoniska, av 
omgivningens misstro. Ulises fick, trots att 
han var yngst i brödraskaran, ärva tronen 
i St. John del Mar. Men en mystisk karta 
antyder att berättelsen om prinsarnas död 
kanske inte är helt sanningsenlig. Vad 
hände egentligen? 
Unga vuxna. Pocket. [195928]

Beth Revis
Give the Dark My Love 119:-
Första delen i Give the Dark My Love
En ung alkemist börjar leka med mörk 
magi när pesten härjar i hennes hemland.
Sjuttonåriga Nedra Brysstain flyttar från 
hemmet i Lunar Islands glesbefolkade 
nordliga delar till den exklusiva Yugen-
akademin. Hon har ett enda mål i sikte: 
att bli alkemist specialiserad på läke-
konst. Akademins andra elever kommer 
från förmögna hem och Nedra känner sig 
utanför, tills hon träffar skolkamraten 
Greggori ”Grey” Astor. Han fascineras av 
den studiebegåvade Nedra, som har före-
satt sig att göra något åt pesten. Paret blir 
vänner, men när sjukdomen sprider sig blir 
Nedra allt mer desperat. Hon dras till de 
mörka och farliga alkemiska konsterna, till 
nekromantin, som hon hoppas ska rädda 
dem hon älskar.
➥ Unga vuxna. Pocket i september. [198519]

Bid My Soul Farewell 129:-
Andra delen i Give the Dark My Love 
Här avslutas berättelsen om nekro-
mantikern Nedra och hennes kärlek till 
Grey Astor.
➥ Unga vuxna. Pocket i september. [199386]

J K Rowling

Harry Potter and the Goblet  
of Fire Illustrated Edition 419:-
Fjärde delen i Harry Potter
Harry ska resa till världscupen i Quidditch!
2015 inleddes det stora projektet med att illustrera de sju 
böckerna i fyrfärg. Nu är det dags för bok nummer fyra 
i serien, Harry Potter and the Goblet of Fire, att ges ut i 
detta stora, generösa format med illustrationer av Jim Kay. 
Boken finns också på svenska. Se sidan 8.
➥ Från 9 år. Inbunden 8 oktober. [194801]

science fiction
Stephen Baxter
World Engine 219:-
Kärnan är ett mystiskt föremål vars fem
hundraåriga bana skär genom sol systemets 
ekliptika. 
När Kärnan vid 2000-talets mitt kommer 
inom räckhåll från jorden härjas världen 
av klimatförändringar som kräver alla 
tillgängliga resurser. Rymdäventyr står 
långt ner på prioriteringslistan. Men den 
halvt pensionerade skyttelpiloten Reid 
Malen fant bestämmer sig för att på egen 
hand undersöka objektet.  
➥ Storpocket i september. [196545]

John Birmingham
The Cruel Stars 239:-
En gammal fiende har återvänt från  
rymdens mörkaste hörn. ”The Sturm”  
hävdar att de är de enda sanna  
människorna. De tänker återuppta sitt 
korståg mot de ”orena”.
Anfallet kom oväntat och slog ut hela den 
mänskliga civilisationens försvarsverk. 
Utplåning är ett realistiskt hot. Hoppet 
står till en liten grupp som överlevde det 
första anfallet. 
Inbunden. [191890]

The Cruel Stars 219:-
Storpocket. [199557]

Becky Chambers
To be Taught if Fortunate 179:-
I början av 2100talet gör ”somaform
ning” att astronauter kan överleva bortom 
jordens skyddande atmosfär.
Exoplaneter i solsystemets närhet blir med 
ens möjliga att utforska. Ariadne skickas 
för att kartlägga fyra möjligen beboeliga 
världar inom femton ljusår från jorden. 
Astronauterna ligger i dvala under resan 
och vaknar upp med modifikationer som 
ska underlätta uppdraget. Hemma i
solsystemet har samtidigt mycket för-
ändrats. 
Inbunden. [195197]

Margaret Atwood

The Testaments 199:-
Andra delen i The Handmaid’s Tale
Den nyskrivna fortsättning på ’The Handmaid’s Tale’. 
”Kära bokläsare. Allt ni frågat mig om Gilead och hur den 
världen är uppbyggd har tjänat som inspiration för denna 
roman. Fast inte bara. Den andra inspirationskällan är 
den värld vi lever i idag”, säger Atwood om romanen.
The Testaments utspelar sig femton år efter The 
Handmaid’s Tale. Tre kvinnor som berättar om sina liv i 
den kristna fundamentalistiska staten Gilead. 
Inbunden. [191648]
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Rob Hart
The Warehouse 175:-
USA härjas av klimatkatastrofer, väpnat 
våld och arbetslöshet.
Mitt i eländet har ett storbolag bibehållit 
sin makt. Paxton kunde inte föreställa sig 
att han skulle arbeta med säkerhets frågor 
för ett företag som förstörde hans liv. Än 
mindre att han skulle komma att bo i en 
av Clouds arbetarbostäder. Men jämfört 
med den sönderfallande världen utanför är 
bolagsstaden inte så illa. Ännu bättre blir 
det när han träffat Zinnia. Kanske kan de 
hoppas på en framtid tillsammans? Men 
Zinnia är inte den han tror. 
Storpocket. [193120]

The Warehouse 199:-
Storpocket. [193421]

Saad Z. Hossain
The Gurkha and  
the Lord of Tuesday 179:-
En genreöverskridande skröna om djinner i 
en postmänsklig framtid.
Djinnernas kung Melek Ahmar vaknar 
upp ur en tusenårsömn. Han stormar 
ner från bergen och väntar sig att kunna 
vända stadsstaten Kathmandus invånare 
mot den tyranniska härskaren AI Karma. 
Det går inte alls. Kathmandu visar sig 
vara ett paradis av överflöd. Inte ens de 
lägsta bland de lägsta kan tänka sig att 
göra uppror. 
Storpocket. [194494]

Tahere Mafi
Find Me 129:-
Långnovellerna Shadow Me och Reveal 
Me, som knyter an till händelserna i Mafis 
Shatter Me-serie.   
➥ Pocket i oktober. [201118]

Annalee Newitz
The Future of Another Timeline 299:-
Från författaren till ’Autonomous’ kommer 
en feministisk tidsresehistoria i en värld 
där manipulation av tiden har geologiska 
förklaringar.
1992: Efter en sammanströtning på en 
riot grrl-konsert sitter sjuttonåriga Beth 
tillsammans med liket efter en kvinno-
misshandlande skithög i baksätet på en 
bil. Beth dras in i en våldsspiral i en värld 
där kvinnor har få eller inga rättigheter.
2022: Tess har bestämt sig för att använda 
tidsresor för att skapa en tryggare framtid. 
Hon besöker viktiga punkter i historien 
och gör små förändringar. Men det är var-
ken lätt eller ofarligt att förändra tidens 
lopp. När Tess lyckas konfronteras hon av 
tidsresenärer som vill stoppa henne. 
➥ Inbunden i september. [200328]

Natalie C Parker
Steel Tide 139:-
Andra delen i Seafire Trilogy
Andra boken om kapten Caledonia, som 
utmanar en krigsherres hela flotta.
Caledona har förlorat sin besättning. Hon 
räddas ur havet och får hjälp av en grupp 
tidigare Bullets som kallar sig Blades. De 
har flytt undan Aric Athair och lever ett 
kringströvande liv. Men Caledonia tänker 
inte gömma sig resten av livet. Hon vill 
hitta Mors Navis och sina systrar. Blades 
vill ogärna ta strid, men kanske kan den 
skeppslösa kaptenen övertyga dem om att 
ett bättre liv är värt att kämpa för. 
➥ Unga vuxna. Pocket i september. [199383]

Steel Tide 179:-
➥ Unga vuxna. Inbunden i september. [196068]

Joel Dane
Cry Pilot 175:-
Jorden är ett människofientligt ödeland 
där biologiska stridsmedel sprider kaos. 
Maseo Kaytu har ett förflutet med många 
hemligheter. Han tar värvning i den enda 
del av militären som vill ta emot honom 
- självmordsstyrkan ”Cry pilots”. Kaytu 
lurar systemet för att överleva, men frågan 
är hur länge hans grupp kommer att klara 
sig. Stridskamraterna har lika många 
hemligheter och dolda skavanker som han 
själv. De får sitt elddop när plutonen går i 
strid mot ett nytt biovapen. 
Storpocket. [193542]

Amal El-Mohtar & Max Gladstone
This Is How You Lose the Time War 129:-
Amal ElMohtar och Max Gladstone har 
tillsammans skrivit en kärleksroman som 
spänner över tid och rum.
I förödelsen på en döende värld hittar en 
av Kommendantens agenter ett brev. Det 
lyder ”Bränn det här brevet innan du läser 
det”. Brevet inleder en osannolik korre-
spondens mellan två agenter på var sin 
sida i ett nådlöst tidskrig. Båda kämpar 
för att ge sin fraktion en fördel i framtiden, 
men brevväxlingen förändrar agenterna.  
Pocket. [198942]

This Is How You Lose the Time War 199:-
Inbunden. [194950]

Steven Erikson
Rejoice 149:-
En first encounterroman från författaren 
till fantasyn Malazan Book of the Fallen.
En utomjordisk AI har skickats till sol-
systemet för att föra tre avancerade  
civilisationers talan. Den har ett viktigt 
uppdrag - att rädda jordens ekosystem. Det 
största hotet mot jordens biosfär är inte 
helt oväntat mänskligheten, men män-
niskan är en del av ekosystemet, så AI:n 
måste välja. Ska den utrota människorna 
eller inte? Från ett rymdskepp tittar en 
kvinna ner mot planeten. Hon är science 
fiction-författare och den enda människan 
AI:n går med på att prata med. Hon måste 
fatta ett avgörande beslut. 
➥ Pocket i oktober. [195344]

C. A. Fletcher
A Boy and his Dog at  
the End of the World 139:-
En berättelse om sökandet efter mening i 
spillrorna efter vår fallna civilisation.
Griz föräldrar berättade om en värld full 
av folk som fanns innan alla försvann. Men 
livet på ön var aldrig ensamt. Griz hade 
sin familj och sina hundar. Så en dag kom 
tjuven. Han berättade om ödestäder långt 
borta och Griz tyckte om honom, först. 
Innan han stal Griz hund. Nu vill Griz ta 
tillbaka hunden. Sökandet lär honom mer 
om världen än han trodde var möjligt. 
Pocket. [199160]

Eric Flint & Iver P. Cooper
1636: The China Venture 249:-
Del 30 i 1632
Tidsresenärerna i 1600talets Europa för
söker etablera en ambassad i Kina.
De hoppas grunda en handelsrutt från 
öster och få tillgång till råvaror som är 
svåra finna i Europa. Men många problem 
väntar. Mingdynastin står på katastrofens 
rand och Kinas härskare är misstänk-
samma mot främlingar. Sändebuden lyckas 
ändå skaffa sig en viktig allierad i amiral 
Zheng Zhilong. 
Inbunden. [199778]
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Star Wars
Zoraida Cordova 
Galaxy’s Edge: A Crash of Fate 199:-
Barndomsvännerna Izzy och Jules skiljs åt 
och möts igen många år senare.
Izzy tvingas lämna hemplaneten Batuu 
hals över huvud med sina föräldrar. Några 
år senare är hon föräldralös. Hon hankar 
sig fram som smugglare, medan barndoms-
vännen Jules stannade på Batuu och blev 
bonde. När Izzy kommer tillbaka med ett 
mystiskt paket möts de igen. Izzy tänkte 
först lämna paketet och sedan snabbt 
lämna Batuu, men hon kan inte lämna 
Jules. Paret dras till varandra och snart är 
de på flykt tillsammans.  
Ungdomsbok. Inbunden. [195936]

George Mann 
Star Wars Myths & Fables 199:-
Nio illustrerade berättelser från Star Wars
galaxen.
En bok med berättelser från galaxens alla 
hörn, däribland den avlägsna planeten  
Batuu. De mytiska historierna är berättel-
ser som har förts vidare genom  
generationerna, från planet till planet.
Ungdomsbok. Inbunden. [195935]

Cavan Scott
Dooku: Jedi Lost 199:-
Darth Tyranus. Greve av Serenno. 
Separatist ledare. En röd sabel i mörkret.
Vem var Dooku innan han blev sithordens 
högra hand? När han tar en ny lärjunge 
kommer hans förflutna fram i ljuset. Han 
växte upp i en välbärgad familj och hans 
kraftförmågor upptäcktes tidigt. Mäster 
Yoda själv tränade honom. Med tiden tog 
Dooku en egen padawan, Qui-Gon Jinn. 
Men han drogs också till jedimästaren 
Lene Kostana och hennes sökande efter 
sithordens gamla reliker. Föremålen ska 
förbereda jediriddarna inför mötet med 
en pånyttfödd sithrörelse, är det tänkt. 
När mörkret faller över galaxen försöker 
Dooku, förgäves, stanna i ljuset.
➥ Manustext. Inbunden i oktober. [200929]

Kim Stanley Robinson
Red Moon 119:-
I mitten av 2000talet 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. Ett  
politiskt spel på hög nivå tar sin början. 
Pocket. [196522]

Brandon Sanderson
Skyward 99:-
Första delen i Skyward
Mänskligheten är besegrad och nära nog 
utrotad. De få människor som finns kvar 
har flytt till en planet långt från jorden. 
De överlevande hotas ständigt av anfall 
från okända och mystiska skepp.  
Tonåringen Spensa drömmer om att bli 
pilot och skydda sin hemvärld. När hon en 
dag upptäcker ett uråldigt skepp får hon 
chansen att göra drömmen till verklighet. 
Hon behöver bara reparera skeppet, ta sig 
genom flygskolan och (framför allt) över-
tyga skeppet om att hon är värdig. 
➥ Pocket i september. [196543]

S M Stirling
The Sky-Blue Wolves 119:-
Del 12 i The Change
Sista delen i Stirlings postapokalyptiska 
Changeserie
Två år har gått sedan världen För-
ändrades. Kronprinsessan Orlaith kämpar 
hårt för att upprätthålla den fred hennes 
far vunnit. Men genom Förändring öppnas 
nya dörrar genom vilka nya hot gör entré.
Med hjälp av sin allians med den japanska 
kejesaren Reiko måste Orlaith försöka 
rädda sin kidnappade bror. Samtidigt rider 
de Blå Vargarna ut från den nya stor-
makten Mogoliet. Deras hovslag ekar ut 
över en värld slukad av kaos. 
➥ Pocket i september. [197795]

Alastair Reynolds

The Shadow Captain 119:-
Andra delen i Revenger
Reynolds återvänder till den fjärran framtiden från  
romanen ’Revenger’, som var en rövarhistoria med drag av 
’Skattkammarön’.
Adrana och Fura Ness rymde hemifrån och tog hyra på 
ett rymdskepp. Nu är de själva skeppskaptener i ett sol-
system där rester från det förflutna lockar plundrare och 
skatt sökare. Men regler och lagar gäller inte långt ute i 
rymdens mörker, något systrarna snart blir varse. 
Pocket. [196521]

David Weber

Uncompromising Honor 119:-
Del 16 i Honor Harrington
Solarian Leagues mäktiga imperium vacklar, men utgör 
ändå ett hot mot kungariket Manticore.
Mandarinerna i Solarian Leagues ledning har svårt att 
dölja hur imperiet halkar efter i teknologisk utveckling. 
Honor Harrington och Manticores andra strateger har 
insett det dåraktiga i att angripa det vacklande imperiet 
- hellre bara vänta på att det faller under sin egen tyngd. 
Men desperationen får de ledande Mandarinerna att styra 
in på en farlig, och omänsklig, väg.
➥ Pocket i oktober. [199817]
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Warhammer
Laurie Goulding (red)
The Burden of Loyalty 119:-
En antologi med noveller som utspelar sig 
under Horuskätteriet. 
Här ingår ’Perpetual’ av Dan Abnett, ’The 
Binary Succession’ av David Annandale, 
’Into Exile’ av Aaron Dembski-Bowden, 
’Ordo Sinister’ av John French, ’The Heart 
of the Pharos’ av L J Goulding, ’Cyber-
netica’ av Rob Sanders, ’The Thirteenth 
Wolf ’ av Gav Thorpe och ’The Wolf King’ av 
Chris Wraight 
Pocket. [196135]

Guy Haley 
Kondrad Curze: The Night Haunter 179:-
Del 12 i The Horus Heresy: Primarchs
Av alla kejsarens odödliga söner är Konrad 
Curze den mest fördömda och tragiska.
Han föddes på Nostramo, en värld känd 
för sina mördare och tjuvar. Han blev 
känd under namnet Night Haunter och 
kom att leda Night Lords Legion. Det här 
är berättelsen om hur han förvandlades 
till ett monster och terrorvapen. Han såg 
sanningen i universums vansinne och i sin 
förljugna, kärlekslösa far. Det drev honom 
i famnen på den enda rimliga kosmiska 
kraften - Kaos. 
Kartonnage. [196451]

Rachel Harrison 
Honourbound 119:-
Första delen i Severina Raine
Kommissarie Severina Raine är Imperiets 
trogna tjänare, men frågan är om plikt
trohet och lydnad kan rädda henne.
Kaoskulten Sighted drar genom Bale-
stjärnornas system. Som svar på hotet 
skickar Imperiet en styrka under Lord- 
General Militant Alar Serek. När Raine 
och hennes stridskamrater i Eleventh 
Antari Rifles dras in i striderna kommer 
gamla, smutsiga hemligheter i dagen. 
Vissa avslöjanden kommer också att kasta 
ljus över Raines eget förflutna. 
Pocket. [196125]

Justin D Hill 
Cadian Honour 119:-
Andra delen i Cadia
Cadia har i tiotusen år varit ett bålverk 
mot kaoskrafterna som spottas ut ur  
Terrorns öga. Så icke längre.
Befästningsplaneten ligger i ruiner. För-
svararnas arméer har krossats av Abaddon 
och hans trettonde svarta korståg. De 
få överlevande vårdar minnet av hem-
planeten och kämpar vidare för Imperiet. 
Bland dem finns sergeant Minka Lesk. 
Hon skickas med 101:a kompaniet till 
planeten Potence, där en kaossmitta lurar 
under den lugna ytan.  
➥ Pocket i september. [196454]

James Swallow 
The Buried Dagger 179:-
Del 56 i The Horus Heresy
Den sista striden om tronen på Terra 
närmar sig.
De upproriska primarkerna samlas under 
Krigsmästarens fana, och Mortarion  
skickas ut för att förbereda anfallet. Men 
på väg mot Terra kommer Mortarion och 
hans trupper på villovägar i warpen. En 
fruktansvärd pest bryter ut och Death 
Guards, kända för att vara näst intill  
omöjliga att besegra, tvingas på knä. För 
att rädda sina söner tvingas Mortarion 
sluta ett fördrag han länge kommer att få 
ångra. Samtidigt sprids kaos och våld på 
Heliga Terra, i ett försök att bereda vägen 
för Horus arméer. Malcador Sigilliten tar 
på sig att hindra ett uppror och avslöjar 
samtidigt en komplott med digra konse-
kvenser för kejsarmakten. 
Storpocket. [196137]

Gav Thorpe (red) 
On Wings of Blood:  
An Aeronautica Anthology 119:-
En antologi med tolv noveller om piloter 
och luftstrid i det 41:a årtusendet. Bland 
författarna återfinns Gav Thorpe, Guy 
Haley, James Swallow, Matt Smith och 
Matt Westbrook. 
➥ Pocket i september. [196148]

Claudia Gray 

Master and Apprentice 95:-
ObiWan Kenobi har stor respekt för sin mästare, men  
kämpar för att förstå sig på honom. 
När jediriddaren Rael Averross, en före detta elev till 
Dooku, söker hjälp i en politisk dispyt reser Jinn och  
Kenobi till kungliga hovet på Pijal i vad som kan vara 
deras sista uppdrag tillsammans. Det visar sig svårare än 
de trott - snärjt i förräderi och åtföljt av mörka  
visioner som distraherar Qui-Gon. Mästarens tro på en 
mörk profetia får allt större betydelse och Obi-Wans tilltro 
till Qui-Gon kommer att prövas. 
➥ Pocket i september. [197083]

Delilah S. Dawson 

Galaxy’s Edge:  
Black Spire 189:-
Rebellspionen Vi besöker en värld vid galaxens ände.
Batuu ligger längst ut mot kanten på den galaktiska 
kartan, på gränsen mot Vildrymden. Skurkar, banditer och 
smugglare har skapat sig ett hem i Black Spire Outpost, 
planetens största bosättning. Spionen Vi är ingen väl-
kommen gäst. Ingen på Batuu vill ha trubbel, och en 
motståndskvinna jagad av First Order är trubbel i kubik. 
När en hel skyttel med stormtroopers dyker upp stängs alla 
dörrar, eller nästan alla. 
Inbunden. [197054]
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tecknade serier
Aliens & Predators
Aliens: Resistance 199:-
Efter händelserna i ’Alien: Isolation’ 
tvingar WeylandYutani Corporation 
Amanda Ripley att hålla tyst om hotet från 
xenomorferna. 
Då dyker före detta marinkårssoldaten 
Zula Hendricks upp. Hon behöver Ripleys 
hjälp för att avslöja ett kriminellt forsk-
ningsprogram kring biologiska strids-
medel. Paret tvingas utmana en försvars-
maskin skapad för att hålla den mänskliga 
rymdens mörkaste och blodigaste hemlig-
heter dolda.
Häftat album. [196078]

William Gibson’s Alien 3  199:-
En serie baserad på William Gibsons 
synopsis för en Alienfilm.
Säg Alien 3 och de flesta tänker på David 
Finchers film, där Ripley slåss mot en 
xenomorf på en sunkig fångkoloni. Men det 
har funnits fler Alien 3, som aldrig nådde 
ens till fullt manusstadium. En av dem är 
cyberpunkgurun William Gibsons synopsis, 
som nu har utarbetats till en serieroman.
Efter händelserna i Aliens plockas rymd-
skeppet Sulaco med Ripley, Hicks, Newt 
och Bishop ombord upp av personal från 
Union of Progressive Peoples. Naturligtvis 
finns en femte, hemlig passagerare ombord 
på Sulaco. Det orsakar snart kaos när 
xenomorfen blandar sig i en kallt krigsspel 
där massförstörelsevapen redan utgör ett 
dödligt hot.
Inbundet album. [192426]

Anthem
Anthem: Strong Alone,  
Stronger Together 159:-
Här berättas förhistorien till BioWare 
spelet Anthem. 
Två begåvade syskon slåss för sin över-
levnad i en värld fylld av dödliga faror. 
De har svurit att försvara mänskligheten, 
men klarar de ens av att skydda varandra?
Inbundet album. [196080]

Avatar: The Last Airbender
The Legend of Korra:  
An Avatar’s Chronicle 259:-
En klippbok där avataren Korra och  
hennes vänner har klistrat in minnen från 
sina äventyr i form av brev och bilder.
När avataren Aang lämnade över an-
svaret till en ny generation förklarades 
Korra vara nästa avatar. Hon tränade till-
sammans med Aangs son Tenzin och  
lyckades mäkla fred mellan andevärlden 
och Republic City. Här berättas om den 
hårda kampen i form av bilder och små 
berättelser. Det här är alltså inte en 
tecknad serie, utan en bakgrundsbok om 
The Legend of Korra.
Inbunden. [194924]

Avatar: The Last Airbender:  
Imbalance Part 3  139:-
Våra hjältar ställs inför en fruktansvärd 
fiende när konflikten mellan benders och 
ickebenders urartar i öppet krig.
Aang kämpar med ett livsavgörande beslut 
som bara han kan fatta och Toph och 
Katara kräver att han ska välja hur han 
tänker göra. Samtidigt smider Ru och Ya-
ling planer för att få tillbaka sin mamma. 
Striden mellan benders och icke-benders 
rasar och Cranefish Town kommer att 
förändras för alltid. 
Storpocket. [197562]

Randall Munroe

How To 175:-
Knepiga lösningar på enkla  
problem, från författaren till ’What 
If?’ och ’Thing Explainer’. 
Varje praktisk syssla kan utföras på 
många sätt, somliga mer effektiva 
eller användbara än andra. Randall 

Munroe siktar in sig på opraktiska sätt att göra vardagliga 
saker, som att ta en selfie med hjälp av ett teleskop eller ta 
sig över en flod genom att värma vattnet till kokpunkten. 
Storpocket. [195037]

Dr Lauren Finka

The Cat  
Personality Test 169:-
Vem är din katt? Vad gör din katt lycklig? Pröva att  
personlighetstesta ditt husdjur.
Med hjälp av personlighetstest hjälper kattkännaren  
Lauren Finka dig att bedöma din katts personlighet och 
preferenser. Har du en nyfiken katt? Studera hur den  
reagerar på nya miljöer för att bedöma om din lurviga 
kompis är framfusig eller tillbakadragen, om den trivs med 
andra katter eller är en ensamkatt. 
Inbunden. [198029]

Jordan Reid &  
Erin Williams

The Big Activity 
Book for Anxious 
People 165:-
En lättsam bok för ängsliga läsare.

Läs om åldrande, att tala inför publik, smuts och bakterier 
och märkliga sjukdomar du förmodligen inte lider av. Med  
lugnande små övningar som kan lindra oron.
Storpocket. [199669]
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Bloodborne
Bloodborne: A Song of Crows 219:-
En serie baserad på handlingen i tvspelet 
Bloodborne.
Eileen the Crow gräver ner Jägarna. Men 
en har undkommit. Förgiftad och plågad av 
intryck från sina djuriska sinnen sprider 
han skräck i staden Yarnham, som har 
bäddats in i djup snö. Eileen söker efter 
honom och plågas samtidigt av sitt eget  
splittrade medvetande som skymtar  
sanningar bortom verkligheten.
Häftat album. [197943]

Evan Dorkin & Jill Thompson
Beasts of Burden:  
Neighborhood Watch 229:-
Nya äventyr med hundarna och katterna 
som skyddar Burden Hill från övernatur
liga fasor.
En hämndlysten demon, en osynlig  
mördare och en mycket märklig fårflock 
hör till problemen som djurväktarna 
ställs inför. Det hotar att bli för mycket för 
hundarna och katterna, men hjälp kommer 
från oväntat håll. Ingen mindre än Hellboy 
dyker upp för att hjälpa husdjursmilisen. 
➥ Inbundet album i september. [197566]

Neil Gaiman & Colleen Doran
Snow, Glass, Apples 199:-
Neil Gaiman och Colleen Doran åter
berättar sagan om Snövit som tecknad 
serie.
Den inte så onda drottningen förfäras över 
sin monstruösa styvdotter. Hon är fast 
besluten att betvinga odjuret och rädda 
sitt kungadöma från en värld där lyckliga 
slut inte alltid är så lyckliga. 
Inbundet album. [196231]

Neil Gaimans The Sandman Universe 
House of Whispers Vol 1:  
The Powers Divided 169:-
Från sitt hem i träsket spanar Erzulie mot 
de levandes värld. House of Whispers är en 
serie knuten till Sandmans panteon, med 
manus av sfförfattaren Nalo Hopkinson.
Gudinnan Erzulie ser fyra mänskliga 
flickor öppna en mystisk och magisk 
anteckningsbok fylld av viskningar och 
rykten. Om bokens innehåll spreds över 
världen skulle en farsot av aldrig  
skådat slag hemsöka jorden. Orden bär på 
kraften från Sopona, loaguden med makt 
över smittsamma sjukdomar och Erzulies 
kusin. Han har fördrivits från  
människornas värld, men ingenting är som 
bekant för evigt. Samtidigt sprids en  
mystisk sjukdom som läkarna kallar 
Cotards vanföreställning. Otaliga själar 
fångas i Drömmen och lämnar kroppar 
som traktar efter döden.
Häftat album. [196211]

Neil Gaimans The Sandman 
Endless Nights 199:-
Sju berättelser illustrerade av lika många 
konstnärer. Det här är en jubileums
utgåva tryckt med anledning av seriens 
30 årsjubileum.
Här berättas om den längsta dagen i 
Venedigs historia, om Begäret och om en 
ung kvinna som får allt hon önskar sig, 
en märklig räddningsexpedition, en dröm 
från tidens början och en arkeologisk 
utgrävning som avslöjar alltför mycket 
om framtiden. Illustrerad av Glenn Fabry, 
Milo Manara, Maiguelanxo Prado, Frank 
Quitely, P Craig Russel, Bill Sienkiewicz 
och Barron Storey. 
Häftat album. [197646]

Jean-Charles Gaudin & Joan Urgell
Dead Life 199:-
Zombieskräck om hur de döda får liv  
genom kraften från en magisk bägare.
Stephen hittar en medeltida bägare på 
farföräldrarnas vind och använder den 
att dricka ur. Det skulle han inte ha gjort. 
Hela helvetet bryter lös när de döda 
vaknar till liv, hungrande efter de levandes 
kött. Kan någon överleva den magiska 
epidemin? 
➥ Häftat album i oktober. [191486]

Kieron Gillen
The Wicked & The Divine Vol 9:  
”Okay” 199:-
Nu är det slut!
Efter fem år är vi framme vid sista delen 
i den tecknade serien om de intrigerande 
gudarna. Vi går inte milt ut i natten, utan 
kör dit i en ombyggd pansarvagn täckt av 
glitter och paljetter, med en ljudanläggning 
som hörs ända till Mars. Gudar, pop-
stjärnor och alltings slut. 
➥ Häftat album i oktober. [199049]

Michelle Gish
We Are Here Forever 159:-
Michelle Gish berättar en historia där 
lekfulla puramus rör sig genom en värld 
människorna har lämnat efter sig. 
Människorna har lämnat scenen. Kvar 
finns deras städer och artefakter, lekplats 
för de lila och muntra varelser som kallas 
puramus. Häng med de charmiga fyr-
beningarna när de utforskar sitt nya hem, 
grundar en minimonarki och utvecklar en 
modern civilisation som efterhärmar 
människornas 2000-tal. Det hela slutar 
med en liten historia där puramus ur-
sprung antyds. På vägen besvaras många 
viktiga frågor. Kan King försvara sin by 
när ingen förstår konceptet krig? Lyckas 
Jingle uppbåda mod för att läsa poesi inför 
publik? Kommer Puffpuff någonsin att 
sluta levitera? Baserad på Tumblr-serien 
med samma namn. 
Storpocket. [192074]

Critical Role Vox Machina:  
Origins Volume 1  179:-
En Vox Machinaserie från skaparna av rollspelsshowen 
Critical Role.
Äventyrarna i Vox Machina vill rädda världen. Så små-
ningom. Men de måste börja i det lite mindre formatet. 
Sex blivande hjältar möts när de från var sitt håll  
intresserar sig för skumma göranden i den lilla staden 
Stilben. De slår sin kloka huvuden och vassa svärd ihop 
för att ta reda på vad som pågår. Helst ska de undgå 
döden också, lättare sagt än gjort för en lågnivåkaraktär i 
Dungeons & Dragons. 
➥ Häftat album i oktober. [195393]
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John Constantine Hellblazer
Hellblazer Vol 21:  
The Laughing Magician 249:-
John Constantin får en knepig födelse
dagspresent: en minnessak inslagen i en 
varning. 
Medan han klurar på meningen med 
gåvan drabbas London av en hänsynslös 
krigsmagiker. Från det krigs härjade  
Sudan kommer den kannibalistiska  
magikern Mako, på jakt efter ett odödligt 
väsen som går under namnet Den  
skrattande magikern. Känd som en  
kosmisk narr är skrattaren en nagel i ögat 
på verkligheten, en konstant i ett i övrigt 
kaotiskt kosmos. Kanske är han faktiskt 
identisk med John Constantine. 
Häftat album. [196221]

Don Hertzfeldt
The End of the World 299:-
En feberhet dröm om apokalypsen från 
animatören Don Hertzfeldt.
The End of the World skapades som  
krumelurer på Post it-lappar under några 
dagar, samtidigt som Hertzfeldt arbetade 
med ett filmprojekt. Här samlas idéer som 
var för konstiga för stora duken och idéer 
som figurerade tidigt i arbetet med den 
tecknade filmen World of Tomorrow. 
➥ Inbunden i oktober. [197089]

Jamie Hewlett & Alan Martin
Tank Girl: Action Alley 219:-
Tank Girl och gänget är tillbaka i första 
volymen i en löpande serie.
Medan hon planerar en road trip får Tank 
Girl ett sorgligt besked. Hennes adoptiv-
mamma är sjuk och kommer snart att dö. 
Hon måste hälsa på en sista gång. Resan 
till mammas dödsbädd blir förstås allt 
annat än spikrak och gänget måste ta sig 
genom Action Alley, en plats fylld av vilda 
och galna varelser.  
Häftat album. [197938]

Robert Kirkman & Charlie Adlard
The Walking Dead Vol 32:  
Rest in Peace 179:-
Kommer Samväldet att klara konflikterna 
som väntar?
Guvernör Milton håller ett tal där hon 
förklarar att mordförsöket som riktades 
mot henne utförddes av en psykiskt störd 
person och att allt nu förhoppningsvis ska 
ordna sig. Frågan är om det räcker för att 
lunga ner upphettade känslor. Samtidigt 
börjar vännerna i Alexandria bekymra sig 
för vad som händer med Rick och de andra.  
Häftat album. [199048]

Jeff Lemire
Frogcatchers 219:-
Följ med på en surrealistisk resa in i  
psykosernas rike.
En man vaknar upp med fullständig 
minnesförlust i ett konstigt rum. Han vet 
varken vem han är eller hur han har  
hamnat i rummet, som ligger i en byggnad 
med låsta dörrar och en övergiven  
reception. Från en gammal nyckelbricka 
utläser han att han befinner sig på  
Edgewater Hotel. Han anar också att  
något farligt finns i ett annat rum på  
hotellet. Så småningom möter han en  
annan människa, en pojke, som ber honom 
att inte titta i det farliga rummet. 
➥ Inbundet album i september. [194257]

George R R Martin & Landry Q. Walker 
A Clash of Kings:  
The Graphic Novel Volume Two 259:-
Andra delen av fyra i den tecknade serie
versionen av A Clash of Kings, bok två i 
George R R Martins A Song of Ice and Fire.
Kaos har brutit ut i Westeros. En  
flammande komet ritar ett streck över 
himlen. Somliga tolkar den som ett före-
bud om framtida segrar, andra som ett ont 
omen inför framtiden. En sak är säker: 
ingen av de sex tronpretendenterna tänker 
avsäga sig anspråket på makten över Wes-
teros. Arya Stark befinner sig på  
fiendemark i Harrenhal, samtidigt som 
hennes mor har fångats mellan två  
stridande bröder. I King’s Landing försöker 
Tyrion avslöja förrädare och Jon börjar 
inse hur laglöst landet bortom Muren är. 
Nya vänner kommer till Winterfell och på 
andra sidan havet anländer Drakarnas 
moder äntligen till den mytomspunna 
staden Qarth. 
➥ Inbunden i oktober. [197128]

Matz & Jean-Marc Rochette
Snowpiercer: Extinction 369:-
Här berättas förhistorien till Snowpiercer, 
serien om tåget som rusar över en frusen 
värld. 
Matz och Rochette berättar om de 
katastrofala skeenden som förvandlade 
jorden till en istäckt ödemark och fick de 
överlevande att stiga ombord på ett tåg 
utan slutstation. 
➥ Inbunden i september. [197944]

Mike Mignola
Hellboy and the BPRD: 1956  219:-
En serie om Hellboys äventyr hos B.P.R.D. 
före Seed of Destruction.
Byråns medlemmar är hårt pressade att 
avslöja vad Sovjetunionen planerar att 
göra med de ockulta nazistvapnen. En 
agent försvinner under uppdraget, sam-
tidigt som den demoniska sovjetledaren 
Varvara smider egna planer. Hellboy sänds 
på ett uppdrag som senare ut mynnar i mer 
kända komplikationer i Mexiko.
➥ Häftat album i september. [197567]

Marjorie M Liu & Sana Takeda

Monstress Vol 4  179:-
Maika och Corvin färdas genom ett förvridet, farligt 
landskap i sökandet efter Kippa, som har egna monster att 
brottas med. 
När Maika möter en främling ur sitt förflutna börjar  
sanningarna flyta upp till ytan. Bakom alla dimslöjor anas 
en mörk sammansvärjning som hotar Den kända världen. 
Maika har snart alla pusselbitar som krävs för att se  
sanningen. Ett krig hotar att bryta ut. Frågan är vilken 
sida Maika väljer att ställa sig på.
➥ Häftat album i oktober. [200396]
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Grant Morrison & Dan Mora
Klaus: How Santa Claus Began 249:-
Historien om den sanna jultomten   
berättelsen om en man och hans varg i 
kamp mot en totalitär stat uppburen av 
uråldrig ondska.
Grant Morrison och Dan Mora återupp-
finner en klassisk superhjälte för det 21:a 
århundradet. De skänker Sankt Nikolaus 
en nordlig bakgrund med kopplingar till 
vikingar och sibirisk schamanism. Han är 
en jägare i ett snöigt, medeltida landskap 
höljt i mörka skuggor. Där ställs han mot 
den gruvlige furst Magnus.
Häftat album. [196401]

Steve Niles & Damien Worm
The October Faction: Open Season 279:-
Välkommen hem till familjen Allan, ett 
ovanligt och övernaturligt familjeföretag. 
Vi får stifta bekantskap med den  
pensionerade monsterjägaren Fredrick, 
hans hustru Deloris och barnen Geoff 
och Vivian. Familjen Allan har problem 
som andra kanske mer sällan drabbas 
av - vampyrer, varulvar, demoner och 
annat knepigt. När Fredrick går i pension 
vill barnen ta över familjeföretaget. Men 
spöken ur det förflutna vägrar att stanna 
i graven och intrigerande fiender lurar i 
skuggorna. Albumet samlar de 12 första 
numren av serien, som nu ska bli en  
tv-serie på Netflix. 
➥ Häftat album i september. [197651]

Katie O’Neill
The Tea Dragon Festival 269:-
Den här tecknade serien för barn är en  
sidoberättelse till den underbara sagan 
’The Tea Dragon Society’.
Rinn har vuxit upp med tedrakar in på 
livet, men en riktig drake visar sig vara 
något helt annat. Aedhan är en ung drake 
som fick i uppdrag att skydda Rinns by, 
men somnade och vaknade först efter åttio 
år! I sällskap med sin äventyrande farbror 
Erik och hans partner Hesekiel under-
söker Rinn hemligheten bakom drakens 
mystiska sömn. 
➥ Inbundet album i september. [197663]

Wendy & Richard Pini
Complete Elfquest Vol 6  249:-
Fristående tecknade serier om alver, 
människor och troll i paret Pinis magiska 
värld.
En samling kortare berättelser och äventyr 
om när människorna flyr sina marker och 
orsakar problem hos alverna. Vi får också 
läsa om Skaregg och Himlavis och deras 
nära relation. Även trollen med sin sura 
och vresiga trollkung får vara med på ett 
hörn. 
➥ Häftat album i oktober. [193545]

Rainbow Rowell & Faith Erin Hicks
Pumpkinheads 129:-
Tecknad romantik från Rainbow Rowell, 
mest känd för ’Carry On’.
Deja och Josiah är bästisar på hösten. När 
halloween närmar sig slår de sig ihop och 
odlar världens bästa pumpor på en åker-
plätt i Omaha, Nebraska. När pumporna 
har skördats och sålts skiljs de åt och  
träffas igen den första september. Nu har 
de hunnit fram till sista skolåret, och 
förmodigen det sista året med pumporna. 
Josiah vill softa och känna sig nostalgisk 
över det förflutna, men Deja tänker inte 
låta honom drömma sig bort. Hon vill ha 
en hejdundrande avslutning, ett riktigt 
äventyr. 
Häftat album. [193435]

Sylvain Runberg & Victor Santos
Sukeban Turbo 189:-
Gatusmart och våldsam serie om ett tjej
gäng från Brooklyn.
Shelby och hennes tre kompisar rular över 
några kvarter i Brooklyn. Alla vet att hålla 
sig väl med Sukeban Tribe. Gänget har 
hämtat inspiration från japanska tjejgäng 
på 70-talet. De åker scooter och slåss med 
golfklubbor, säljer knark och terroriserar 
klasskompisar, föräldrar och alla andra 
som sticker upp. Men när de ger sig på en 
klasskompis som vägrar ge dem pengar 
börjar allt gå utför, och inte på ett roligt 
sätt. 
Häftat album. [194690]

Victoria Schwab, Andrea Olimpieri & 
Enrica Eren Angiolini 
Night of Knives Vol 1  199:-
En tecknad serie från samma värld som 
Shades of Magicböckerna av V.E. Schwab. 
Här fortsätter handlingen från romanen 
The Steel Prince.
Huvudpersonen Maxim är kung av Red 
London och adoptivfar till Kell från 
Schwabs A Darker Shade of Magic. Här är 
han en ung och arrogant prins. Han har 
ställts mot piratdrottningens makt och 
tänker sätta sig i respekt i den stökiga 
hamnstaden Verose genom att anta Natt-
knivarnas utmaning, något ingen förut har 
lyckats överleva.
➥ Häftat album i oktober. [197945]

Starcraft
StarCraft: Soldiers 199:-
Andra tecknade serien från StarCrafts 
värld.
Nybakade löjtnanten Shivani Singh vill 
slåss vid fronten för att skydda Dominion, 
men det krävs mer än bra slutbetyg och 
gott självförtroende för att överleva på 
gränsen mot zergrymden.
Häftat album. [196081]

Alan Moore & Kevin O’Neill

League of Extraordinary  
Gentlemen Book 4:  
The Tempest 279:-
Sista äventyret med de extraordinära gentlemännen.
Moore och O’Neill knyter ihop lösa trådar från tidigare  
album och från Black Dossier och Nemo-trilogin. Som 
väntat bjuds vi på en vild färd genom tid och rum, från 
London till den förlorade staden Nor och citadellet We i ett 
framtida ödeland. 
➥ Inbundet album i oktober. [197653]
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Hanna Templer
Cosmoknights 239:-
Pan levde ett enkelt, stilla liv. Hon jobbade 
i pappas affär och smög nattetid ut med 
Tara för att dansa. Ofta spanade hon efter 
fraktskepp från andra världar. Men det 
livet är över nu.
Länge spelade det ingen roll att Tara 
var en prinsessa. Tills det plötsligt blev 
fruktansvärt viktigt, och vännerna skildes 
åt för gott. Många år senare, när ett 
karismatiskt gladiatorpar från en annan 
planet dyker upp hos Pan inser hon att det 
förflutna kommer att påverka hennes liv. 
Pan tvingas fly och lämna det galaktiska 
övervakningssystemet. Hon får veta saker 
om sin neo-medeltida värld som hon aldrig 
hade anat och ges möjlighet att omvälva 
allas tillvaro. 
➥ Häftat album i oktober. [197652]

Brian Vaughan & Cliff Chang
Paper Girls Vol 6  159:-
Här tar det slut! Sista albumet om tid
ningsbuden som slungades framåt i tiden 
och drogs in i märkliga äventyr.
Pappersflickorna från 1988 har överlevt 
äventyr i det förflutna, nuet och framtiden. 
De ger sig av på en sista resa i ett tjockt 
dubbel album.
➥ Häftat album i oktober. [200399]

Brian Vaughan & Fiona Staples
Saga Compendium 599:-
En samlingsvolym med de första nio  
delarna av space operasagan, mot
svarande nummer 154 av serietidningen.
Alana och Marko älskar varandra, men 
deras hemplaneter The Landfall  
Coalition och Wreath ligger i krig, ett krig 
som har spritt sig genom galaxen. Tidigare 
fristående samhällen tvingas välja sida och 
en spricka öppnar sig genom hela rymden. 
Alana och Marko träffades när Marko blev 
krigsfånge och Alana fick rollen som hans 
väktare. Snabbt spirade deras känslor och 
innan dagen var till ända hade de flytt 
tillsammans. Trots att de kommer från 
diametralt skilda förhållanden - Alanas 
folk förlitar sig på teknologi och Markos 
brukar magi - har parets kärlek bara blivit 
starkare, så stark att deras förstfödda, en 
dotter, precis fått komma till livet.  
➥ Storpocket i oktober. [197509]

Chris Ware
Rusty Brown 299:-
En litterär grafisk roman om amerikanska 
livsöden på 70talet.
En stort upplagd serieroman om 
människo öden knuta till en skola i  
Nebraska på 1970-talet.
➥ Inbundet album i september. [197209]

Gerard Way & Gabriel Bá

The Umbrella Academy:  
Hotel Oblivion 199:-
Tredje delen i The Umbrella Academy
Umbrellas superhjältar är tillbaka, förföljda av sitt  
tragiska förflutna.
Några år har gått sedan sir Reginald Hargreeves dog. 
Eleverna från Umbrella Academy har spritts för vinden. 
Number Five är torped. Kraken jagar storvilt. Rumor 
försöker handskas med spillrorna efter sitt kraschade 
äktenskap. En otränad Spaceboy springer runt i Tokyo. 
Vanya går i fysioterapi efter skottet i huvudet. Och ingen 
vill prata om vad Séance pysslar med. 
➥ Häftat album i september. [194526]

The Umbrella Academy 
Library Edition Vol 1: 
Apocalypse Suite 369:
En lyxutgåva av första serien om 
de dysfunktionella super hjältarna 
som tränas i Umbrella Academy. 
Här ingår serien Apocalypse Suite 
och de korta berättelserna ”Mon 
Dieu!” och ”But the Past Ain’t 
Through with You,” plus 50 sidor 
med skisser. 
Inbundet album. [198613]

Star Wars:  
Age of Rebellion - Villains 199:-
De tecknade äventyren med ikoniska 
gestalter från alla tidsåldrar har 
hunnit fram till skurkarna från den 
första filmtrilogin. 
Häftat album. [198201]

Star Wars:  
Age of Rebellion - Heroes 199:-
De tecknade äventyren med ikoniska 
gestalter från alla tidsåldrar har 
hunnit fram till hjältarna från den 
första filmtrilogin. 
Häftat album. [198202]

Star Wars Vol 11: The Scourging  
of Shu-Torum 199:-
Det omtumlande slutet på Kieron 
Gillens långa resa. En kunglig 
höghet kämpar för att rädda sin 
hemplanet. Nej, det handlar inte om 
prinsessan Leia, utan om drottning 
Trios av Shu-Torun, allierad med 
Darth Vader och Imperiet! Anfallet 
kommer från andra sidan, under 
ledning av Leia själv. 
Häftat album. [198204]

Star Wars:  
Vader Dark Visions 169:-
Här möter vi sithlorden i en oväntad 
roll, som objekt för någons åtrå. Hur 
är det att bli kär i en sithlord? Och 
vad väntar den som faller för någon 
till den milda grad ouppnåelig?
Häftat album. [198200]
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Daredevil by 
Chip Zdarsky  
Vol 1: Know 
Fear 169:-

En hårt prövad Daredevil kommer hem.
Matt Murdock har kämpat sig igenom 
den fysiska terapin, men nära-döden- 
upplevelsen som nästan bröt sönder honom 
har lämnat sina spår. Han är tillbaka i 
Hell’s Kitchen, men är han samma man 
som lämnade kvarteren? 
Häftat album. [198192]

Shuri Vol 2: 24-7 Vibranium 169:-
Nnedi Okorafor har skrivit manus till 
serien om Shuri.
När T’Challa är borta och Wakanda hotas 
måste Shuri rycka ut. Hon reser till USA 
på jakt efter svar. Där möter hon Spider-
Man och Ms Marvel. När det hettar till 
måste Shuri försöka bära upp Black 
Panthers mantel i ett högteknologiskt, 
stjärnspäckat äventyr. 
➥ Häftat album i september. [199988]

Spider-Man/ 
Deadpool Vol 9: Eventpool 169:-
Marveluniversat skakar i sina grundvalar 
och hoppet står till SpiderMan och Dead
pool. Men hinner de tillbaka från Negativa 
zonen i tid?
Och vem är den nya, mystiska och 
allsmäktiga superskurken som på något 
sätt har rest den fjärde väggen igen? Om 
han kan hindra Deadpool från att se och 
prata med läsarna, vad mer kan han göra? 
Bered dig på en episk maffig strid. Och det 
är inte en dröm. Inte ett skämt. Inte ett 
fånigt påhitt. Det här är den feta smällen 
som kan göra slut på allt! 
Häftat album. [196976]

War of the Realms 299:-
Alla riken utom ett har fallit under 
Malekiths välde. Kvar står ett, Midgard, 
människornas hem.
Nu brinner också Midgard. Hela helvetet 
bryter lös i New York City när Malekiths 
styrkor anfaller. Hjältarna ser hjälplöst 
på när jorden faller. Thor har fängslats i 
frostjättarnas rike och jordens försvars-
styrkor kan inte värja sig. Black Panther, 
Jane Foster och Doctor Strange tar till en 
desperat manöver för att hejda Malekith. 
Häftat album. [198055]

Guardians of the Galaxy Vol 1:  
The Final Gauntlet 199:-
Universum står i ljusan låga. Hundratals 
världar slukas av krigets eldar. .
Men vilka hjältar finns kvar efter Infinity 
Wars? Thanos är död, men en ny Thanos 
har kommit i hans ställe. Vem är det? Kan 
Guardians hitta den nya faran innan allt 
faller samman? Och vilka är Dark Guardi-
ans? Det blir vi varse, när det  
hettar till mellan våra gamla favoriter, 
Dark Guardians och the Black Order. 
Häftat album. [198058]

Superior Spider-Man Vol 1:  
Full Otto 199:-
Otto Octavius är tillbaka som Superior 
SpiderMan!
Otto kallar sig inte längre Doctor Octo-
pus. Nu är han Superior Spider-Man, fast 
besluten att visa för alla att han är den 
mest praktiskt inriktade och effektiva 
superhjälten i världen. Men när Terrax the 
Tamer, en vidrigt mäktig superskurk, slår 
till räcker kanske inte ”superior” till? 
Häftat album. [198188]

Batman/ 
Teenage Mutant  
Ninja Turtles II 179:-
Shredder skakar galler på 
Riker’s Island och Foot
kriget skakar New York. 

Alla avdelningar av The Foot är fast 
beslutna att slå ut turtlarna för att 
visa att just de är störst och mäktigast. 
Samtidigt har Batman och Robin återvänt 
och för söker reda ut alla problem i efter-
dyningarna av Banes flykt från Arkham 
Asylum. 
Häftat album. [197642]

Damned 279:-
Den första nya serien från DC Black Label 
är en övernaturlig skräckis där Batman 
slår sig ihop med John Constantine.
Jokern är död. Men frågan är om det var 
Batman som knäckte hans tunna nacke,  
eller om den skyldige ska sökas annor-
städes i Gotham City. Problemet är att 
Batman inte minns vad som hände. Ju mer 
han rotar i saken, desto mer misstror han 
sitt eget minne och förstånd. In på scenen 
träder då John Constantine. Kanske kan 
en detektiv ta reda på sanningen. Men 
John är mer ockultist än detektiv, och 
den undflyende sanningen ter sig allt mer 
ambivalent ju djupare paret gräver sig i 
Gothams blodiga mylla. 
Inbundet album. [195164]

Kings of Fear 229:-
En miniserie i sex delar med en tvivlande 
och rädd Batman i huvudrollen.
Efter år i Gotham City börjar Batman 
tvivla på om hans arbete gör någon nytta. 
Hans rädsla och osäkerhet spelar Scare-
crow i händerna när ett upplopp bryter ut 
inne på Arkham Asylum. Tecknaren Kelley 
Jones och manusförfattaren Scott Peterson 
berättar en historia om fruktan. 
Inbundet album. [196818]

Batman Detective Comics Vol 1: 
Mythology 229:-
Mord och akvariefiskar.
Polischef Gordon berättar för Batman att 
ett mystiskt mord har begåtts på Gotham 
City Aquarium. Dådet har iscensatts för 
att efterlikna mordet på Thomas och  
Martha Wayne. Har brottet någon an-
knytning till monstret som angripit doktor 
Leslie Thompkins? Varelsen som gav sig på 
doktorn använder dessutom Jokerns gas. 
Vad är det som pågår? 
Inbundet album. [196814]

Batman Vol 10: Knightmares 179:-
Tom King berättar om Batmans fall ner i 
vansinnet.
Mystiska saker händer i Gotham och 
frågan är om Batman är rätt person att ta 
tag i saken. Han har inte hämtat sig efter 
attackerna mot Batfamiljen, men måste 
ändå ta sig i kragen och ta reda på vem 
som gömmer sig i stadens skuggor. 
➥ Häftat album i september. [196816]

Aquaman Vol 1: Unspoken Water 249:-
Efter händelserna i Drowned Earth spolas 
Arthur upp på en öde ö.
Han minns ingenting och tas om hand av 
en ung kvinna, Caille, som är lite miss-
tänkt nyfiken på hans förflutna. Öns lilla 
by vilar på mörka hemligheter och Aqua-
man ska nog få ordning på sina minnen 
och förmågor illa kvickt, annars hamnar 
han på havets botten.
Inbundet album. [197641]
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manga
Bakemonogatari, volume 1  139:-
av NISIOISIN & Oh! Great
Mangaversionen av den bästsäljande 
romanserien.
Gymnasieeleven Koyomi Araragi överlever 
en vampyrattack, men förlorar en del av 
sin mänsklighet. Han försöker återgå till 
ett vanligt liv och en dag fångar han upp 
en flicka vid namn Hitagi Senjogahara när 
hon ramlar i en trappa. Araragi märker 
han till sin förvåning att flickan inte väger 
något! Han börjar undersöka saken och 
upptäcker att världen är full av monster. 
I denna värld av övernaturliga faror finns 
det många som behöver hjälp! 
➥ Pocket i oktober. [196181]

Beastars Vol 1  129:-
av Paru Itagaki
I en värld befolkad av människodjur måste 
växt och köttätare leva till sammans. 
Livet på en vanlig gymnasieskola för med 
sig stora spänningar och misstro mellan 
grupperna. Vem har vad som krävs för att 
bli den sociala förebild som kallas Beastar? 
När en växtätare på Cherryton Academy 
mördas och äts upp misstänker växtätarna 
naturligtvis genast att en köttätare ligger 
bakom. Vargen Legosi pekas ut som miss-
tänkt! Men Lugosi är en av de mildaste 
eleverna på skolan och skulle aldrig kunna 
skada någon, väl? Samtidigt har dvärg-
kaninen Haru väckt nya känslor till liv 
inom Lugosi. 
Storpocket. [188454]

Become You Vol 1  159:-
av Ichigo Takano
Ett samarbete mellan författaren och  
bandet Kobukuro som släppte singeln 
”Kimi ni nare” samtidigt med mangan. 
Taiyo Ashies dröm är att hålla sin första 
konsert på kulturfestivalen under sista 
året på gymnasiet. När de andra medlem-
marna i bandet prioriterar att plugga 
inför universitetsinträdesproven står han 
ensam. Just som han tänker ge upp visar 
sig en sista chans i form av hans tystlåtne 
klasskamrat Hikari. Kan de två pojkarna 
förverkliga sina drömmar? 
Pocket. [195475]

A Bride’s Story Vol 11  229:-
av Kaoru Mori
Människor, kulturer och civilisationer möts 
på Sidenvägen i början av 1800talet, i 
berättelser om unga, gifta kvinnor.
Engelsmannen Smith har äntligen nått 
Ankara och återförenats med Talas. Nu 
börjar ett nytt äventyr när paret gör en 
farofylld resa mot Amirs och Karluks hem-
land. Med sig har Smith sitt nyförvärv: 
något som kallas för en ”kamera”. 
Inbunden. [199194]

Cells at Work! CODE BLACK 1  149:-
av Akane Shimizu, Shigemitsu Harada & 
Issei Hatsuyoshiya
Följ en röd blodkropp som kämpar för att 
göra sitt jobb i en sjuk kropp.
Stresshormoner hetsar de röda blod-
kropparna. Kolesterol har täppt igen 
blodådrorna. Magsår, lever problem och en 
uppsjö av andra krämpor härjar en kropp 
på gränsen till sammanbrott. I den här 
avknoppningen från originalserien Cells at 
Work! får vi svaret på frågor om kroppens 
mysterier, när vi följer en röd blodkropp 
genom hårda prövningar! 
Pocket. [196199]

Dead Dead Demons Dededede 
Destruction Vol 6  149:-
av Inio Asano
Berättelsen om en helt vanlig gymnasietjejs 
vardagsbekymmer efter en invasion från 
yttre rymden.
Har sanningen bakom invasionen  
avslöjats?! Under S.E.S. har regeringen 
glömt sitt egentliga syfte och förvandlas 
till en kult där allt handlar om militärt för-
svar. Men inkräktarna har sin egen  
sanning och invasionen tjänar deras 
syften. I en värld förlamad av förtvivlan 
måste flickorna, helt utlämnade åt vuxen-
världens nycker, fortsätta sin väg framåt.
Storpocket. [198171]

Edens Zero 4  129:-
av Hiro Mashima
Shiki har levt hela sitt unga liv i en över
given nöjespark med robotar som är hans 
enda vänner. En dag träder Rebecca och 
hennes katt Happy in genom grindarna och 
tar med honom ut på  äventyr som spänner 
över hela galaxen!
Shiki och de andra har anlänt till skurk-
nästet på planeten Guilst för att rädda 
Rebecca. Där möts de av legosoldat bandet 
Rogue Out och upptäcker att en av bandets 
ledare går under namnet ”Sister”. Hon är 
en av de fyra skinande stjärnorna! Men 
ett tids slukande monster närmar sig och 
förebådar slutet på allt. 
➥ Pocket i september. [196374]

Fairy Tail: 100 Years Quest 1  119:-
av Hiro Mashima & Atsuo Ueda
Natsu, Lucy, Happy, Erza och alla de andra 
från gillet Fairy Tail är tillbaka! 
Nu ska de ta sig an något nytt: Hundraårs-
sökandet! Efter alla hot och prövningar de 
övervunnit borde de ju vara redo för det 
legendariska uppdraget. Men en mystisk 
stad, en förbluffande ande, en helt ny 
kontinent och en fasansfull ny fiende visar 
klart och tydligt att man aldrig ska vila på 
lagrarna. Natsu och vännerna tvekar dock 
inte inför nya äventyr! 
Pocket. [197276]

Kore Yamazaki

The Ancient Magus’  
Bride Vol 11  159:-
Chise Hatori har tappat all lust att leva och låter sälja sig 
själv på auktion(!) till en magiker som gör henne till sin 
lärling och brud.
Chise och Elias börjar slå sig till ro i sina nya roller på 
universitetet. De har mycket att lära av nya vänner och 
bekantskaper, både inom och utom universitetets väggar! 
Kyrkan, de Sju Sköldarna och mängder av elever, alla har 
de olika mysterier att lösa.  
➥ Pocket i september. [195485]
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Goblin Slayer  
Brand New Day Vol 1  179:-
av Kumo Kagyu & Noboru Kannatuki
I en avlägsen by bor en man som är  
hängiven en enda sak: att slakta gobliner. 
Han kallas ”Goblinslayer”. Men han är 
inte den ende som lever ett äventyrligt liv! 
Hans väg har korsats av många  
äventyrare - nybörjar krigare, präster, en 
servitris vars uppdrag var att få honom att 
äta gästgiveriets mat. Och förstås gobliner! 
De har alla egna historier att berätta och 
nu får de äntligen chansen! 
Pocket. [197681]

Granblue Fantasy 1  139:-
från Cygames
En manga baserad på det kritikerrosade 
TVspelet Granblue Fantasy. 
I en gudsförgäten värld där olika stora öar 
svävar i ett molnhav ska unge Gran ge sig 
ut på en resa. Han har mottagit ett brev 
från sin försvunne far och tänker söka rätt 
på honom. Med sig har han den bevingade 
ödlan Vyrn, en kompis som har hållit 
honom sällskap sedan han var liten. Paret 
ska just lämna hemstaden Zinkenstill när 
hela ön attackeras av det expanderande 
imperiet Erste! Mitt i kaoset vaknar den 
mystiska kvinnan Lyria. Hon väcker en 
fallen stjärndrake med makt att återupp-
liva de döda. En användbar förmåga ...
➥ Pocket i oktober. [196504]

Hitorijime My Hero 5  149:-
av Memeko Arii
Berättelsen om Kensukes bror Kohsuke och 
Masashiro Setagawa från ’Hitorijime My 
Boyfriend’. 
Äntligen ska det ske! Kohsuke har tagit 
sig i kragen och överraskar Masahiro med 
att boka deras allra första resa på tu man 
hand. En romantisk liten semester där vad 
som helst kan hända! Men medan  
Masahiro roar sig som bäst med att  
fantisera om vad som komma skall verkar 
skockas orosmoln sig vid horisonten för 
Kensuke och Hasekura. 
➥ Pocket i oktober. [196510]

Hunter X Hunter Vol 36  99:-
av Yoshihiro Togashi
I en dystopisk fantasyvärld tilldelas 
Jägarna särskilda rättigheter efter ett hårt 
inträdesprov. Gons högsta dröm är att bli 
Jägare och resa ut i världen.
Tronföljdskriget på Valskeppet fort sätter 
och när prins Camilla, andra prinsen i 
successionsordningen, försöker lönnmörda 
första prinsen börjar de andra prinsarna 
vidta åtgärder. Men något underligt pågår 
i den trettonde prinsen Marayams rum. 
Dessutom väljer Spindlarna att i denna 
stund tillkännage sin närvaro! Kan  
Kurapika reda upp situationen? 
Pocket. [199942]

If I Could Reach You 1  139:-
av tMnR
Tonårsflickan Uta bor tillsammans med 
sin bror och hans fru Kaoru. När Uta 
upptäcker att hon hyser varma känslor för 
Kaoru blir hela hennes tillvaro kaotisk. 
Uta försöker desperat komma över sin för-
älskelse och drar sig undan, men ingenting 
verkar fungera. När äktenskapet börjar 
knaka i fogarna och Kaoru börjar anförtro 
sig till sin svägerska ställs Uta inför allt 
svårare val. Hur komplicerad blir vägen 
hon väljer att gå? 
➥ Pocket i september. [196512]

I’m Standing on a Million Lives 3  129:-
av Naoki Yamakawa & Akinari Nao
Yusuke Yotsuya bryr sig inte om skolan, 
han vill bara tillbaka till sitt TVspel. Men 
när han förflyttas till en fantasyspelvärld 
tillsammans med två av sina vackraste 
klasskamrater måste han slåss för både sin 
egen och världens överlevnad!
Yotsuya utkräver en hämnd helt befriad 
från hjältemetoder och spelarna lyckas 
fullborda sitt uppdrag. Segern ger dem till-
låtelse att ställa en fråga till Spelledaren 
och sanningen om världen avslöjas! Men 
när Yotsuya inser vidden av det han hört 
måste han också erkänna konsekvenserna 
av sitt handlande ... 
➥ Pocket i september. [196527]

Kentaro Miura

Berserk Vol 40  179:-
En mörk och blodig fantasyberättelse om Guts jakt på sin 
forne ledare som förrådde honom och alla parets gemen
samma vänner.
På Älvornas ö har Guts och de andra begärt audiens hos 
de stormande körsbärsblommornas kung som har makten 
att återuppliva själar. Samtidigt har Schierke och Farnese 
äntligen nått den sista skärvan av Cascas splittrade  
minnen. Men kommer Casca verkligen kunna återta sin 
gamla skepnad? 
➥ Pocket i oktober. [197570]

Kaori Ozaki

The Golden Sheep 1  139:-
”Det sägs att om man skriver ner sin önskan, gräver ner 
den under Fårtornet och tar upp den efter sju år och sju 
månader går den i uppfyllelse... ”
Tsugu Miikura, en gymnasieelev som älskar att spela 
gitarr, har återvänt till sin lantliga hemstad efter flera års 
frånvaro. Hon återförenas med sina gamla vänner, med 
vilka hon begravde en tidskapsel för många år sedan. Till 
en början ser allt ut att vara precis som förr. Men snart 
börjar sprickor i den till synes vackra fasaden anas. Var de 
starka vänskapsbanden verkligen så obrytbara? 
➥ Pocket i september. [196472]
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Interviews with Monster Girls 7  149:-
av Petos
Succubus, dullahan och vampyrer är 
”demi”, halvmänniskor med förmågor 
utöver det vanliga! 
Med sommarlovet i antågande an länder en 
ny demi, en kijimuna från Okinawa! Men 
kommer hennes förmågor hjälpa eller stjäl-
pa henne i jakten på vänskap och kärlek? 
Kommer hon att bli en del av Takahashis 
och demiflickornas gemenskap? Och hur 
många tonårspojkar kommer hon förvrida 
huvudet på? 
➥ Pocket i september. [169679]

Killing Me Vol 1  179:-
av Akiyama
På ytan ser det ut som om Saki Fujumiya 
och Miyoko Kujo kommer riktigt bra över
ens. Men de två flickorna har en hemlighet. 
Saki är vampyrjägare och Miyoko vampyr! 
Men varför tycks vampyren jaga sin  
jägare? Vad är syftet med den retsamma 
jakten? Den vanligen oberörda och  
samlade Saki vet vad hon borde göra, men 
inom henne börjar besvärliga känslor 
vakna till liv. Vem är egentligen bytet när  
kärleken kommer med i spelet? 
Pocket. [197682]

Kino’s Journey - 
the Beautiful World, vol 3  149:-
av Keiichi Sigsawa & Iruka Shiomiya
En dag ger sig Kino av på en resa utan slut 
med sin kära levande motorcykel Hermes. 
Han möter människor från olika kulturer 
och varje plats har sin egen filosofi och 
historia att berätta.
I en vidsträckt skog i ett fjärran land  
ligger ett rike så välsignat med överflöd 
och så underbart att alla vagabonder vill 
åka dit åtminstone en gång. Faktum är 
att landet är så populärt att den som vill 
besöka det måste delta i en turnering som 
hålls i landets stora Colosseum och tävla 
om medborgarskap ... och rätten att stifta 
en ny lag i landet! 
Pocket. [192090]

Komi Can’t Communicate Vol 1  99:-
av Tomohito Oda
Vägen till hundra vänner börjar med ett 
enda samtal.
Den ängsliga gymnasieeleven Shoko Komi 
drömmer om vänskap, men eftersom hon 
ger intryck av att vara kall och  
reserverad undviker alla henne. De vet 
inte att hon bara är blyg och osäker och 
inte vet hur hon ska prata med folk! Den 
timide Tadano trivs bäst med att vara för 
sig själv, men när han upptäcker  
sanningen bakom Shokos fasad be stämmer 
han sig för att hjälpa henne. Målet är 
ambitiöst: Shoko ska lyckas få hundra 
vänner! 
Pocket. [196949]

Komi Can’t Communicate Vol 2  99:-
Shoko verkar kall och reserverad men är 
egentligen bara blyg och osäker. Tadano 
upptäcker sanningen och bestämmer sig för 
att hjälpa henne att få hundra vänner!
Det är dags för hälsokontroll på Itan-
gymnasiet och en tävlingsanda har 
uppstått vid avslöjanden om krav på 
syn skärpa och längd. Makeru Yadano vill 
inget hellre än att slå klassens idol Komi. 
Att Komi är helt omedveten om rivaliteten 
gör bara saken värre! Hur ska Komi  
hantera en rivalitet när hon knappt vet 
hur man hanterar en vänskapsrelation? 
Pocket. [199951]

Land of the Lustrous 9  149:-
av Haruko Ichikawa
I en avlägsen framtid lever ”ädelstenar” i 
könlösa kroppar. De svävar i ständig fara 
från måninvånarna som vill bryta isär 
dem för att skapa smycken.
Phos återvänder till ädelstenarnas planet 
med information som kan förändra allt för 
både Kongoo-sensei och de andra ädel-
stenarna. Men är det ett slags förräderi? 
Phos berättelse lockar en grupp ädelstenar 
att samlas för att själva bege sig till mån-
landet, men samtidigt har Kongoo-sensei 
något viktigt att berätta för de ädelstenar 
som stannar kvar. 
➥ Pocket i september. [196563]

Magus of the Library 2  149:-
av Mitsu Izumi
I en värld inspirerad av Tusen och en natt 
möter en alvpojke bibliotekarien från Det 
Stora Biblioteket.
Shio har lämnat hembyn och satt kurs mot 
”böckernas stad”. Han har tre mål i livet: 
att se det stora centralbiblioteket, att klara 
provet och själv bli bibliotekarie och att 
återse bibliotekarien som förändrade hans 
liv. Shio vill lämna tillbaka boken han har 
lånat. Men han är inte den ende som gör 
resan och på vägen möter han nya vänner. 
➥ Pocket i september. [196594]

Miss Kobayashi’s  
Dragon Maid Vol 8  159:-
av Coolkyoushinja
Kontoristen Kobayashi har fått en väldigt 
tillgiven piga vars sanna skepnad är en 
gigantisk eldsprutande drake!
En dag dyker Kannas far Kimun Kamui 
upp i det kobayashiska hushållet för att 
hämta tillbaka sin dotter till drakarnas 
land. Han behöver henne som allierad 
i den pågående konflikten mellan olika 
drakfraktioner. Genom hans intriger dras 
inte bara Kanna, utan också Tooru och den 
mänskliga Kobayashi in i ett politiskt spel 
på högsta nivå. Men hur kommer Koba-
yashi klara sig i drakarnas land? 
Pocket. [187322]

Akira Himekawa

The Legend of Zelda  
Twilight Princess Vol 5  99:-
En ond kraft söker efter Midna, Skymningslandets  
prinsessa, och efter skärvorna som en gång var Skuggans  
Kristall.
Link och Midna har följts åt i sökandet efter ett sätt att 
rädda Hyrule, men kommer Zando göra slut på den långa 
kamratskapen? Med hjälp från Zelda inser Link vilket 
hans nästa steg måste bli. Han måste hitta ingången till 
det mystiska Skymningslandet och söka rätt på Zando. 
Pocket. [198164]
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Mob Psycho 100 Vol 3  139:-
av ONE
Hur kan Reigen fördriva så många över
naturliga hot till så låga priser? Eftersom 
han är en bedragare. Och eftersom han 
betalar sin assistent Mob, en blyg och tafatt 
pojke med verkliga krafter, småsmulor. 
Mob håller fast vid sin policy att inte 
utöva våld ens i en sammandrabbning med 
skolans gängledare Teru. Men när han slås 
medvetslös vaknar något inom Mob, något 
han inte kan kontrollera. Det leder till 
oväntade konsekvenser i mötet med Ritsu, 
Mobs konfliktfyllde storebror som har den 
sociala framgång som Mob skulle vilja ha. 
Men Ritsu i sin tur avundas Mob hans 
övernaturliga krafter. 
Pocket. [193896]

Phantom Tales of the Night Vol 1  199:-
av Matsuri
Välkommen till Murakumos gästgiveri 
där alla är lika välkomna vare sig de är 
mänskliga eller inte! 
Den nyfikna ägaren kräver en ovanlig 
betalning av sina gäster: deras allra 
djupaste och mest omsorgsfullt vaktade 
hemligheter. Vem är det som kommer på 
besök härnäst? 
Storpocket. [199192]

The Promised Neverland Vol 11  99:-
av Kaiu Shirai & Posuka Demizu
På barnhemmet Grace Field House är livet 
härligt. Men en dag upptäcker två barn den 
fasansfulla sanningen om hemmet. Barnen 
måste ta till alla medel för att rädda sig 
undan ett fruktansvärt öde!
Emma och hennes nya allierade har  
besegrat många av demonerna från Goldy 
Pond. Den demon som dröjer kvar är 
Leuvis, men han är å andra sidan den 
mäktigaste av dem alla! Inga av barnens 
planer verkar fungera, men när oväntad 
hjälp anländer i sista sekunden ser  
kampen ut att vända. Kan barnen i Goldy 
Pond äntligen se slutet på sin långa kamp? 
Pocket. [199941]

Eiichiro Oda

One Piece Vol 91  99:-
Luffy och Stråhattarna har anlänt till Nya Världen och 
den andra halvan av Storleden hyser faror de inte kunnat 
föreställa sig! Nu utmanar de Kejsarstjärnorna, de fyra 
mäktigaste piraterna i världen.
Luffy har äntligen anlänt till Wano, men han har redan 
tappat bort sin besättning! Han möter en ung flicka, lär 
sig mer om landet och inser att något är fel. Men var är 
hans besättning och hur ska han hitta dem? Han kommer 
att behöva dem för att avslöja samurajöns omtumlande 
hemligheter ... 
Pocket. [199947]

ONE & Yusuke Murata

One-Punch Man Vol 17  99:-
Saitama ser helt normal ut och är helt abnorm. Han är, 
utseendet till trots, en superhjälte som letar efter värdiga 
motståndare. 
Garo är helt chanslös mot Bangbrödernas överväldigande 
krafter och befinner sig vid dödsrikets gräns. De Mystiskas 
förening tar honom med sig men släpper samtidigt lös  
Mukadegamlingen, en fiende på ”draknivå”! Det är en 
svår motståndare till och med för Bangbröderna. Kan 
Genos lyckas bättre när han resolut utmanar den mäktige 
fienden? 
Pocket. [199946]

Kohei Horikoshi

My Hero Academia Vol 20  99:-
Izuku Midoriya föddes utan superkrafter, men blev ändå 
arvtagare till världens största hjälte. Nu går han i hjälte
skolan. 
All Might har gått i pension och Endeavour, som i åratal 
eftersträvat titeln som den främste hjälten, kan nu inta 
den position som han anser vara hans 
rättmätiga. Samtidigt drömmer Midoriya 
oroliga drömmar om One For All. Vad 
kan de betyda? 
Pocket. [199945]

My Hero Academia Smash Vol 1  99:-
av Hirofumi Neda 
Roliga varianter på handlingen och  
figurerna från succémangan My Hero  
Academia. Följ med Midoriya, All Might, 
och alla de hoppfulla hjälteaspiranter när 
de möter de mest välkända skurkarna i 
denna vanvördiga version av den bäst-
säljande originalmangan!  
Pocket. [199940]

My Hero Academia Vigilantes Vol 5  99:-
av Hideyuki Furuhashi och Betten Court
Mangan om vigilanterna, en dold grupp 
som uträttar sina gärningar utan att vara 
sanktionerade hjältar.  
Pocket. [198161]
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Quintessential Quintuplets 5  129:-
av Negi Haruba
Den fattiga gymnasisten Futaro Uesugi tar 
jobb som privatlärare åt sina sötaste klass
kamrater, femlingar som hatar att plugga 
men älskar att göra hyss!
Efter allt de har gått igenom tillsammans 
har Futaro och de busiga femlingarna 
kommit varandra närmare och byggt upp 
en allt starkare tillit. Men en dag undrar 
Futaros elever varför han bryr sig så 
mycket om plugget. De gör en djupdykning 
i hans förflutna! Vad kommer avslöjas om 
hur Futaro hamnade i den sists där han 
nu befinner sig? 
➥ Pocket i september. [196635]

The Seven Deadly Sins 34  129:-
av Nakaba Suzuki
Estarossa fortsätter sin förstörelse, nu med 
hjälp av kraften från tre av Budorden och 
med siktet inställt på fler. 
I mötet med Estarossas väldiga krafter ser 
hans motståndare ingen annan utväg än 
att tillfälligt enas. Forna fiender slåss nu 
på samma sida! Kommer deras nya  
strategi fungera eller är nyckeln till 
seger förbindelsen mellan Estarossa och 
Gowther? Samtidigt har Melodias och 
Ban bestämt sig för att fly skärselden. 
De förbereder sig för kampen mot själva 
Demonkungen! 
➥ Pocket i september. [196644]

Skull-Face Bookseller  
Honda-San Vol 1  199:-
av Honda
Honda må vara ett skelett, men det är ett 
mindre problem jämfört med hur det är att 
jobba i en japansk bokhandel! 
Honda för en ständig kamp med det dag-
liga arbetet, böcker som är ur tryck och de 
mangaälskande kunderna som hjälper till 
att fylla dagarna med skratt och lustiga 
händelser. Följ vardagen för ett helt  
vanligt bokhandlarskelett i en alldeles 
speciell bokhandel där kärleken till manga 
är det avgörande! 
Storpocket. [197683]

Snow White with the Red Hair Vol 2  99:-
av Sorata Akizuki
En romantisk version av sagan om Snövit. 
Shirayuki är en skicklig örtodlare på flykt 
undan en egenmäktig prins. Hon har mött 
en mystisk ung man vid namn Zen och 
blivit hans lärling. Snart sätts hennes 
kunskap på prov. En mystisk sjukdom  
härjar bland soldaterna i en av rikets  
borgar! Kan hon hitta orsaken och bota 
soldaterna innan det är för sent? Samti-
digt stärks bandet mellan henne och Zen. 
En ny värld öppnar sig för den rödhåriga 
örtkännaren. 
Pocket. [198169]

The Survived Alchemist with a Dream  
of Quiet Town Life Vol 1  179:-
av Usata Nonohara & Guru Mizoguchi
När kungariket Endalgia föll för en  
monsterinvasion flydde den unga  
alkemisten Mariela genom magi som 
sänkte henne i en magisk sömn. 
Hon vaknar upp efter tvåhundra år och 
upptäcker att i det nya samhälle som har 
uppstått finns inga alkemister. Enkla 
trolldrycker är värda mycket pengar. Allt 
Mariela vill är att leva ett stilla liv och 
tillverka trolldrycker. 
Pocket. [197684]

Vampire Knight Memories Vol 3  99:-
av Matsuri Hino
Yuki Cross har inga minnen från tiden 
innan hon räddades undan en vampyr
attack. Hon adopterades av rektorn på 
Crossakademin där mänskliga elever går 
på dagarna och vampyrer på nätterna.
Efter en hård strid mellan människor och 
vampyrer har en tillfällig fred skapats. 
Men Kaname sov vidare i sin kista av is 
tills Yuki gav honom sitt hjärta så han 
kunde få ett nytt liv som människa. I den 
här samlingen korta berättelser från Yukis 
liv utforskas både hennes förhållande 
till Zero i det förflutna och hennes barns 
förhållande till Kaname i nutiden.  
Pocket. [198182]

Witch Hat Atelier 3  149:-
av Kamome Shirahama
Den unga sömmerskan Coco lever i en 
värld full av magi. Hon måste ta tjänst 
som häxlärling då ett magiskt experiment 
leder till en katastrof.
Coco och de andra häxorna lyckas använda 
sina magiska förmågor och rädda  
lokalinvånare från ett grymt öde.  
Triumfen är nära att vändas till tragedi 
när Moralisriddarna hotar straffa dem för 
att ha stört tingens naturliga ordning.  
Quifrey övertygar riddarna om att visa 
mildhet, men händelsen har blottlagt 
sanningar om samma förbjudna magi som 
sammanförde Coco och Quifrey. 
Pocket. [191733]

The Wize Wize Beasts  
of the Wizarding Wizdoms 169:-
av Nagabe
Åtta magiska sagor från mangatecknaren 
bakom ’The Girl from the Other Side: Siúil, 
a Rún!’
Mitt inne i skogen ligger en mystisk 
trolldomsskola. Wizdom är en läroanstalt 
dit väsen i djurskepnad söker sig för att 
träna upp sina färdigheter. De vetgiriga 
fabelvarelserna studerar och bor på skolan. 
Somliga hoppas kanske finna kärleken på 
Wizdom. Nagabe berättar förtjusande om 
elevernas liv och leverne. 
➥ Pocket i oktober. [195497]

Sui Ishida

Tokyo Ghoul: re Vol 12  129:-
I kampen mot de människoätande ghoulerna har  
organisationen CCG utvecklat ett nytt vapen: människor 
som med hjälp av Kaguneimplantat kan slåss som ghouler.
Furutas nya metoder har förvandlat CCG till en dödligare 
och effektivt skoningslösare organisation. Mer än 80  
procent av Tokyos ghouler har utplånats. Kaneki och de 
andra i Geten har samlat de överlevande i 24:e distriktet, 
men utan tillgång till mat kommer de att betala ett högt 
pris för den sköra säkerheten. 
Storpocket. [199944]
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Ai Ventura
Japanska bakverk 229:-
Japanska bakverk förenar det 
bästa från asiatiskt, europeiskt 
och amerikanskt finbageri. 
Här blandas lätt och fluffigt, 
krämigt och segt och  
sofistikerade smaksättningar 
från matcha och körsbärsblom 
till vanilj och choklad, och inte 
minst en arsenal av tekniker 
och tricks. 
Inbunden. [197310]

mangaromaner
Konosuba Light Novel Vol 9  189:-
av Natsume Akatsuki & Kurone Mishima
Kazuma Sato är en nörd som efter en 
dödsolycka får chansen att färdas till en 
annan värld tillsammans med en mystisk 
skönhet.
En ny demonfurste gör entré och den 
kungliga huvudstaden är hotad! När  
Megumin får höra talas om det drar hon 
med sig en motvillig Kazuma till fronten. 
Men i konfrontationen avslöjas inte bara 
att den nya demonfursten Wolback också 
kan använda explosionsmagi, utan också 
att Wolback och Megumin har ett gemen-
samt förflutet... 
Pocket. [199188]

Monogatari:  
Koyomimonogatari, Part 2  159:-
av NISIOISIN
En samling kortare berättelser från  
Monogataris värld.
Här berättas om gåtor som kvinnliga 
karaktärer från Monogatariserien söker en 
lösning på. Alla framlägger sina respektive 
problem för Koyomi och naturligtvis gör 
han allt för att hjälpa dem! 
Pocket. [192088]

My Hero Academia School Briefs  
Novel 2: Training Camp 110:-
av Anri Yoshi
Noveller om Midoriya on de andra 
eleverna på hjälteskolan UA.
Det är tradition att alla elever på U.A. 
ska delta i träningslägret som hålls 
varje år i skogen långt från skolans 
hemvana trakter. Eleverna förfinar 
sina specialiteter, men lägret ger båda 
klass A och B möjlighet att slå sig lösa 
på ett sätt de inte vanligtvis kan under 
de striktare vanliga lektionerna!  
Pocket. [198160]

Saga of Tanya  
Evil Light Novel Vol 6  189:-
av Carlo Zen
Tanya Degurechaff är den vackra och  
skoningslösa flickan som står i frontlinjen i 
den kejserliga magikerarmén. Från början 
var hon en återfödd 40årig kontorist.
Livet är en strid. Överstelöjtnant Tanya 
von Degurechaff känner att hon förstått 
uttryckets verkliga mening i iskylan vid 
östra fronten. Varken utrustning eller 
människoben klarar det vädret. Men även 
på vintern smids planer som kommer leda 
till en malström av våld och förintelse.  
Pocket. [197672]
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Choose Your  
Own Adventure
War With the  
Evil Power Master 299:-
Samarbetsspel med drag av 
solo äventyr. Ni är aktörer i en  
pulpig space opera. Galaxens 
värsta superskurk hotar att 
förinta planeten Marzina. Kan 
ni välja rätt väg genom  
handlingen och rädda alla från 
en säker död? 
Samarbetsspel för 1-99 spelare. 
Speltid 60 min.  
Regler på engelska. [197579]

Adventure Games
The Dungeon 229:-
Adventure Games påminner 
om EXITspelen, där det  
gäller att ta sig ur en knipa 
under tidspress. Här finns 
ingen tidsgräns och spelet 
inriktas på utforskande och 
historie berättande. Spelet 
kan också användas flera 
gånger. I The Dungeon ska 
spelarna fly ur en fånghåla.  
➥ Släpps i oktober.  
Samarbetsspel för 1-4 spelare. 
Speltid 75 min.  
Regler på engelska. [199164]

Decrypto 229:-
svensk utgåva
Ett roligt och intensivt spel 
om kodknäckning och hemlig-
hetsmakeri. I Decrypto delas 
spelarna upp på två lag. Båda 
lagen ska gissa koden som hålls 
av lagets kryptör samtidigt 
som ni måste hålla samma kod 
hemlig för motståndarlaget. 
Varje runda dras en ny kod som 
lagen ska gissa på. 
Kodknäckarspel för två lag. 
Speltid 15-45 minuter.  
Regler på svenska. [199505]

Arkham Noir 
Case #1 - The Witch 
Cult Murders 169:-
Ett solokortspel satt i H P  
Lovecrafts skräckfyllda 
Arkham. Det hela utspelar sig 
under valborg, när häxor hem-
söker Arkham och mystiska 
saker händer. Kan du ta reda 
på vad som drabbade de döda 
studenterna från stadens 
universitet? 
➥ Släpps i höst.  
Kortspel för 1 spelare.  
Speltid 30 min.  
Regler på engelska. [192568]

Adventure Games
Monochrome Inc 229:-
Utforska bolagsenklaven  
Monochrome Inc i andra 
versionen av samarbets-
spelen utan tidspress. Sök 
efter föremål som kan avslöja 
vilka hemligheter som göms 
i företagets låsta skåp och 
datasystem. Fatta avgörande 
beslut och styr till sammans 
hur berättelsen slutar.   
➥ Släpps i oktober.  
Samarbetsspel för 1-4 spelare. 
Speltid 75 min.  
Regler på engelska. [199165]

Architectura 225:-
Ett stadsbyggnadsspel där kort-
brickor representerar byggnader och 
läggs ut ett rutnät för att återge en 
stad. Varje byggnad påverkar värdet 
på grannfastigheterna. En park kan 
ge högre värde åt ett tempel i när-
heten, medan en loppmarknad kan 
tvingas stänga om den hamnar intill 
ett hus med hög status. Spelet har två 
regelvarianter, en enkel och en mer 
avancerad där varje spelare har en 
unik kortlek att utgå ifrån. 
➥ Släpps i september. Strategispel för 
2-4 spelare. Speltid 30-45 min. Regler 
på engelska. [200229]

Dune Board Game 599:-
Ett klassiskt brädspel baserat i världen från Frank Herberts Duneböcker. Ta kontroll 
över en av spelets sex fraktioner och kasta dig in i kampen om makten över galaxen och 
melange, en substans som utvinns på ökenplaneten Arrakis och krävs för interstellär 
rymdfart. Spelets bräde visar Arrakis (också känd som Dune). De sex fraktionerna -  
Harkonnens, Atreides, Kejsarmakten, Bene Gesserit, Fremen och Rymdfararnas gille - 
slåss och intrigerar sig fram över planetens yta. Förräderi är en viktig del i spelet. Det 
finns en särskild lek med för-
rädarkort. Den spelare som först 
tar kontroll över tre fästningar 
på planetens yta har vunnit.  
The Spice must flow!
Strategispel för 2-6 spelare.  
Speltid från 120 min.  
Regler på engelska. [199910]
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Love Letter 135:- 
svensk utgåva
Ett litet kortspel som har nått 
stora framgångar runt om i 
världen. Spelet erbjuder enkelt 
spel i högklassig form. Idén är 
synnerligen enkel: spelarna 
tävlar om att vinna ett antal 
korta omgångar och därigenom 
få sitt kärleksbrev framburet 
till prinsessan.
Kortspel för 2-4 spelare.  
Speltid 20 min.  
Regler på svenska. [195905]

Throw Throw  
Burrito 245:- 
a Dodgeball  
Card Game 
Kortspel med inslag av 
spökboll. Med spelet följer 
två konstgjorda burritos 
som spelarna slungar mot 
varandra medan de för-
söker samla sviter av kort 
som pryds av kul bilder 
tecknade av The Oatmeal.
Kortspel för 2-6 spelare. 
Speltid 15 min.  
Regler på engelska. [197323]

Throne of Glass
Embers of  
Memory 239:-
Ett samarbetsspel med kort 
baserat på Sarah J. Maas  
populära fantasyböcker. 
De två spelarna sitter i en 
fångcell tillsammans. En av 
dem är drottning Aelin Galat-
hynius. Tillsammans ska de 
utforska drottningens minnen 
för att rädda henne. 
➥ Släpps i oktober.  
Kortspel för 2 spelare.  
Speltid 45 min.  
Regler på engelska. [196247]

Three-Dragon  
Ante 269:-
Legendary Edition
Nyuutgåva av ett klassiskt 
kortspel knutet till rollspelet 
Dungeons & Dragons. Det är 
ett enkelt spel inspirerat av 
poker där det gäller att satsa 
guld och sedan kunna spela ut 
den starkaste handen.  
Passar bra som del av ett 
D&D-äventyr!
Kortspel för 2-6 spelare.  
Speltid 30 min.  
Regler på engelska. [198837]

Talisman Revised 4th Edition 599:-
1983 kom den första utgåvan av brädspelet Talisman, följt av andra utgåvan 1985 och 
den tredje 1994. Det här är ett nytryck av den variant som kallas Revised 4th Edition 
och ursprungligen släpptes under 2008.
Många är vi som suttit och flyttat vår hjälte runt spelplanen på jakt efter skatter och 
kraft nog att anta den slutliga utmaningen: att roffa åt sig ”The Crown Of Command” 
och sedan regera över landet i evighet. Det blev episka resor och grymma kraft-
mätningar, allt på ungefär en timme eller två.
Talisman var fruktansvärt beroendeframkallande (på ett positivt sätt), roligt och 
enkelt på samma gång. Nästan som en lättversion av riktigt bordsrollspel. Så fick det 
också många efterhärmare: Heroquest, Descent och så vidare. 
Den reviderade fjärde utgåvan har förbättrad grafisk formgivning och släpps nu av 
tyska Pegasus Spiele. Den är identisk med den amerikanska utgåva som fanns till 
försäljning fram till för tre år sedan.
➥ Släpps i september. För 2-6 spelare. Speltid 1-2 timmar. Regler på engelska. [197182]

Nytryck av expansionerna till 
spelet släpps under hösten:

The Cataclysm Expansion 479:-
➥ Släpps i november. [197198]

The City Expansion 449:-
➥ Släpps i oktober. [197194]

The Dragon Expansion 449:-
➥ Släpps i oktober. [197191]

The Dungeon Expansion 449:-
➥ Släpps i september. [197187]

The Highland Expansion 449:-
➥ Släpps i september. [197189]

The Woodland Expansion 449:-
➥ Släpps i november. [197196]

The Blood Moon Expansion 279:-
➥ Släpps i oktober. [197193]

The Firelands Expansion 279:-
➥ Släpps i november. [197195]

The Frostmarch Expansion 279:-
➥ Släpps i september. [197188]

The Harbinger Expansion 279:-
➥ Släpps i november. [197197]

The Realms Expansion 219:-
➥ Släpps i september. [197199]

The Reaper Expansion 279:-
➥ Släpps i september. [197186]

The Sacred Pool Expansion 279:-
➥ Släpps i oktober. [197190]
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Star Wars Legion

Core Set - Clone Wars 999:-
Grundlåda med regler och 39 omålade figurer som bildar grund för strider under 
Klonkrigen. Det här är ett helt fristående spel. Du behöver inte något från den  
tidigare versionen av Star Wars: Legion.
➥ Släpps i september. Startbox till Clone Wars-varianten av Star Wars Legion. [195820]

Pokemon Trading Card Game
Sun & Moon  
Unified Minds Booster 55:-
Ett boosterpack med kort till den 
elfte stora expansionen till Sun & 
Moon, med pokémon från  
generation VII. 
Boosterpack med 10 kort. [198745]

Obscurio 419:-
Obscurio är ett spel för hela familjen. Det 
handlar om att tolka bilder och undvika att 
avslöja för mycket - en i gruppen är alltid 
en förrädare. Lyckas ni ta er levande förbi 
trollkarlens illusioner har ni vunnit.
Samarbetsspel med en förrädare för 2-8 
spelare från 10 år. Speltid 40 min.  
Regler på engelska. [195041]

Reavers of Midgard 777:-
Ett worker placement-spel från samma 
värld som Champions of Midgard från sam-
ma tillverkare. Plundra,  slåss och kämpa 
mot gruvliga monster i ett försök att att bli 
den nya jarlen och ledare för vikingarna.  
Strategispel för 2-4 spelare. Speltid 75-90 
min. Regler på engelska. [196869]

Flotilla 769:-
Postapokalyptisk strategi från 1950-talet. 
Bygg en flotta av skepp och vrakspillror. 
Spelets markörer fyller två funktioner - 
först för vrakplundring och sedan för  
byggande.
➥ Släpps i oktober.  
Strategispel för 3-5 spelare. Speltid 90 min.  
Regler på engelska. [195904]

Tsuro - Phoenix Rising 429:-
En variant av brickläggarspelet Tsuro. Kan 
din fågel Fenix skapa sju nya stjärnor och 
vinna? Spelet har dubbelsidiga brickor som 
kan vridas - en förändring som ger andra 
strategiska möjligheter än i originalspelet. 
➥ Släpps i september. Strategispel för 2-8 
spelare från 8 år. Speltid 20-60 min.  
Regler på engelska. [196863]

B1 Battle Droids 269:-
Nio omålade B1 Battle Droids med  
enhetskort och uppgraderingskort. 
➥ Släpps i september. Box. [195822]

Star Wars Legion  
Upgrade Card Pack 119:-
Uppgraderingar till dina styrkor. 
➥ Släpps i september. Kortlek. [195823]

Phase I Clone Troopers 269:-
Sju omålade Phase I Clone Troopers med 
enhetskort och uppgraderingskort. 
➥ Släpps i september. Box. [195821]

BRÄD- & KORTSPEL

Magic the Gathering
Commander Deck 2019  519:-
Commander är en spelvariant för 
att spela fler än två, men går att 
använda också med två spelare. 
Varje spelare börjar med 40 i life 
och en lek med 100 kort ledd av en 
”commander”. Valet av commander 
avgör korturvalet. Ange om du 
önskar en specifik lek. 
Commander Deck. [200339]
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Ett samarbetsspel av Living 
Card Game-typ, baserat i  
H P Lovecrafts 20-tal.     
Arkham Horror -  
The Card Game  
Core Set 399:-
Kortspel. 1-2 spelare (4 med två 
askar). 60-120 minuter.  
Regler på engelska. [162450]

Arkham Horror: The Card Game
The Dream-Eaters 329:-
Den femte deluxe-expansionen hämtar inspiration från 
The DreamQuest of Unknown Kadath. Efter att ha läst 
om ockultisten Virgil Grays upplevelser i Dreamlands 
bestämmer sig utforskarna för att dyka ner i drömmens 
rike. De två första delarna av cykeln Dream-Eaters ingår. 
Box. [199333]

Before the Black Throne 159:-
Sjätte och sista delen i cykeln The Circle Undone. Här 
har sprickorna i verkligheten slungat ut utredarna i en 
värld långt bortom New Englands grönskande kullar. 
Frågan är om de någonsin kommer att hitta tillbaka. 
Kortlek. [193221]

Arkham Horror the Board Game
Dead of Night Expansion 429:-
Arkham är en stad fylld av mörka hemligheter också 
när solen står högt på himlen. Då kan man tänka sig 
vad som händer i skydd av mörkret. Här ställs  
utredarna inför fasor i månens dunkla sken. Brotts-
syndikat har hittat till Arkham och organiserar sin 
verksamhet i staden. Ondskefulla kulter tjänar mörka 
herrar. Onämnbara fasor väntar i skuggorna.  
Expansionen innehåller två nya scenarion, monster och 
anomalier, samt fyra utredare som kan ta upp kampen 
mot nattens fasor. 
➥ Släpps i höst. Box. [198842]

Journeys in Middle-earth
Villains of Eriador 179:-
Vare sig du söker efter Glödkronan i Ember Crown eller utreder 
stölder som har utförts runt om i Eriador i Bones of Arnor, blir 
konfrontationen med monster och skurkar livligare när de står 
där framför dig. Villains of Eriador Figure Pack innehåller tre 
snyggt skulpterade, omålade plastfigurer 
som ger liv och närvaro åt skurkarna  
Gulgotar, Atarin och Coalfang från bräd-
spelets kampanjer. Dessutom ingår sex 
nya trinkets och tre titlar att användas i 
striderna. 
Figurexpansion. [196866]

Star Wars Armada
Rebellion in the Rim  
Campaign Expansion 319:-
Inbördeskriget rasar över hela galaxen. De våld-
sammaste striderna försigår i den laglösa Rim-
regionen. Där möts nybakade amiraler och rebelledare 
i dueller som de hoppas ska hjälpa dem uppåt i den 
militära hierarkin. Det är ett område fyllt av  
resurser och möjliga allierade som båda sidorna  
desperat behöver. Nu anar många att en stor, av-
görande strid står för dörren. Kommer galaxens fram-
tid att bestämmas i mörkret ute i yttersta Rimrymden?
➥ Släpps i september. [195824]

Ett brädspel och samarbets-
spel i H P Lovecrafts 20-tal.     
Arkham Horror  
the Board Game 689:-
Brädspel 1-6 spelare.  
120+ minuter.  
Regler på engelska. [186898]

Samarbetsspel i Tolkiens 
Midgård, med en app som 
spelledare.     
Journeys in Middle-earth 
Core Board Game 999:-
Brädspel. 1-5 spelare.  
60-120 minuter.  
Regler på engelska. [192533]

Ett miniatyrspel för två spelare 
i Star Wars-galaxen. Välj  
mellan den tunga Imperie-
flottan och rebellernas lättare, 
rörligare styrkor.    
Star Wars Armada  
Core Set 899:-
Miniatyrspel. 1-2 spelare.  
120 minuter.  
Regler på engelska. [139731]
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rollspel på engelska
Apocalypse World
Apocalypse World 2e 299:-
Välkommen till världen efter katastofen.
Andra utgåvan av spelet som ligger till 
grund för regelmotorn Powered by the  
Apocalypse. Reglerna också använts i 
andra spel, till exempel nya utgåvan av 
KULT. I Apocalypse World definierar ni 
tillsammans hur den post apokalyptiska 
världen ser ut när ni skapar roll-
personerna och börjar spela. Det är ett 
regelsystem som ger spelarna stort  
inflytande över spelets utveckling. 
Häftat album. [197259]

City of Mist RPG
City of Mist RPG: Player`s Guide 419:-
Ett mörkt sagorollspel som utspelar sig en 
mystisk storstad.
I City of Mist är rollpersonerna gudar, 
hjältar eller sagogestalter i modern noir-
tappning. Här ingår en beskrivning av 
spelets storstad och regler för att skapa 
rollpersonerna. 
Inbundet album. [199105]

Master of Ceremonies Toolkit 449:-
Spelledarens bok till sagospelet i en mörk 
storstad. Här finns pedagogiska regler för 
att skapa äventyr och färdiga byggstenar 
att använda: utmaningar, motståndare och 
startäventyret `Gambling With Death`. 
Inbundet album. [199106]

Master of Ceremonies Screen 249:-
Spelledarskärm till City of Mist RPG. 
Spelledarskärm. [199107]

Goblin Quest
Goblin Quest  
The Roleplaying Game 249:-
Våld och humor med gobliner i huvud
rollerna.
Ett dödsföraktande spel byggt på en idé 
som liknar Paranoia RPG. Varje spelare 
har fem gobliner som möter dråpliga och 
förfärliga slut under spelets gång. När en 
goblin är död börjar du helt enkelt på  
nästa. Livet i Great Battle Camp är kort 
och brutalt. Orker, bugbears och hob-
goblins kan när som helst platta till din 
lilla goblin. Försök utföra uppdrag och 
misslyckas så spektakulärt och kul som 
möjligt. Den här utgåvan innehåller regel-
varianter som gör att du kan spela i andra 
miljöer än  härlägret, till exempel i rymden 
eller i H P Lovecrafts Cthulhuskräck.
Häftat album. [198861]

Shoreless Skies Publishing
Heavy Metal Thunder Mouse 199:-
Rollspelet som vann en 2018 Silver ENnie 
som Best Family Product.
Heavy Metal Thunder Mouse är ett rollspel 
med möss på motorcyklar. Rollpersonerna 
är möss som tillsammans grundar en 
MC-klubb och ger sig ut för att terrorisera 
vägarna. Ni är små, men allt annat än 
hjälplösa. Reglerna baseras på det  
intuitiva och enkla FATE-systemet. Hand-
lingen är baserad i Thunder City, USA, en 
människostad där mössen är precis så små 
och osynliga som möss brukar vara. Jaga 
ost. Hjälp små djur i nöd. Eller råna och 
trakassera små djur som inte kan försvara 
sig. Mössen väljer själva om de ska vara 
ett godhjärtat Robin Hood-gäng eller natt-
svarta skurkar. 
Häftat album. [198862]

Western
Brott och straff 349:-
Westerns första stora hård-
pärmssupplement. I mångt 
och mycket en utökning och 
uppdatering av Laglöst Land, 
satt 1876. Här blandas stora 
färgkartor och ett rikt person-
galleri med tips och tankar 
kring hur du tjänar svarta 
pengar av olika slag, hur olika 
kupper och bedrägerier går 
till, vad lagen ger för möjlig-
heter, regler för rätte gångar, 
massor av äventyrsuppslag 
och som avslutning en mustig 
äventyrskampanj. 
➥ Inbundet album  
i september. [201304]

Slaget om Maiden Rock 199:-
Kampanjintroduktion med 
äventyr och karta. Det mesta 
utspelar sig mot bakgrund 
av en borgmästarkampanj, 
där korruption, intriger 
och förstås markaffärer och 
järnvägssträckningar står i 
centrum. Maiden Rock är en 
detaljerad stadsbeskrivning, 
som sam tidigt kan användas 
som mall för snart sagt vilken 
tänkt kampanjplats som helst 
för rollpersonerna. Somligt är 
direkt kopplat till det stora  
äventyret, men mycket är 
helt andra äventyrstrådar och 
intriger som ligger och pyr 
under ytan. 
➥ Häftat album  
i september. [201303]

$1000 för El Tuerto 199:-
1.000 dollar för El Tuerto är 
ett äventyr med sju färdiga 
rollpersoner, så att ni kan 
komma igång och spela direkt
Häftat album. [197911]

Bebo
The Everything Tabletop  
Games Book 219:-
Brädspel är inte längre bara Monopol 
och Försvunna diamanten. Det är en 
växande folkrörelse för alla åldrar. 
Bättre spel, spel för alla slags spelare och inte minst sam-
arbetsspelens intåg har gjort brädspel och moderna kort-
spel till något för alla. Den här boken erbjuder en lättsam 
introduktion till de populäraste och mest spridda spelen: 
från familjevänliga Catan till spelnördiga Gloomhaven. 
Olika genrer och speltyper presenteras och för största 
spelen ingår regelguider och tips på hur du kan lägga upp 
din strategi. 
Häftat album. [195075]
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D&D: Original Adventures Reincarnated

#3 Expedition to the Barrier Peaks 499:-
Tredje äventyret i Goodman Games nyutgivning av klassiska Dungeons & Dragonsäventyr 
från 70 och 80talet, anpassade för femte utgåvan av spelet.
Expedition to the Barrier Peaks var ursprungligen ett konventsäventyr från 70-talet som 
spelades på Origins II. Det utökades och publicerades av TSR 1980. Äventyret blandar 
glatt science fiction och fantasy på ett sätt som är typiskt för de tidiga åren. 
Rollpersonerna är fantasyhjältar som snubblar över ett kraschat rymdskepp. De springer 
in i robotar, växtvarelser och mängder av märkliga utomjordingar. Och så hittar de förstås 
strålvapen. Strålvapen!
Boken innehåller både den bearbetade versionen av äventyret, för spel med femte  
utgåvans regler, och inscannade bilder av det ursprungliga sidorna. Där ingår också alla 
handouts som medföljde äventyret när det först kom ut - både i första och andra utgåvan. 
➥ Inbundet album i oktober. [195018]

Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragons - Essentials Kit 259:-
Har du börjat din rollspelsresa med Dungeons & Dragons Starter Set? Då är Essentials 
Kit en bra fortsättning. Har du inte Starter Set kan du ändå använda Essentials Kit för 
att hoppa dirket in i spelet. Det innehåller startregler, ett äventyr på nivå 16 och en spel
ledarskärm.
Essentials Kit innehåller regler för att skapa rollpersoner på nivå 1-6. Lådan inne håller 
ett regelhäfte på 64 sidor som förklarar hur du skapar rollpersoner och börjar spela.  
Regler för att spela medhjälpare - sidekicks - ingår också. Dessutom medföljer ett  
introduktionsäventyr på 64 sidor, Dragon of Icespire Peak. Med äventyret följer en  
dubbelsidig karta, en spelledarskärm, 11 tärningar (2d20, 1d12, 2d10, 1d8, 4d6s, 1d4), sex 
blanka rollformulär, 81 kort med magiska föremål, sidekicks och annat smått och gott. En 
låda till korten och en kod för att använda D&D Beyond, Wizards of the Coasts digitala 
verktyg för Dungeons & Dragons. 
Box. [198019]

Dungeons & Dragons

Baldur`s Gate - Descent into Avernus 449:-
Första delen i en kampanjserie som börjar i staden Baldur`s Gate och forsätter ner 
i helvetet.
Baldur’s Gate är vid sidan av Waterdeep den mest kända staden i Forgotten  
Realms. Många känner igen staden från datorspelet med samma namn. Den här 
handlingen knyter löst an till stämningen i datorspelet, utan att göra några  
handlingsmässiga kopplingar. Äventyret använder staden som språngbräda för 
äventyr i helvetet, mer specifikt äventyr kring den kosmiska konflikt mellan  
djävlar och demoner som går under namnet Blodskriget.
Rollpersonerna är nybakade äventyrare som dras in i en handling med  
anknytning till Blodskriget. Ärkedjävulen Zariel har lömska planer Baldur’s Gate 
och äventyrarna. Ska hjältarna ta sig helskinnade hem igen vill det till att de 
lyckas powerlevla i helvetet. 
Kampanjen tar rollpersonerna från nivå 1 till 13. De lär känna Baldur’s Gate 
innan de förs vidare till Avernus, den första av helvetets nio kretsar. 
➥ Inbundet album i september. [198001]

Descent Into Avernus Dice Set & Miscellany 299:-
Spelhjälpmedel som gör helvetesresan roligare. Paketet innehåller elva tärningar 
(2d20, 1d12, 2d10, 1d8, 4d6s, 1d4) och ett tärningstråg som också kan användas 

som ask. Tjugo dubbelsidiga kort med slumpmötestabeller och utmaningar som 
kan drabba oförsiktiga turister i närheten av Blodskriget. Ett kort med möten 
och trinkets som kan dyka upp i Avernus. En karta över Avernus, helvetets 
översta krets. Storleksjämförelse mellan demoner och djävlar.
➥ Spelhjälpmedel i september. [200796]
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Home by Dark
Home by Dark 200:-
Ett skräckspel där barn som känner sig lite 
utanför får en märklig kamrat.
En grupp barn träffar en vänlig liten robot 
som döljer en farlig hemlighet. En flicka 
hör en pojkröst i radion ropa på hjälp.  
Skolans fotbollslag hittar ett stort ägg när 
de är ute och tränar. De gömmer ägget och 
det börjar kläckas.  Alla handlingar i spelet 
utgår från premissen att roll personerna 
får en hemlig kamrat med märkliga 
förmågor. Det leder sedan till diverse 
förvecklingar. 
Häftat album. [199200]

John Carter of Mars RPG
Player’s Guide 199:-
Spelarens guide till rollspelet som tar dig 
med till Edgar Rice Burroughs  
pulpiga vision av Mars. Spelet publiceras 
av Modiphius och använder sig av samma 
d20-system som till exempel Conan och 
Mutant Chronicles. Player’s Guide inne-
håller de delar av grundreglerna som är 
mest relevanta för spelarna. 
Inbundet album. [200724]

Laser Kittens
Laser Kittens - RPG 210:-
Välkommen till Knoll Street School for 
Wayward Kittens! 
I ett stort hus fostras föräldralösa katt-
ungar tills de är stora nog att adopteras 
bort. För människorna ser Knoll Street 
School ut att vara ett vanligt hus som tar 
emot hemlösa katter. För eleverna är det 
en krävande skola som gör vuxna katter av  
fjuniga ungar. Rollpersonerna är elever på 
skolan. De skickas ut på spännande  
äventyr och lär sig hur de ska bli  
fantastiska katter. Och, förstås, lär de sig 
att kontrollera sina laserögon - en kraft 
människorna inte anar att katterna har.  
Häftat album. [200735]

Band of Blades RPG 450:-
Grimdark legokneksfantasy baserad på regler och bak
grund från lönnmordsrollspelet Forged in the Dark RPG.
Rollpersonerna är soldater i Legionen, en arméstyrka 
som retirerar undan horder av odöda. De måste ta sig till 
Skydagger Keep innan Askkonungens härar hinner upp de 
flyende och gör slut på dem.
Spelet är konstruerat för att lätt skapa korta militära 
uppdrag som utförs av en grupp legionärer. Speja framåt, 
skaffa förnödenheter och håll tillbaka anfallande fiender 
för att skydda reträtten. Rollpersonerna har tydliga roller 
i kommandostrukturen. Under spelets gång kommer de 
som överlever att stiga i graderna och ges mer ansvar. 
Kan ni ta er i säkerhet i Skydagger Keep, eller kommer ni 
att sälla er till de odöda horderna?
Inbundet album. [197548]

Trudvang Chronicles

Stormlands 359:-
En bakgrundsbok till det engelskspråkiga rollspelet  
Trudvang Chronicles.
Stormlands är som namnet antyder en vildmark fylld 
av skummande forsar, mörka skogar och gastkramande 
berättelser. 
Boken beskriver kultur och levnadsvillkor för Stormlands 
invånare, med särskilt fokus på Gerbanis religion med blot 
och ritualer. Historia, geografi och platser för alla de tio 
länder som utgör Stormlands skildras i detalj.
En karta över Stormlands och detaljkartor för alla  
områden och länder ingår.
Nya traits, förmågor och arketyper presenteras också, t.ex. 
Sea Wolf, Storm Maiden, Battleborn, Vedun och Berserker.
Inbundet album. [201134]

Legend of the Five Rings RPG
Courts of Stone 399:-
Den andra bakgrundsboken till Legend of 
the Five Rings, rollspelet i den japansk
inspirerade världen Rokugan.
Courts of Stone avhandlar hovlivet i de 
borgar och herresäten där Rokugans öde 
avgörs. Hovmän intrigerar för att krossa 
sina fiender och förräderiet är aldrig långt 
borta. Spelledaren får hjälp att skapa 
äventyr baserade kring hovintriger och 
politik. 
Inbunden. [194569]

Winter’s Embrace 199:-
Ett äventyr som tar med rollpersonerna 
till Kyuden Doji, där de får stifta bekant-
skap med hovlivets komplikationer. Kan 
de överleva Vinterhovets intriger och 
förrädare?
Häftat album. [194570]

Masks RPG
Masks: A New Generation 499:-
Prisbelönt rollspel om superhjältarna i 
Halcyon City.
I Masks är rollpersonerna unga super-
hjältar som slåss mot skurkar, räddar liv 
och försöker klura ut sin roll i tillvaron. Är 
de ädla hjältar? Mörka hämnare? Vanliga 
tonåringar med en mask för ansiktet? 
Inbundet album. [198864]

Star Wars RPG
Collapse of the Republic 399:-
Tredje delen i Era Sourcebook 
En bakgrundsbok om Republikens sista 
dagar.
Vi får följa med till de sista dagarna under 
Klonkriget i en bakgrundsbok som kan 
användas tillsammans med alla Star Wars-
spelen från Fantasy Flight Games. Nya 
val för spelarna och massor av godis för 
spelledaren. 
Inbunden. [194753]
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Pathfinder Second Edition

The Fall of  
Plaguestone 229:-
Första fristående äventyret till den 
nya utgåvan av Pathfinder RPG.
En grupp äventyrare på resa genom 
Plaguestone måste ta reda på vem 
som har mördat deras vän. Efter-

forskningarna tar en otäck vändning 
och hjältarna ställs inför förbjudna  

alkemiska experiment, muterade djur och en märk-
lig pest som tycks påverka naturen. För nybörjarfigurer.
Häftat album. [194762]

Hellknight Hill 249:-
Första delen i Age of  
Ashes Adventure Path
En mystisk eld flammar upp  
vid ett övergivet fort och  
äventyret börjar.
Rollpersonerna utforskar en 
gammal borgruin med djupa  
hålor under källarvalven och 
dras in i ett storslaget äventyr 
mot slavhandlar, kultister och 
drakar. För nybörjarfigurer. 
Häftat album. [194761]

Critical Role miniatures

Vox Machina 429:-
Plastfigurer av Keyleth, Vaxildan, Vexahlia (och Trinket!), 
Grog, Scanlan, Percy & Pike från Vox Machina. 
Box med plastfigurer. [200167]

Mighty Nein 429:-
Fjord, Beau, Caleb, Nott, Jester, Mollymauk, Yasha och 
Shakste från Mighty Nein som plastfigurer. 
Box. [200166]

Velvet Glove
Velvet Glove: Notebook Edition 119:-
Rollspela tonårstjejer på glid under det 
glada 70talet i USA.
Plugget är skit och päronen idioter.  
Slemmiga snubbar visslar efter dig från 
trottoaren och lärarna är töntar. Livet 
finns någon annanstans och du vill bort 
från dina trista hemkvarter. Men du har 
tjejgänget. Ni håller ihop. Ni drogar. Ni gör 
intjack och snor bilar och knullar runt. 
Häftat album. [199216]

War Birds
War Birds 339:-
Kvinnor i andra världskriget, hemma och 
vid fronten, är tema för ett antal lajv
scenarion.
War Birds är en antologi med lajv-
scenarion om kvinnor i USA under andra 
världskriget. De är avsedda för 4-6 spelare 
och tar vardera 3-5 timmar att spela. 
Handlingarna behandlar olika sidor av  
kriget: fabriksarbeterskor, kvinnliga 
flygare, bilkårister, judiska partisaner, 
motståndskämpar i Danmark och japansk-
amerikanskor under interneringen i USA. 
Häftat album. [199290]

Your Best Game Ever
Your Best Game Ever 449:-
Det här är inte ett spel, utan en bok som 
hjälper dig att bli en bättre spelare eller 
spelledare.
Monte Cook har tagit hjälp av erfarna 
rollspelare och rollspelsdesigners för att 
skapa en fullmatad guide till allt rollspels-
mässigt. De diskuterar allt från regler 
och kampanjmiljö till samman sättning av 
spelgruppen, äventyrs planering och del-
aktighet, olika typer av rollspel och olika 
sätt att se på rollspel. Användbart för både 
nybörjare och veteraner. 
Inbundet album. [201091]

Your Best Game Ever
Player Notebook 199:-
Systemlös anteckningsbok för spelare.
Boken hjälper dig att hålla reda på viktiga 
uppgifter kring din rollperson, som bak-
grund och kontakter med olika spelledar-
spersoner, viktiga platser och kampanj-
information. 
100-sidig anteckningsbok. [201089]

GM Notebook 199:-
Systemlösa anteckningsbok för spelledaren.
Boken hjälper dig att hålla reda på viktiga 
uppgifter kring din kampanjvärld och 
dina äventyr. Systematisera informaton 
om spelledarpersoner, monster, kartor och 
annat. 
100-sidig anteckningsbok. [201090]

ZWEIHÄNDER: MAIN GAUCHE Grim & 
Perilous Supplement 469:-
En bakgrundsbok till grimdarkrollspelet 
Zweihänder. Med hjälp av den här boken 
kan du lätt skapa en mörk fantasykampanj 
i din egen värld eller en värld hämtad från 
din favoritförfattare.
Daniel D Fox har satt ihop en massiv 
bakgrundsbok med allt du behöver för 
att skapa en levande, mörk och skitig 
fantasyvärld åt dina spelare. Här finns 
68 nya yrken, regler för att bygga bisarra 
maskiner, regler för strid med fordon, 
regler för alkemi och wytch-konster, regler 
för ockultism och demonologi, regler för att 
sluta fördrag med djävlar och demoner och 
mycket mer. Boken är anpassad för mörka 
fantasyvärldar utan alltför mycket  
spektakulär magi. Boken är också använd-
bar för den som vill anpassa spelet till en 
känd fantasyvärld, till exempel Andrzej  
Sapkowskis Witcher-böcker, Martins  
Westeros eller Glen Cooks böcker om lego-
kompaniet Black Company.  
Inbunden. [199785]

ROLLSPEL PÅ ENGELSKA
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tv-serier
American Gods, säsong 2  359:-
Neal Gaimans bok om gudarnas kamp har 
blivit tvserie.
Shadow har suttit av sina tre år på kåken. 
Nu är det dagar kvar till muck. Men fri-
heten blir något annat än han har väntat 
sig. Två dagar innan han släpps ut dör 
hans fru i en mystisk bilolycka - uppen-
barligen i sällskap med sin älskare. En 
chockad Shadow släpps ut och påbörjar 
resan hem. På vägen träffar han Mr Wed-
nesday, som säger sig behöva en livvakt. 
Snart dras han in i en blodig maktstrid 
mellan gamla och nya gudar. 
DVD från England. Ej svensk text. [200668]

American Gods, säsong 2 (Blu-ray) 399:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [200669]

Gotham, Season 5  359:-
Femte och sista säsongen i serien om  
Gotham före Batmans tid.
Polisdetektiv Gordon kämpar för att  
hindra ett antal kriminella gäng från att 
ta över den hårt prövade staden Gotham. 
DVD från England. Svensk text. [201171]

Gotham, Season 5 (Blu-ray) 499:-
Blu-ray från England. Svensk text. [201172]

My Little Pony Friendship 
Is Magic, Season 7  249:-
Hela sjunde säsongen av serien om de 
magiska ponnyhästarna.
Den tillbakadragna enhörningen Twilight 
Sparkle träffar nya ponnyvänner och lär 
sig något om vänskapens magiska kraft.
DVD från England. Ej svensk text. [200664]

Project Blue Book, Season 1  299:-
UFOserie som utspelar sig i USA på 
50talet.
1952 rekryteras astrofysikern J. Allen 
Hynek av amerikanska flygvapnet för att 
arbeta inom Project Blue Book, en hemlig 
militär operation som studerar UFO-
siktningar. Han inser snart att flera av 
händelserna han är satt att utreda inte 
kan förklaras utifrån fysikens lagar som vi 
känner dem. 
DVD från England. Ej svensk text. [201175]

Steven Universe:  
The Complete Second Season 379:-
Andra säsongen i den tecknade serie om 
Steven Universe och Kristallstenarna.
Steven har visat prov på märkliga krafter. 
Vad ska han använda dem till härnäst? 
Ska han åka ut i rymden? Eller bilda en 
hemlig hjältegrupp? Eller utforska nya, 
spännande kristallkrafter? Varför inte allt 
på en gång?  
OBS! Det här är en dvd importerad från 
USA. Den är kodad för region 1 och kan 
inte spelas på vanliga DVD-spelare.
DVD från USA. Ej svensk text. [197746]

The Walking Dead Season 9  349:-
Nionde säsongen av zombieserien framför 
andra är den sista där vi möter Andrew 
Lincoln i rollen som Rick.
Negan är oskadliggjord och olika  
grupper försöker samarbeta och bygga 
upp ett fungerande samhälle. Men i bak-
grunden lurar de mystiska Viskarna.
Svensktextad dvd. [201327]

The Walking Dead  
Season 9 (Blu-ray) 399:-
Svensktextad blu-ray. [201328]

Avengers Endgame 149:-
Thanos har tagit kål på hälften av universums invånare. 
Nu krävs något extraordinärt för att ställa allt till rätta.
I den fjärde filmen om Avengers kulminerar de 22  
sammanhängande filmerna och den storslagna berättelsen 
får sin mäktiga upplösning. Filmen lyckas bra med att 
knyta ihop alla hjältarnas handlingstrådar. Trots den stor-
slagna uppgiften blir det varken överförenklat eller alltför 
tilltrasslat, utan spännande ända fram till sista scenen. 
Svensktextad dvd. [197406]

Avengers Endgame (Blu-ray) 179:-
Svensktextad blu-ray. [197407]

Finns också i 4K Ultra HD, i 3D och i steelbookutgåva

Hellboy 149:-
2019 års version av Hellboy spelas av David Harbour från 
Stranger Things. Den bjuder på ryska och brittiska häxor i 
sällskap med grisvätten Gruagach.
Hellboy ger sig ut på den engelska landsbygden för att be-
kämpa en trio rasande jättar. Snart kommer han i kontakt 
med Nimue, The Blood Queen, i skepnad av Milla Jovovich. 
Hon är en återuppstånden häxa med rötter i en  
arturiansk sagotid och visar sig vara knuten till Hellboys 
gamla nemesis Baba Yaga. 
Svensktextad dvd. [197441]

Hellboy (Blu-ray) 159:-
Svensktextad blu-ray.[197442]
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Child’s Play 149:-
Årets version av filmen om den onda 
dockan Chucky, nu med Mark Hamill som 
dockans röst.
När Karen köper den högteknologiska 
Buddi-dockan Chucky till sin son Andy i 
födelsedagspresent bjuder hon omedvetet 
in ondskan i sitt hem. Nu gäller det bara 
för Andy att få de vuxna att lyssna, så att 
de kan stoppa dockan innan det är för sent.
➥ Svensktextad dvd i oktober. [201333]

Child’s Play (Blu-ray) 179:-
➥ Svensktextad blu-ray i oktober. [201334]

Creature from the Black Lagoon, 
Complete Legacy Collection 219:-
Tre klassiker från 50talet.
Creature from the Black Lagoon från 1954 
följer en expedition som hittar en mystisk 
fiskman i Amazonas. Revenge of the  
Creature från 1955 låter en ny expedition 
fånga varelsen, men den tar sig snart loss. 
I The Creature Walks Among Us från 1956 
har fiskmannen sluppit lös i Florida. 
DVD från England. Ej svensk text. [198556]

Creature from the Black Lagoon, 
Complete Legacy Collection (Blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [198558]

The Curse of La Llorona 149:-
Den gråtande kvinnan lurar i skuggorna 
och är ute efter andras barn. 
I 70-talets Los Angeles dras en socia l-
arbetare och hennes barn in i en  
skrämmande och övernaturlig värld. Deras 
enda hopp står till en präst med särskilda 
förmågor.
Svensktextad dvd. [199355]

The Curse of La Llorona (Blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [199356]

Harry Potter: The Film Vault
Harry Potter: Forest, Sky & Lake Dwelling Creatures 219:-
Harry Potter: The Film Vault är en serie bakgrundsböcker om 
arbetet bakom Harry Potter-filmatiseringarna. Det här är de 
första två av tolv planerade böcker. Första boken innehåller 
bilder och texter kring vildmarksväsen i filmerna. En affisch 
ingår i varje bok. 
Inbunden. [197912]

Harry Potter: Diagon Alley,  
The Hogwarts Express & The Ministry 219:-
Andra bakgrundsboken om arbetet bakom Harry Potter- 
filmatiseringarna innehåller bilder och texter om Diagon Alley, 
Hogwarts Express och Ministeriet. En affisch ingår i varje bok. 
Inbunden. [197914]

Doom: Annihilation 99:-
En grupp rymdsoldater får ett nödanrop 
från en av Mars månar.
De rycker ut och ställs inför en monster-
invasion som hotar att skapa ett helvete i 
hela solsystemet.
➥ Svensktextad dvd 7 oktober. [201329]

Doom: Annihilation (Blu-ray) 99:-
➥ Svensktextad blu-ray 7 oktober. [201330]

The Invisible Man,  
Complete Legacy Collection 399:-
Sex filmklassiker om den osynlige mannen.
I The Invisible Man från 1933 anländer 
en mystisk främling till en liten engelsk 
by. The Invisible Man Returns från 1940 
låter en man misstänkt för mord göra sig 
osynlig för att slippa galgen. The Invisible 
Woman från 1940 är en hämnhistoria 
där en kvinna som har behandlats illa på 
jobbet ger igen på chefen. Invisible Agent 
från 1942 låter en osynlig man slåss mot 
nazisterna. The Invisible Man’s Revenge 
från 1944 handlar åter igen om hämnd och 
slutligen är Abbott and Costello Meet the 
Invisible Man från 1951 en mer skämtsam 
variant.
DVD från England. Ej svensk text. [198560]

The Invisible Man, Complete  
Legacy Collection (Blu-ray) 499:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [198920]

Men in Black: International 149:-
Fjärde filmen om männen i svart.
Men in Black har alltid skyddat världen 
från universums avskum. I detta nya  
äventyr ställs de inför det största hotet 
hittills: en mullvad inom den egna  
organisationen.
➥ Svensktextad dvd 28 oktober. [201335]

Men in Black: International (Blu-ray) 199:-
➥ Svensktextad blu-ray 28 oktober.  [201336]

Finns också på 4K Ultra HD

Pet Sematary 149:-
2019 års film baserad på skräckromanen 
av Stephen King. 
Familjen Creed flyttar från Boston till 
lantliga Maine och upptäcker en gammal 
begravningsplats som ligger gömd i skogen 
bakom deras nya hem. När en ofattbar 
tragedi slår till och begravningsplatsens 
krafter påverkar den plågade fadern,  
startar en kedja av händelser med fasans-
fulla följder. Ibland är döden bättre.
Svensktextad dvd. [197438]

Pet Sematary (Blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [197439]

Finns också på 4K Ultra HD

Us 149:-
Vårens skräcksuccé handlar om dubbel
gångare och maskspel.
Adelaide plågas av ett outrett trauma 
från sitt förflutna. Hennes paranoia tilltar 
då hon anar att något hemskt kommer 
att hända hennes familj. Efter en dag på 
stranden återvänder familjen till sitt  
sommarhus, men när mörkret faller 
upptäcker de fyra siluetter som står på 
uppfarten och håller varandras händer.
Svensktextad dvd. [199351]

Us (Blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [199352]

Finns också på 4K Ultra HD
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Hellsing Ultimate:  
Volume 1-10 Collection 499:-
Alla tio volymerna av OVAanimen.
Ett hemligt krig rasar i natten. Hellsing-
organisationen agerar i det fördolda för 
att skydda mänskligheten. Men nu har 
konstgjorda vampyrer dykt upp, och Hell-
sing måste sätta in sitt dödligaste vapen, 
en vampyr som har bytt sida, Alucard. Han 
gör den döende Seras Victoria till vampyr. 
Tillsammans ger de sig ut för att slåss mot 
arméer av odöda, och mot Seras nyfunna 
blodtörst. Det här är en ”nyinspelning”, en 
OVA-serie baserad på samma manga som
den gamla tv-serien, men mycket snyggare 
gjord.
DVD från England. Ej svensk text. [200833]

Hellsing Ultimate:  
Volume 1-10 Collection (Blu-ray) 549:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [200834]

Kizumonogatari, Part 1: Tekketsu 
(Collector’s Edition, Blu-ray) 499:-
Timslång anime baserad på första tredje
delen av Nisio Isins roman. 
Koyomi Araragi studerar vid Naoetsu High 
School. Skolkamraten Tsubasa berättar 
för honom att vampyrer existerar och 
Koyomi inser att det stämmer, då han 
hittar en svårt sårad vampyrflicka. Flickan 
övertalar Koyomi att ge sitt blod till henne, 
och därigenom rädda hennes liv. Han gör 
så, men det innebär att han blir hennes 
trogna vampyrtjänare. Hon beordrar 
honom att hjälpa till i jakten på vampyr-
jägarna som nästan tog hennes liv. 
Blu-ray från England. Ej svensk text. [198553]

Kizumonogatari, Part 2: Nekketsu 
(Collector’s Edition, Blu-ray) 499:-
Timslång anime baserad på andra tredje
delen av Nisio Isins roman. 
Koyomi är nu en trogen tjänare till  
vampyren Kiss-shot Acerola-orion Heart-
under-blade. Hon beordrar honom att 
söka rätt på hennes armar och ben, som 
vampyr jägarna högg av och tog med sig 
när de lämnade henne att dö.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [198554]

Kizumonogatari, Part 3: Reiketsu 
(Collector’s Edition, Blu-ray) 499:-
Timslång anime baserad på sista tredje
delen av Nisio Isins roman. 
Koyomi lyckas hela Kiss-shot, men det är 
bara början på hans problem. Kommer han 
någonsin att bli en vanlig människa igen?
Blu-ray från England. Ej svensk text. [198555]

Made in Abyss,  
Complete Season 1 (Blu-ray) 499:-
Följ med ner i det outforskade grott systemet 
Avgrunden.
Föräldralösa Riko söker efter sin för-
svunna mamma och bestämmer sig för att 
utforska Avgrunden tillsammans med sin 
androidvän Reg. 
Blu-ray från England. Ej svensk text. [201142]

Maquia: When the  
Promised Flower Blooms 199:-
Maquia bor på ön Iolph, där alla slutar 
åldras i tonåren och lever i hundratals år.
Mestartes armé invaderar Iolph för att ta 
de långlivade invånarna till fånga och  
tömma dem på deras odödliga blod.  
Maquia lyckas rädda sig ut i skogen. Där 
träffar hon den unga pojken Erial. Hon 
tar honom under sina vingars beskydd och 
paret ger sig ut på en farofylld resa.
DVD från England. Ej svensk text. [191525]

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

The Ancient Magus’ Bride,  
Part Two  349:-
Chise Hatori har tappat livslusten och 
säljer sig själv på auktion(!) till en magiker 
som gör henne till sin lärling och brud. 
Chises band till Elias blir starkare, men 
allt annat går åt fel håll. Sagoväsen  
lägger sig i hennes liv och det tar allt 
längre tid för henne att återhämta sig 
sedan hon har nyttjat sina krafter. Riktigt 
illa blir det när en av Lindels drakar tas 
till fånga! Fritagningsförsöket försätter 
Chise i livsfara. Och efter det finns bara en 
sak som är värre än Josephs planer för att 
utnyttja Chise - Elias idé om hur han ska 
rädda henne!
DVD från England. Ej svensk text. [198220]

The Ancient Magus’ Bride,  
Part Two (Blu-ray) 399:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [198221]

Darling in the Franxx, Part One 279:-
Anime från en dystopisk framtid där 
mänskligheten hotas av utrotning och 
konstgjorda barn används för att bekämpa 
monster.
I en fjärran framtid har mänskligheten 
drivits upp från jordytan av monster som 
kallas klaxosaurier. Odödliga människor 
lever i flygande städer, men fortplantar sig 
inte längre naturligt. Istället framställs 
kortlivade barn på konstgjord väg med ett 
enda syfte - att slåss mot klaxosaurierna. 
Hiro och hans klasskompisar måste  
manövrera stora robotar, så kallade 
FRANXX, som körs av ett par med en  
pojke och en flicka. 
DVD från England. Ej svensk text. [198212]

Darling in the Franxx,  
Part One (Blu-ray)  399:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [198213]

Darling in the Franxx, Part Two 279:-
Barnen är världens enda hopp i kampen 
mot klaxosaurusmonstren. Hiro, som var 
på väg att ge upp striden, fattade nytt mod 
när han träffade den hornprydda flickan 
Zero Two. Nu slåss de tillsammans för att 
rädda mänskligheten.
DVD från England. Ej svensk text. [200660]

Darling in the Franxx,  
Part Two (Blu-ray) 349:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [200661]

Dragon Ball Super: Broly 149:-
En långfilm om Goku och Vegeta. 
För många år sedan förstördes saiyaner-
nas hemplanet Vegeta av Frieza, som 
misstänkte att en saiyan en dag skulle 
kunna besegra honom. Kvar finns bara 
Goku, som skickades till jorden av sin far, 
och en handfull andra saiyaner, däribland 
tronföljaren prins Vegeta. Goku och hans 
vänner övar sig i kampsport när de får 
veta att sex av drakkulorna har stulits 
av Friezas soldater. Gänget måste hitta 
den sjunde kulan innan det är för sent. 
Samtidigt räddas saiyanen Broly och hans 
pappa från sin exil på planeten Vampa. 
Frieza bstämmer sig för att använda dem i 
kampen mot Goku och Vegeta. 
DVD från England. Ej svensk text. [198243]

Dragon Ball Super: Broly (Blu-ray) 219:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [198241]
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PÅ BAKSIDAN FINNS PLATS ATT GÖRA EN BESTÄLLNING

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

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

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

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

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

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

HAR DU INTE REDAN ANMÄLT DIG FÖR ATT FÅ  
KOMMANDE NUMMER AV KATALOGEN HEMSKICKAD?  
KRYSSA I RUTAN NEDAN:

JA TACK, JAG VILL HA KOMMANDE NUMMER  
AV KATALOGEN HEM I BREVLÅDAN
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.................................................................................................

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

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

Mirai 199:-
En poetisk och tankeväckande saga. En 
hyllning till barndomen och fantasin.  
Oscars och Golden Globenominerad som 
Bästa animerade film 2019.
När 4-åriga Kuns får en lillasyster för-
ändras hela hans värld. Lyckan blir 
snabbt till besvikelse då lillasyster stjäl 
för äldrarnas uppmärksamhet. Men allt tar 
en överraskande vändning när han genom 
en förtrollad trädgård får träffa sina äldre 
släktingar och dras ut på magiska äventyr 
med sin lillasyster från framtiden. Och 
plötsligt ser han världen på ett helt nytt 
sätt.
DVD från England. Ej svensk text. [197976]

Mirai (Blu-ray) 249:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [197978]

Overlord II, Season Two 299:-
Andra säsongen av animen som baseras på 
Kugane Maruyamas romaner. Handlingen 
följer i stort del 36 i bokserien.
”Visa vördnad inför den store och mäktige 
Ains Ooal Gown - härskaren är tillbaka!” 
Ains fortsätter försöken att ta makten i 
den virtuella världen som har blivit hans 
nya hem. Han lägger upp en strategi för 
att göra sig själv till världshärskare. Men 
verkligheten sätter som alltid käppar i 
hjulet. Ödlemännen gör uppror och Ains 
måste utföra uppdrag i skepnad av den 
tuffa äventyraren Lord Momon. Tur då 
att han har trogna hejdukar som kan göra 
skitjobbet åt honom.  
DVD från England. Ej svensk text. [200666]

Overlord II, Season Two (Blu-ray) 349:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [200667]

Re: Zero: Starting Life  
in Another World, Part 2  399:-
Subaru kliver en dag in i en främmande 
värld med drakar och magi.
Det tar inte lång tid innan han hamnar 
i knipa, och när en söt silverhårig ung 
kvinna hjälper honom bestämmer han sig 
för att återgälda det på något sätt. Men 
världen han hamnar i är farligare än han 
räknat med och han riskerar livhanken 
flera gånger om. Då upptäcker han att 
döden inte betyder samma sak för honom 
som för andra...
DVD från England. Ej svensk text. [198216]

Re: Zero: Starting Life  
in Another World, Part 2 (Blu-ray) 699:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [198217]

Sword Art Online  
Alternative Gun Gale Online,  
Part 1 (Collector’s Edition, Blu-ray) 549:-
Collector’s Edition av de sex första  
avsnitten i animen baserad på Keiichi 
Sigsawas romaner. 
Studenten Karen Kohiruimaki har  
komplex för att hon är så lång och skapar 
en pytteliten figur i onlinespelet Sword Art 
Online. Hon blir snart känd i hela spel-
världen för sin skicklighet som prickskytt.
DVD från England. Ej svensk text. [200835]

Welcome to the Ballroom, Part 1 
(Collector’s Edition, Blu-ray) 699:-
Studenten Tatara Fujita vantrivs i skolan, 
tills han finner dansen.
Mötet med dansinstruktören Kaname 
Sengoku förändrar Tataras liv och han ger 
sig in i tävlingsdansens värld. 
DVD från England. Ej svensk text. [198932]
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Beställningar & katalog
Du beställer enklast på hemsidan  
www.sfbok.se eller genom att skriva till  
SF-Bokhandeln, Box 2300, 103 17 Stockholm -  
använd gärna den portofria talongen ovan. 

Du kan också beställa per telefon (08/21 50 52) 
under våra normala öppettider eller sända e-post 
till order@sfbok.se

På hemsidan kan du också anmäla dig för att få 
en nyhets katalog fyra gånger om året. Den inne-
håller de största titlarna som har utkommit sedan 
förra utskicket. 

Du kan också anmäla dig för att få hem nyhets-
katalogen genom att skicka in talongen här ovan 
och sätta ett kryss i rutan för att du vill ha  
kommande nummer av katalogen hem i brevlådan 
- kryssrutan finns under uppgifter om namn och 
adress på talongen.

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

Priserna i katalogen gäller till oktober 2019 eller 
så länge lagret räcker. 

SF-Bokhandelns organisationsnummer är:  
556389-7478

Försäljningsvillkor

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

Portokostnad på 39:- tillkommer. Vid köp för 600:- 
eller mer av varor som finns inne är försändelsen 
portofri. Gäller endast leveranser inom Sverige. Se 
våra hemsidor för utlandsporto.

Inbetalningskort bifogas vid leverans.  
Betalning skall vara oss till handa inom 30  
dagar. Vi förbehåller oss rätten att skicka mot 
postförskott, men tar normalt inte ut någon extra 
avgift. Normalt skickar vi inte ut ytterligare böcker 
förrän före gående beställningar är betalade.

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

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

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

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

Åldersgräns: Du måste vara 18 år för att  
beställa.

Personuppgiftshantering: Se information på 
www.sfbok.se/info/integritetspolicy

Ångerrätt

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

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

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

Ångerrätt gäller ej tidning eller tidskrift.

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

Du står för returkostnaden.

Vid retur skall detta först meddelas till SF-Bokhan-
deln via  e-post (post@sfbok.se) eller brev (SF-
Bokhandeln AB, Box 2300,  103 17 Stockholm). 
Retur får inte ske förrän SF-Bokhandeln har   
svarat på detta meddelande. Retur skall sedan ske 
till: SF-Bokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stock-
holm. Det går också bra att ta med sig returen till 
våra butiker.

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

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

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

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

GLÖM INTE ATT FYLLA I NAMN OCH ADRESS PÅ ANDRA SIDAN AV TALONGEN
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A Song of Ice and Fire  
2020 Wall Calendar 179:-
Väggalmanacka. [191895]

Adulthood is a Myth: A Sarah’s 
Scribbles 2020 Wall Calendar 179:-
Väggalmanacka. [194587]

Game of Thrones  
2020 Wall Calendar 199:-
Väggalmanacka. [196530]

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2019 KALENDRAR

Buffy The Vampire Slayer  
2020 Wall Calendar 189:-
Väggalmanacka. [199834]

Darth Vader and Son  
2020 Wall Calendar 189:-
Väggalmanacka. [195909]

Deadpool  
2020 Wall Calendar 129:-
Väggalmanacka. [200188]

Super Mario History of a Hero  
2020 Wall Calendar 179:-
Väggalmanacka. [199879]

Little Moments of Love  
2020 Wall Calendar 179:-
Väggalmanacka. [194592]

Fortnite  
2020 Wall Calendar 159:-
Väggalmanacka. [200183]

Legend of Zelda  
2020 Wall Calendar 179:-
Väggalmanacka. [199881]

Pokemon  
2020 Wall Calendar 219:-
Väggalmanacka. [199882]

Discworld Collector’s Edition  
2020 Calendar 219:-
Väggalmanacka. [199860]
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SF-Bokhandeln 

Box 2300 
103 17 STOCKHOLM

Det händer i höst
13-15 september: ComicCon
SF-Bokhandeln finns på plats när höstens stora nördmässa öppnas på Kistamässan. Det blir  
signeringar med Peter Bergting (”Drakar”) och Sara Bergmark Elfgren och Karl Johnsson (”Vei”).

15 september: Dmitrij Gluchovskij i Stockholm
Författaren till Metro-böckerna kommer till Sverige och besöker SF-Bokhandeln. Kom och få dina 
böcker signerade!

 

21 september: X-Wing och Feministiskt 40K på Café Sirius
Targetlock ordnar turnering i X-Wing och Feministiskt figurspel kör Warhammer 40K på Café 
Sirius, SF-Bokhandelns kafé i Göteborg.

21 september: Piratlördag med Ester Tagg i Stockholm 
Hälsa på piratförfattaren Linn Åslund, aktuell med Ester Tagg och Tistelgorms Hemlighet, få dina 
böcker signerade och gå på vår skattjakt! 

26 - 29 september: Bokmässan med Gluchovskij
Du hittar oss som vanligt i monter A02:42. Bland gästerna du kan träffa återfinns Dmitrij  
Gluchovskij, Sara Bergmark Elfgren, Lars Wilderäng, Simon Stålenhag och Johan Egerkrans. 

1 oktober: Rollspel med West Coast OSR på Café Sirius
Sugen på att dyka ned i en nostalgidamm av gamla rollspel? Då är detta något för dig! West 
Coast OSR arrangerar Old School Roleplaying Games en gång i månaden under hösten.

13 nov: Don Rosa i Stockholm
Den mest kända Kalle Anka-tecknaren efter Carl Barks kommer till Stockholm och signerar. Ta 
med dina Farbror Joakim-album och hälsa på en levande legend. 

Fler evenemang hittar du på vår Facebooksida - www.facebook.com/SFbok/


