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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

innehåll
Kulturnatt, signeringar, nördparader och författarbesök väntar
under våren. Två romaner skrivna av oss här på bokhandeln
släpps i mars-april.

4

Böcker på svenska.Många bra barn- och ungdomsböcker
på svenska. Pandemi avslutar Linuxserien. Lyras färd 		
berättar förhistorien till Den mörka materien. Jo Salmson
har skrivit en ny drakbok, Blånatten.

7

Tecknade serier på svenska. Jeffrey Browns pappaböcker om
Darth Vader har kommit på svenska. Scandorama och
Kärlekens tunga är två heta svenska titlar.

8

Episk fantasy & äventyr. The Wolf är första delen i en storslagen
serie om striden mellan mystiska nordlänningar och en brutal
invasionsstyrka. Grey Sister fortsätter Mark Lawrences hyllade
nya serie om lönnmördande klostersystrar.

12

Nutidsfantasy. I Scourged tar sig druiden Atticus an asagudar
som hotar världen med Ragnarök.

14

Historiskt och ångpunk. Den historiska fantasyromanen A Hero
Born är boken som ligger bakom den kinesiska kung fu-fantasyn
på film från 70-talet och framåt.

15

Ungdomsböcker. The Fates Divide heter andra delen i Veronica
Roths nya sf-serie från en värld där allas framtid tycks
förutbestämd.

16

Science fiction. Flera riktigt bra sf-romaner har kommit i pocket.
New York 2140 är en kollektivroman efter klimatkatastrofen.
Autonomous berättar om identitet och frihet i en framtid där
allt och alla kan köpas. The Rise and Fall of DODO heter
Neal Stephensons senaste, som innehåller tidsresor!

20

Star Wars. Romanversionen av The Last Jedi har kommit och vi
väntar på Last Shot, en berättelse om Han och Lando.

21

Boktoppen på svenska och engelska.

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/

22

Warhammerböcker och böcker baserade på spel.

23

Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie.

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

24

Tecknade serier på engelska.

27

Manga på engelska. City är en charmig ny manga om konsten
att överleva i storstan. Olika författare tolkar Ghost i the
Shell.

33

Bräd- och kortspel. Rising Sun är ett brädspel från gänget som
gjorde vikingaspelet Blood Rage, men med japanskt tema.
Masks of Nyarlathotep heter den nya expansionen till Eldritch
Horror.

37

Rollspel. Emissarien som försvann är äventyren och kampanj-	
boken till Coriolis som vi har väntat länge på. Kids on Bikes
hakar på trenden med nostalgispel där barn i yngre tonåren
spelar huvudrollen.

40

Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Två filmer med chans att
bli klassiker är Blade Runner 2049 och The Last Jedi. TV-serien
A Handmaid’s Tale finns nu på dvd.

43

Anime från England och USA. Anime med engelsk textning.
DVD:er från USA kräver en spelare kodad för region 1.

46

Beställningsformulär och försäljningsvillkor.

47

Katten Pusheen. Prylar och annat skoj.

48

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom. Kul prylar.
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Göteborgsbutiken
SF-Bokhandeln i Göteborg startade sommaren 2001 i en källarlokal i
centrala stan. Ett par år senare var det väldigt trångt och det var dags
att expandera. Vi hittade en ny bättre på Östra Larmgatan. Och nu har
vi ännu större lokaler på Kungsgatan 19.
Kungsgatan 19
Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 12-16
Tel: 031/730 93 00 E-post: goteborg@sfbok.se

Malmöbutiken

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 svarsposttalongen på
sidan 45. Ange författare, titel och artikelnummer. Artikelnummer [nr]
står vid varje vara i katalogen. Glöm inte att skriva namn och adress.
Portot är betalt.
Omslagsbild:© Axel Torvenius
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Aktiviteter på Café Sirius i Göteborg
Brädspelsträffar. Onsdagar udda veckor träffas vi
klockan 16.00-18.00 och spelar brädspel i caféet. Låna
spel, eller ta med en egen favorit. Alla är välkomna.
6 april. Förevent till Sci-fi filmfestival klockan 17:0019:00. Paneldiskussion och quiz med fokus på film.
8 april. Bli författare på 4 minuter med Jo Salmson och
Maths Claesson. En liten skrivarkurs för barn och ungdomar. Författarna signerar sina böcker.

14 april. Välgörenhetsauktion. SF-Bokhandeln och Superhjältar mot cancer håller i auktionen där intäkterna går
till Superhjältar mot cancer. Chans att buda hem allt från
brädspel och böcker till samlarobjekt.
21 april. Manga Constellation klockan 15.30- 16.30. We
will bring you on a space journey through astronomy and
Japanese comics and animation. I anknytning till
Vetenskapsfestivalen Göteborg.

Kulturnatt i Stockholm 21/4

Raymond E Feist hälsar på

Som vanligt ordnar vi spännande aktiviteter under
Kulturnatten i Stockholm. Jo Salmson och Maths
Claesson håller skrivarkurs med signering. På
spelavdelningen blir det brädspel och rollspel. Och
som vanligt händer det något fasansfullt i de djupa
källarvalven under bokhandeln.
Läs mer på Facebook och kulturnattstockholm.se

Författaren till Rift War-serien hälsar på i Sverige
och kommer till Stockholm och Göteborg.
30 april. Raymond E. Feist signerar, läser och pratar
om sina böcker i Stockholmsbutiken.
1 maj. Raymond E. Feist signerar, läser och pratar
böcker i Göteborg.

Dräktparad 26/5

Fantastika 15-17/6

Äntligen dräktparad! I år gör våra tre butiker en
samlad satsning och genomför var sin dräktparad 26
maj. Fyra år har gått sedan vi i Stockholm hade en
egen dräktparad, och det är på tiden att vi gör detta
igen. Det blir underhållning och prisutdelning för
bästa kostym i flera kategorier. Exakt tid och plats
annonseras längre fram i vår.

Årets stora svenska science fiction-kongress hålls i
Dieselverkstan i Sickla utanför Stockholm. Hedersgäster är Ian Watson, M.R. Carey och Kij Johnson.
Författarna kommer till butiken i Stockholm för
signering. Håll utkik på Facebook och hemsidan för
exakta tider. Läs mer om kongressen här:
fantastika2018.wordpress.com

SF-Bokhandeln skriver
Trilogin om Linux
I vår kommer två romaner skrivna av medarbetare här i SF-Bokhandeln. Först ut är den
avslutande delen av Maths Claessons rymdserie Linux, prisad science fiction för läsare
från tolv år. Pandemi, som boken heter, bjuder på dramatik när en pandemi drabbar
jorden och indirekt ungdomarna i rymden.
-Varför Pandemi? frågar vi Maths. De två första böckerna om Linux, den svenska killen
som börjar på en skola i rymden, såg ljuset på framtiden. Har sista boken en mörkare ton?
- Hotet om en pandemi är verkligt. I en värld utan gränser kan det räcka med en nysning
för att sprida en virusepidemi. Men var inte oroliga. Det ordnar sig på slutet.
- Och om jag inte har läst de tidigare Linuxböckerna? Går det bra att börja med Pandemi?
- Inget problem. De två första delarna ingår i den nya samlingsutgåvan med hela trilogin.
- Maths signerar i Stockholmsbutiken 24 mars och på Café Sirius 8 april

KULT-rollspelet blir roman
Ett lyckligt slut är mer än vi kan lova i skräckromanen Döden är bara början, som
utspelar sig i samma värld som rollspelet KULT och har skrivits av spelets författare
Gunilla Jonsson och Michael Petersén.
- Jag har inte spelat KULT, säger Maths. Kan jag ändå läsa Döden är bara början?
- Det är bara bra om du inte har spelat KULT. Då blir det desto mer spännande att
upptäcka romanens värld, som hämtat inspiration från Clive Barker och Hellblazer. Vi
hoppas många som aldrig har hört talas om rollspelet ändå kan dras med i berättelsen om
magiker och konstnärer i ett Berlin där verkligheten börjar rämna.
Döden är bara början släpps i slutet av april. Det är första delen i en trilogi, men kan
läsas fristående. En engelsk översättning kommer ut i USA i höst.
- Gunilla & Michael signerar i Stockholmsbutiken i slutet av april

www.sfbok.se
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BÖCKER PÅ SVENSKA
vuxenböcker
Johannes Anyuru
De kommer att drunkna
i sina mödrars tårar 69:Förra årets Augustvinnare, en svindlande
sf-roman, finns nu i pocket.
En vinterkväll kliver tre individer som
svär trohet till den sönderfallande
terrorstaten Daesh in i en bokhandel. En
kontroversiell konstnärs framträdande avbryts av ett pistolskott, panik utbryter och
samtliga i lokalen tas som gisslan. Men en
av de tre angriparna, en ung kvinna som
har som uppgift att filma våldet, bär på en
hemlighet som kan ändra allt.
Pocket. [178205]

Charlotte Aquilonius
Här kommer natten 229:Skräckromantiska vampyrer på Södermalm i Stockholm.
Milla har på ovanliga vägar kommit över
en stor våning på en av Söders bästa
adresser. Bakom sig har hon ett kraschat
förhållande och framför sig en karriär
som läkare på sjukhusets hematologi
mottagning. När vintermörkret sänker
sig börjar hon ifrågasätta meningen med
allt. Samma sak drabbar hennes tvillingsyster. Är det kopplat till deras mammas
obenägenhet att tala om det förflutna?
Med kistan som färdas norrut från Paris?
➥ Inbunden i april. [179209]

Dan Brown
Begynnelse 119:Femte romanen om om teckentydaren
Robert Langdon.
Langdon, professor i religiös symbolik vid
Harvard, dras in i ett gåtfullt äventyr där
han ställs inför två av mänsklighetens
eviga frågor, och den omskakande upptäckt
som visar sig vara svaret på dem.
Storpocket. [178914]

Alla
som beställer
boken hos
oss får den
signerad

Justin Cronin
Spegelstaden 69:-

Tredje delen i Flickan från ingenstans

Den avslutande delen i Justin Cronins
Passagetrilogi.
En spillra av mänskligheten har överlevt
den stora epidemin och klarat sig undan
viralernas intåg (viraler är människor som
blivit smittade av ett dödligt virus och påminner om vampyrer). De få överlevande
människorna har nu bott på en skyddad
plats i Texas i tjugo års tid och hunnit
föröka sig och blivit några tusen. Men det
finns viraler kvar som håller sig gömda och
bidar sin tid.
Pocket. [179373]

Carl Johan De Geer
Tellussyndromet 149:En Stockholmsroman för nördar.
Vi får följa huvudpersonen CJ under
några ovanliga och surrealistiska dagar i
Stockholm. Han funderar över sin tid här
på jorden och njuter av det han gillar mest:
Att umgås med sin fru Marianne och att
studera arkitektur, men när hans kropp
tas över av utomjordingen Ho-Jaj blir det
inte som han har tänkt sig.
Häftad. [17417]

Ge Fei
Osynlighetsmanteln 229:Egensinnig science fiction översatt från
kinesiskan.
Cui är en loser. Han är över fyrtio, skild
men fortfarande kär i exfrun, barnlös och
bor i Peking med sin syster och hennes
man som bara vill bli av med honom. Cui
tar sig fram genom att sätta ihop special
byggda stereoapparater åt rika hi-fi-entusiaster. En dag tipsar en gammal vän om
ett specialuppdrag, där enda kravet är att
han inte får ställa en massa frågor.
Inbunden. [179011]

Jingfang Hao
Peking - den hopfällbara staden 110:-

en KULT-roman

En kinesisk kortroman som vunnit Hugopriset.
Peking i framtiden. För att få plats med
alla 80 miljoner invånare har man byggt
om staden så att delar av den fälls ihop
under vissa tidsintervall. Människorna
är uppdelade i tre samhällsklasser som
lever i separata dimensioner i staden. Lao
Dao bor i klass tre där han arbetar som
sopsorterare. En dag blir han uppmanad
att hjälpa en person att smuggla ett
skriftligt meddelande till någon i högsta
samhällsklassen.
Häftad. [178409]

Gunilla Jonsson & Michael Petersén

Döden är bara början 179:En skräckroman från samma värld som rollspelet KULT,
skrivet av spelets designers.
Amanda Serner flyttar till Berlin på ett konststipendium.
Hon ska göra en skulptur på temat Murar och gränser, och
umgås med sin morfar som hon nyligen har fått veta finns.
Men morfadern är inte den hon tror. Det blir början på en
färd ner i helvetet.
Alla som förbeställer boken från oss får sitt exemplar
signerat av de två författarna. Ange i inforutan om du vill
ha något särskilt omnämnande i signeringen.
➥ Inbunden i april. [177322]

4

Balsam Karam
Händelsehorisonten 239:En existensiell och politisk roman om
centrum, förtryck, exil, solidaritet, trauma
och förlust.
Milde är en ung kvinna från Utkanterna,
en plats bakom bergen, där mödrar och
döttrar lever utanför samhället. Dit har de
deporterats, där lever de utan rättigheter
och under svåra omständigheter. Men
Milde är upprorisk och kastar molotovcocktails mot stadsbyggnadskontoret. Hon
grips, hålls fången, torteras och får ett
slutgiltigt val: invänta avrättning i staden
eller skickas ut i rymden, in i ett svart hål.
Inbunden. [179370]
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Gunnar Lundkvist
Igår målade jag en stubbe 189:-

BÖCKER PÅ SVENSKA

för barn och unga

En lågmäld berättelse om kohagar, trädgårdsbestyr, skapandets villkor, storstadstristess och stillheten i Flen.
Gunnar Lundkvist har använt sig av ett
hundratal brev som han skickade till sin
kompis Per Engström under 2012 och även
i början av 2013. Han har valt ut avsnitt
ur dessa brev, i vissa fall arbetat vidare,
och skapat en fragmentarisk dagbok som
också innehåller fotografier, målningar och
teckningar.

Fredrik Brounéus
Operation Mimer 179:-

Inbundet album. [178941]

Från 9 år. Inbunden. [179411]

David Nessle
Muralgranskaren 189:-

James Dashner
Maze Runner: I solstormens spår 69:-

Med utgångsdpunkt i medeltidskonst
skriver David Nessle texter som anspelar
på vår tid.
Muralgranskaren började som ett Twitter
konto döpt efter Viralgranskaren, en
avdelning i tidningen Metro som granskar
nyheter och internetfenomen. Muralgranskaren utgår istället från medeltida
målningar som, inte helt olikt dagens
skämtteckningar, har en tydligt berättande
karaktär. Samtidigt är de ofta fullkomligt
obegripliga för oss som lever idag. I det
kunskapsglappet ger Nessle bilderna nya
meningar och repliker.

Fjärde delen i Maze Runner

Boken om händelserna som ledde fram till
Maze Runner. Följ med och se hur allting
började!
När Thomas hamnar i labyrinten är
världen utanför i ruiner. Solstormar har
bränt jorden och ett fruktansvärt virus
härjar. Men hur blev världen sådan? Ingen
av dem vet. Deras minnen har raderats och
det förflutna är förlorat. Mark och Trina
var där när det hände, de såg världen
brinna. De flydde från ett översvämmat
New York och har startat ett nytt liv när
något ännu värre drabbar världen. Viruset.

Häftat album. [178943]

Lämplig från 12 år. Pocket. [178901]

Stefan Spjut
Stalpi 69:-

Anna Day
Fandom 169:-

Andra boken om en förbannad familj i
Norrbotten.
En varg som sprungit över gränsen till
ett land där han inte får vara fångas in
och transporteras söderut. Men bilen når
aldrig fram och för karlarna som kommit
i beröring med djuret går det illa. Anders
lider av minnesförlust och den fasansfulla
gestalt som förföljer honom i hans mardrömmar tycks hela tiden komma närmare
och närmare.

Tre cosplayande tjejer flyttas till ett
fantasyland där allt går snett.
Violet och hennes kompisar älskar boken
och filmen The Gallow’s Dance. De skriver
fanfiction och håller på med cosplay, och
under en fandomträff på Comic Con transporteras de till The Gallow’s Dance på
riktigt. Fem minuter senare har de orsakat
hjältinnans död. Violet tvingas ta hennes
plats, spela huvudrollen, förälska sig i
hjälten och ta sig levande tillbaka till sin
värld. Men berättelser har en tendens att
få ett eget liv.

Andra delen i Stallo

Pocket. [178912]

Jeff VanderMeer
Avgrund 199:Förbjuden-zon-romanen Annihilation
(som också har blivit en film) finns nu på
svenska.
Det är första delen i en trilogi med drag
av både Stalker och Arkiv X. Under flera
decennier, sedan en katastrof av något
slag inträffade, har Area X hållits isolerad
från omvärlden. Flera expeditioner dit har
drabbats av märkliga missöden. Nu är den
tolfte expeditionen på väg. Den består av
fyra kvinnor: en antropolog, en kartritare,
en psykolog och en biolog (vår berättare).
Boken vann Nebulapriset 2014.

När Timo kidnappas till smugglarskeppet
Miranda märker han snart att skumma
saker pågår ombord.
Vad är det kaptenen och hans styrmän
planerar? Och varför är de så måna om att
bli av med Timos nyfunne vän doktorn?
Ett samvetslöst mord blir droppen. Timo
måste fly, och drar igång en osannolik rad
av händelser.

Inbunden. Unga vuxna. [178237]

Alla
som beställer
boken hos
oss får den
signerad

hela Linuxtrilogin

Inbunden. [179428]

Andy Weir
Artemis 229:-

Maths Claesson

Författaren till ’The Martian’ är tillbaka
med en thriller om det perfekta brottet.
På månen.
Jazz Bashara är en brottsling. Typ. Livet
i Artemis, den första och enda staden
på månen, är svårt om du inte är en rik
turist eller en excentrisk miljardär. Så att
frakta in lite ofarligt smuggelgods räknas
knappt, eller hur? Speciellt inte när du har
skulder att betala och ett jobb som knappt
täcker hyran. Allt förändras när Jazz ser
chansen att begå det perfekta brottet. Men
att klara av det omöjliga är bara början på
hennes problem.

Hela Linuxtrilogin i en samlingsvolym med ’Uttagningen’,
’Kristallstaden’ samt den nyskrivna boken ’Pandemi’.
På rymdstationen Kristallstaden har ett helt nytt liv börjat
för Linux, och han är närmare än någonsin att bli rymdpilot. Men tusentals kilometer bort hotas Jorden av en
pandemi av gigantisk omfattning.
Alla som förbeställer boken från oss får sitt exemplar
signerat av författaren. Ange i inforutan om du vill ha
något särskilt omnämnande i signeringen.
➥ Inbunden i mars. Från 12 år. [176951]

Pandemi 159:-

Inbunden. [178851]

www.sfbok.se

5

SF-BOKHANDELN VÅREN 2018

BÖCKER PÅ SVENSKA
Inger Edelfeldt
Juliane och jag 199:-

Sarah J Maas
Ett hov av taggar och rosor 199:-

En klassiker från 1982 i nytryck.
Det finns människor som blir galna vid
fullmåne. Ibland är Kim rädd att det ska
hända henne - för hon har respekt för
mörkret hon känner inombords. Alltid har
Kim känt sig ensam om de sakerna. Tills
Juliane börjar i hennes skola; Juliane som
alla andra tycker är konstig. Juliane och
Kim blir bästa vänner. Tillsammans ger
de sig hän sina intressen: vampyrer och
häxkonst. Med hjälp av häxkonst, tänker
de, kan de få precis som de vill.

Första delen i Ett hov av taggar och rosor

Feyre dödar en varg i skogen och tvingas
följa med till ett farligt, magiskt rike hon
bara trodde fanns i sagorna.
Hennes kidnappare är Tamlin, en livs
farlig, odödlig fe. Feyres känslor för Tamlin
övergår så småningom från iskall fientlighet till en blixtrande passion som överskuggar alla varningar och lögner hon hört
om hans farliga och vackra värld. Men en
uråldrig, ondskefull skugga växer in över
feernas land.

➥ Inbunden i mars. Från 12 år. [178986]

Unga vuxna. Inbunden. [179448]

John Flanagan
Spökkrigarna 159:-

Agnes Våhlund & Elias Våhlund
Ensam 139:-

Broderband bygger vidare på den värld
Flanagan skapade i serien Spejarens
lärling.
Broderbandet Hägrarna seglar in i en
storm och befinner sig plötsligt så långt
västerut att inga kartor är till någon hjälp.
När deras skepp äntligen når land ser de
inte till några människor, men besättningen har ändå en krypande känsla av att de
är iakttagna. Det dröjer inte länge innan
Hägrarna inser att det finns både nya
vänner och fiender på denna okända kust.

Att vara superhjälten Röda Masken har
förändrat allt för Lisa, men i skolan hon är
fortfarande lika ensam.
Om kvällarna flyger hon ut över staden
och bekämpar brottslingar. Varenda rånare
och tjuv är rädda att möta superhjälten.
Alla utom stadens farligaste skurk,
Wolfgang. Han är inte det minsta rädd och
han har svurit att fånga in Röda Masken.
Kommer Lisa hinna sätta Wolfgang bakom
lås och bom innan han fångar henne?
Fartfyllt, spännande och läckert om en
liten tjej som tar saken i egna händer,
ett slags modern Pippi Långstrump med
superkrafter.

Sjätte delen i Broderband

➥ Kartonnage i mars. Från 12 år. [177840]

Marie Lu
Den unga eliten 69:-

Första delen i Den unga eliten

Adelina Amouteru överlevde blodfebern.
För ett årtionde sedan svepte denna
dödliga sjukdom över hennes land. De
flesta som smittades dog, och de barn som
överlevde blev märkta av sjukdomen på
egendomliga sätt. Adelinas svarta hår blev
silverfärgat, hennes ögonbryn blonda, och
hon har bara ett ärr där hennes vänstra
öga en gång satt. Adelinas pappa tror att
hon är en malfetto, en avvikande styggelse,
men några av de som överlevt febern sägs
ha mystiska och kraftfulla gåvor.
Unga vuxna. Pocket. [179251]

Tredje delen i Handbok för superhjältar

➥ Inbunden i april. Från 6 år. [178333]

Mats Söderlund
Hotet 199:-

Första delen i Ättlingarna

Jenny är 11 år när hennes pappa för
svinner, bortrövad under en fjällvandring.
Flera år senare får Jenny och hennes
syskon veta vad som egentligen hände där
uppe på fjället och vilka som ligger bakom.
Men det är bara början. Hotet är första
delen i en trilogi som utspelar sig i en nära
framtid där klimatkatastroferna har blivit
vardag och bristen på rent vatten leder
till krig.
Unga vuxna. Inbunden. [179166]

Tomi Adeyemi

Children of Blood and Bone:
Solstenen 199:Afrikansk fantasy från ett land där magin bleknar bort.
Zélie Adebola minns hur det var när Orïsha var ett land
som sjöd av magi. Den hänsynslösa kungen utplånade
magin och folket som kunde kontrollera den, och tog ifrån
Zélie både hennes mamma och hennes hopp. Men Zélie har
en chans att slå tillbaka mot monarkin och göra Orïsha
till ett magiskt land igen. Tillsammans med den förrymda
prinsessan Amari måste Zélie ta upp kampen mot makten.
Kartonnage. Unga vuxna. [181156]

6

Philip Pullman

Lyras färd 149:-

Första delen i Boken om stoft
Klassikerserien Den mörka materian har äntligen fått sin
uppföljare.
Floden Themsen svämmar över sina breddar. Lyra är bara
sex månader gammal undangömd i ett nunnekloster,
eftersökt både av sin far, lord Asriel, och av mörkare
krafter. Pojken Malcolm blir en oväntad hjälte när han
räddar Lyra ur det översvämmade klostret. Han kämpar
för att undkomma både förföljare och vattenmassor och
sätta Lyra i säkerhet.
➥ Inbunden i mars. Från 12 år. [177441]
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Jessica Townsend
Morrigan Crows
magiska förbannelse 169:Första delen i Nevermoor

Charmig fantasy om en dödsdömd flicka
som räddas till den mystiska staden
Nevermoor.
Morrigan Crow är född med en för
bannelse. Alla vet att hon för otur med sig.
Hon får skulden för allt dåligt som händer:
från hagelstormar till hjärtattacker och
misslyckad sylt. Men det värsta med
förbannelsen är att hon kommer att dö på
sin elfte födelsedag. Som tur är blir hon
räddad i sista stund …
➥ Från 9 år. Inbunden i mars. [181636]

tecknade serier
Derf Backderf
Min vän Dahmer 189:En serieroman om seriemördaren Jeffrey
Dahmer, innan han blev mördare.
Barndomsvännen, tillika bokens tecknare,
beskriver en störd ung man som utan
framgång kämpar mot fasansfulla inre
demoner. Och hur vuxenvärlden borde ha
agerat men valde att titta bort när en
nördig tonåring förvandlades till en
pervers slaktare.
Häftat album. [178942]

Jeffrey Brown
Darth Vader och Son 89:Faderskapets många mödor, som de ter sig
genom visiret på en blankpolerad hjälm.
Tänk om Darth inte alls var någon från
varande, dålig pappa? Han kanske brydde
sig lika mycket om sina ungar som alla
andra fäder, men det är svårt att vara både
bra pappa och svavelosande sithfurste.
Inbunden. [178979]

Vaders lilla prinsessa 89:Darth Vader stöter på prövningar, glädje
ämnen och humörsvängningar när han
uppfostrar sin dotter Leia.
Inbunden. [179768]

TECKNADE SERIER PÅ SVENSKA
Martin Kellerman
Rocky volym 34 189:I Rocky volym 34 får vi följa Rocky det
senaste halvåret. Han fortsätter sin rutin
med att ta långa promenader vilket gör att
han inte hinner jobba.
➥ Kartonnage i april. [178945]

Yves Sente & Giulio De Vita
Krigardrottningen 279:Valkyriornas domstol har sänt Kriss åter
till Midgård och de levandes värld.
Gudinnan Freja har förbjudit henne att ta
någons liv, vare sig djurs eller människors.
Endast om Kriss utför en handling värdig
att upphöja henne till drottning, kan hon
bli kvitt pilspetsen vid hjärtat som hotar
att när som helst ända hennes liv.
Inbundet album. [181789]

Jan Stenmark
En mystisk hemmakväll 210:En bok med nya, underfundiga bilder.
En oefterhärmelig samling poetiska,
humoristiska och träffsäkra skämtbilder
som idag pryder de flesta kylskåp runt om
i Sverige.
➥ Inbundet album i april. [178946]

Pixibox: Jan Stenmark 99:Humormästaren Jan Stenmark samlar
bilder på sex olika ämnen i lika många
Pixiböcker. Det perfekta komplementet för
Stenmark-fansen, eller en introduktion för
de oinsatta.
➥ Box med små böcker i april. [178947]

Hannele Mikaela Taivassalo
& Catherine Anyango Grünewald
Scandorama 249:Scandorama är en framtida skandinavisk
dystopi.
En plats man vill ska vara perfekt, en
elitstat inom stängda gränser. Stohome är
rent, ljuset klart men på andra sidan viken
finns Helsingy City, nedgånget och ruffigt.
I spillrorna av staden finns de spillror av
mänskligheten som egentligen inte ryms i
Scandorama, de missanpassade.
Kartonnage. [179414]

Pierre Veys & Carlos Puerta
Röde Baronen 3:
Den flygande cirkusen 220:-

Alla
som beställer
boken hos
oss får den
signerad

Serien om Rödebaronen är fritt baserad
på händelser och historiska gestalter från
första världskrigets luftkrig.
Den 17 september 1916 sköt den tyske
jaktflygaren Manfred von Richthofen ned
sitt första fiendeplan. Ytterligare 79 segrar
skulle det bli innan han själv sköts ned
ovanför Somme den 21 april 1918, vid
spakarna på sitt röda triplan modell
Fokker Dr I.
Inbundet album. [181791]

Jo Salmson

Blånatten 129:-

Tredje delen i Drakarnas öde
Nea har mött drakriddaren Tam och hans blå drake Sky,
men fasansfulla saker väntar dem.
Häxmästaren och hans klankrigare närmar sig Demar.
Ombord på fartyget finns stjärnstenen. Häxmästaren är
övertygad om att stenen kan ge honom allt han vill ha.
Alla som förbeställer boken från oss får sitt exemplar
signerat av författaren. Ange i inforutan om du vill ha
något särskilt omnämnande i signeringen.
➥ Kartonnage i mars. Från 9 år. [176950]

Anna Åhlund
Kärlekens tunga 189:En seriesamling om hur det är att leva
både innanför och utanför normen.
I bokens titelserie skildras kärleks
relationen mellan två kvinnor och hur den
sakta men säkert går mot sitt svekfulla
slut. Varför försöker vi förändra den vi
säger oss älska och hur långt är vi villiga
att gå för att få kärlek? Vi får också möta
Rövhatten som tror att han är alla
kvinnors räddare. Lyckligtvis får han alltid
igen. Lite svårare är det kanske att värja
sig mot fördomsfulla tjejen. Hon älskar
nämligen lesbianer! Säger hon.
Häftat album. [178940]
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BÖCKER PÅ ENGELSKA
äventyr &
episk fantasy
R.J. Barker
Blood of Assassins 129:-

Andra delen i Wounded Kingdom

Döden följer lönnmördaren Girton och
hans läromästare tätt i hälarna.
Krig rasar i Maniyadoc och tre kungar gör
anspråk på kronan. En tronpretendent är
Girtons gamla vän Rufra. Det första Girton
måste göra är att skydda vännen från att
bli mördad, men han börjar snart undra
om han inte är sin egen värsta fiende.
Pocket. [176377]

Callie Bates
The Waking Land 119:-

Första delen i The Waking Land

En ung kvinna har vuxit upp som gisslan
vid kungens hov, men tvingas fly.
Elannas hemland är känt för sin häxkonst
och när kungen mördas pekas Elanna ut
som skyldig. Hon tvingas fly tillbaka till
ett hem hon inte minns. Där måste hon
konfrontera sin biologiska far och erkänna
för sig själv att hon har ett magiskt arv.
Pocket. [166973]

Bradley P Beaulieu
A Veil of Spears 199:-

Tredje delen i The Song of the Shattered Sands

Kungarna har tagit i med hårdhandskarna
mot upprorsmakarna i Månlösa armén.
Hundratals har mördats och torterats.
Ännu fler har flytt. Bland de flyende finns
Çeda, som har upptäckt att Onur samlar
en här i öknen för att utmana de andra
kungarna. Armén fångas mellan Onur och
de andra kungarna.
➥ Storpocket i mars. [175467]

A Veil of Spears 210:➥ Inbunden i mars. [175987]

Första delen i Fall of Shannara

En ny serie om slutet för Shannara, som ju
är vår värld i en fjärran framtid.
En mystisk invasionsarmé sprider kaos
och förödelse, men de flesta som inte bor
nära händelsernas centrum väljer att titta
bort. De enda som oroas är folk i sam
hällets utkant: en landsflyktig högdruid,
en krigare i samvetsnöd, en tonårstjej som
kämpar med de magiska konsterna och en
föräldralös liten kille som av en märklig
slump bär namnet Shea Ohmsford.
Pocket. [175021]

Jacqueline Carey
Miranda and Caliban 189:Förvriden kärlek, kraftfull elementarmagi
och en ny syn på rollerna i ’Stormen’.
En flicka växer upp på en öde ö, ditförd av
sin far mästermagikern. Sagan om
Prosperos sökande efter hämnd är välkänd, men Mirandas saga då? Eller Calibans? Carey ger oss Shakespeares Stormen
ur en ny vinkel.
Pocket. [175484]

Susan Dennard
Sightwitch 199:En illustrerad kortroman från samma
värld som Witchlandsböckerna, serien som
började med Truthwitch.
Berättelsen återges genom Rybers dagboksanteckningar och skisser. Det utspelar
sig innan Safi och Iseult kämpade mot en
blodhäxa, och innan Merik återuppstod
från de döda. Ryber Fortiza bodde på ett
nunnekonvent och väntade på att
gudinnan skulle kalla in henne i berget.
Där skulle hon lära sig att bli en sierska.
Men Ryber kallades aldrig. Hon var den
enda av systrarna som inte var synsk.
Snart var Ryber ensam kvar.
Inbunden. [175910]

Paolo Bacigalupi & Tobias S. Buckell

Leo Carew

Den blå staden Khaim är sist utposten i ett land ödelagt av
magi.
Imperiet där Khaim ligger litade till magi för att uträtta
allt, tills det visade sig vara något som förgiftade landet.
Nu ligger markerna öde. En tyrann och hans handgångne
man, den siste ärkemagikern, försöker samla de sista
magiska resterna för att kontrollera Khaims befolkning.
När paret hotar allas överlevnad reser sig folket.
Storpocket. [175689]

Första delen i Under the Northern Sky

The Tangled Lands 199:-
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Terry Brooks
The Black Elfstone 99:-

The Wolf 189:-

En oprövad ledare ställs mot en ambitiös uppkomling i en
blodig kamp mellan två folk. Episk fantasy med makt
intriger och stora slag.
Bortom Black River bor ett folk som sörlänningarna har
kommit att betrakta som demoner. Ändå bestämmer sig
söderns härskare för att tåga mot norr, och till en början
tycks det gå bra.
➥ Storpocket i april. [175482]
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Lara Elena Donnelly
Amberlough 189:-

Markus Heitz
The Triumph of the Dwarves 149:-

En dubbelagent måste svika sina ideal för
att rädda sin älskare i en spionthriller mot
fantasybakgrund.
De politiska motsättningarna närmar sig
kokpunkten i Amberlough, där tre livsöden
vävs samman med striderna kring stadens
framtid. Smugglaren Aristide Makricosta
lever ett dubbelliv. Spionen Cyril DePaul
försätter sig själv, och sin älskare, i knipa.
Burleskdanserskan Cordelia Lehane
kanske kan rädda paret, om de törs lita på
henne.

Dvärgarna är tillbaka i den tyska serien
om fantasyvärldens buttraste invånare.
Svartalverna är besegrade och fred råder
i dvärgarnas länder. Men det betyder inte
att misstron har utrotats. När ett barn i
Grå bergen visar sig tala älfar bestämmer
sig dvärgarna för att flickan utgör ett hot
mot dem. Det kommer att visa sig att de
har rätt, men inte alls på det sätt de har
trott.

Första delen i The Amberlough Dossier

Storpocket. [178618]

Thoraiya Dyer
Crossroads of Canopy 189:Första delen i The Titan’s Forest

Fantasy från en mytisk regnskog styrd av
levande gudar.
Unar drömmer stort. Hon hoppas bli livvakt åt Audblayin, den gudomliga
härskaren som styr växtlighet och fruktbarhet i skogen. För att lyckas med det
måste Unar ge sig ut på en farlig resa
genom trädtopparna. På vägen möter hon
fientliga stammar, slåss mot jättemonster
och lär sig bemästra de magiska
konsterna.
Storpocket. [175909]

Femte delen i The Dwarves

Pocket. [176961]

Ed McDonald
Blackwing 129:-

Första delen i The Raven’s Mark

Mörk fantasy från ett postapokalyptiskt
ödeland, skapat av ett mäktigt vapen.
Ryhalt Galharrow leder en grupp legoknektar och prisjägare på väg mot en
avlägsen utpost när de överraskas. En
härstyrka från Djupets kungar, de nästan
gudalika varelser som slogs tillbaka i
kriget många år tidigare, utplånar sånär
Ryhalt och hans hejdukar. De räddas i
sista stund av en mystisk adelskvinna,
ett ansikte Ryhalt känner igen från det
förflutna.
➥ Pocket i april. [175468]

Echoes of Understorey 199:-

David Mealing
Soul of the World 119:-

Andra delen i The Titan’s Forest

Första delen i The Ascension Cycle

I uppföljaren till Crossroads of Canopy
möter vi en ny hjältinna som måste ge sig
ut på en farlig resa genom regnskogen.
Imeris har tränats för att bli en formidabel
krigare. Men hon vill inte bara tävla mot
sina gudomliga systrar och sin
charmerande bror. Hon hoppas nå rykt
barhet genom att döda en kroppsstjälande
häxa, men misslyckas å det grövsta. Imeris
drar sig undan i skam och söker ett sätt
att återupprätta sin ära. Det dröjer inte
länge förrän hon har värvats till År
hundradets jakt och skickats ut efter en
skräckinjagande magisk best.

Debut från en krigshärjad värld där
kronans makt utmanas av revolutionärer.
Det kokar under ytan i staden New
Sarresant och inbördeskriget står för
dörren. Sarine, en ung kvinna som mest av
allt bara vill rädda livhanken, visar sig ha
förmågor som gör henne till ett eftersökt
byte för både kungatrogna och
revolutionärer. Hon måste bestämma sig
för vilken sida, om någon, hon vill stödja.
Och utanför staden leder överste Erris
d’Argent stadens trupper mot fiender i
söder, fiender som tycks känna till Erris
alla taktiska manövrar i förväg.

Storpocket. [178640]

Pocket. [175221]

Neil Gaiman

Robin Hobb

Neil Gaiman återberättar fornnordiska sagor på sitt vis.
De gamla isländska sagorna har inspirerat fantasy
författare från Tolkiens dagar och framåt. En enögd gud
spelade till exempel en framträdande roll i Gaimans
roman American Gods. Här tar sig Gaiman an de gamla
sagorna och asagudarna, från Ask och Embla till Ragnarök, i ett antal berättelser. I fokus står som vanligt Oden,
Tor och, framförallt, Loke.
Pocket. [175555]

Tredje delen i The Fitz and the Fool

Norse Mythology 139:-

www.sfbok.se

Assassin’s Fate 99:-

Bee har rövats bort av Tjänarna, ett hemligt sällskap som
berikar sig med hjälp av profetiska gåvor.
Bee spelar en viktig roll i Tjänarnas tänkta framtid, men
riktigt hur är oklart. Hon forslas över halva världen, samtidigt som Fitz och the Fool antar att hon är död. De ger
sig av för att utkräva hämnd och hamnar på en avlägsen ö
som kontrolleras av Tjänarna. The Fool har varit där förut,
som fånge, och svurit att aldrig återvända.
Pocket. [174877]
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L E Modesitt
Recluce Tales: Stories from
the World of Recluce 189:-

Sjutton nya och fyra tidigare publicerade
noveller från Modesitts Recluce-värld,
känd för sitt fascinerande magisystem.
Boken innehåller också en essä där Modesitt själv berättar om hur han utvecklade
sina magiregler.
Storpocket. [178631]

Cass Morris
From Unseen Fire 219:Första delen i Aven Cycle

Brian McClellan

Wrath of Empire 119:-

Andra delen i Gods of Blood and Powder
En ny serie från författaren till The Powder Mage Trilogy.
Den unga nationen Fatrasta - tidigare ett himmelrike för
brottslingar, upprorsmän, äventyrare och magiker på jakt
efter gamla skatter - härjas av krig. Huvudstaden har
ockuperats. En miljon människor är på flykt. Michael
Bravis fortsätter att smuggla ut flyktingar ur huvud
staden, men det blir allt svårare. Fiender finns överallt
och Michael måste kanske samarbeta med ockupations
styrkorna för att rädda så många som möjligt.
➥ Pocket i mars. [176380]

Fantasy inspirerad av Romerska riket, men
med en magisk knorr.
Här leder alla vägar till Aven, en stad
där elementarmagikerna har stor makt,
och där kvinnorna börjar göra sina röster
hörda. Diktatorn är död och republiken
har segrat. Frågan är bara vilka som ska
styra republiken. Senatorer, generaler och
elementarmagiker slåss om makten över
Aven. Latona är en magiker som måste
återupptäcka makten hos Elden och
Anden, krafter som inte släpptes fram i
ljuset under Diktatorns styre. Tillsammans
med sina syskon försöker hon skapa en
egen maktbas i en värld som till nyligen
har dominerats av män.
➥ Inbunden i april. [170111]

Tamora Pierce
Tempests and Slaughter 129:-

Första delen i The Numair Chronicles

Här berättas historien om Numair
Salmalín och hans kamrat Ozorne, viktiga
personer i Pierces böcker från Tortall.
Arram Draper har en enastående magisk
Gåva, och en förmåga att råka illa ut. Tillsammans med vännerna Varice, en flicka
med en ovanlig begåvning, och Ozorne, en
prins med hemliga maktambitioner, kommer Arram att forma Carthaks framtid. Vi
möter trion när de är vänner, men alla som
har läst Pierces övriga Tortallböcker vet
vad som väntar.
Unga vuxna. Storpocket. [175277]

Tempests and Slaughter 179:-

Mark Lawrence

Grey Sister 169:-

Andra delen i Book of the Ancestor
Världen står inte stilla utanför klostrets murar. En lönnmördare som har misslyckats i sitt värv, en maktlysten
kvinna som har gjort Inkvisitionen till sitt redskap i
kampen om kejsarkronan och en hämndlysten ädling står
alla i vägen för Nonas framtidsplaner.
➥ Storpocket i april. [174890]

Grey Sister 189:-

➥ Inbunden i april. [175863]

Red Sister 95:-

Första delen i Book of the Ancestor
Nona tränas till lönnmördare i Ljuva nådens kloster.
När Nona är åtta gammal år säljs
hon till klostret för fostran. Där
tränas nunnorna till lönnmördare
och svärdskämpar. Nona är den
brutalaste flickan systrarna någonsin har fått i sin vård. Hon dömdes
för mord på en man, men hade
gjort sig skyldig till något mycket
värre.
Pocket. [175996]

Red Sister 99:Pocket. [174893]

Unga vuxna. Inbunden. [175234]

Anthony Ryan
The Legion of Flame 129:-

Andra delen i Draconis Memoria

Hela världen står i lågor, tända av den
mäktigaste drake som någonsin skådats.
Den blodssignade banditen Claydon
Torcreek skickades för att skaffa blod från
en mäktig drake. Det gick helt åt helvete.
Nu hotas civilisationen av en drake ingen
mänsklig makt kan stå emot. Claydon
måste ge sig ut på en farlig resa, samtidigt
som revolutionens eldar tänds.
Pocket. [176376]

R A Salvatore
Child of a Mad God 299:-

Första delen i A Tale of the Coven

Barbarisk fantasy från författaren till
böckerna om svartalven Drizzt Do’Urden.
Aoleyn växer upp föräldralös i en brutal
barbarstam. Hon drömmer om att fly till
en värld långt från bergen och övar sig
i att använda den kraft som stammens
häxor kallar Usgars sång. Det visar sig
att hon har lätt för sig, men kraften har
ett högt pris. Hon hamnar i blickfånget
för den råbarkade krigsherren som leder
stammen, och en demon som jagar häxor
får upp spåret efter henne. Hon måste lära
sig använda sina krafter illa kvickt.
Inbunden. [178606]
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Brandon Sanderson
Arcanum Unbounded:
The Cosmere Collection 119:-

Jen Williams
The Bitter Twins 199:-

Nya och gamla noveller samlade i ny
utgåva.
Arcanum Unbounded är Sandersons första
novellsamling. Den innehåller noveller
kopplade till hans olika världar - både
Elantris, Mistborn och Stormlight. Flera
av novellerna har tidigare publicerats på
internet, men samlingen innehåller en
berättelse som är helt nyskriven - Edge
dancer. Novellerna är även kompletterade
med illustrationer och essäer.

Det nionde regnet har fallit och inget
kommer någonsin att bli vad det har varit.
Tormalin Edlöse och illhäxan Noon måste
fostra de första krigsbestar som fötts i
Ebora på trehundra år. Men bestarna
liknar inte gamla tiders bevingade krigare.
De har kläckts för tidigt och är inte redo
för strid. Vintage tror att lösningen på
problemet kan finnas på en mytom
spunnen ö i fjärran.

Pocket. [176945]

Michael J. Sullivan
Age of Swords 110:-

Andra delen i First Empire

Gudarna har visat sig möjliga att besegra
och kampen fortsätter.
Människorna har rest sig mot gudarna.
Raithe startade upproret genom att
döda en gud, men gammal fiendskap gör
det svårt att ena motståndet. Också om
klanerna kan enas, har de någon riktigt
chans att besegra ”fhrey”, som gudarna
kallas? Kanske finns svaret i ett fjärran
land på andra sidan havet. Där lever ett
bistert folk som föraktar både människor
och fhrey. Persephone leder sierskan Suri,
fhreymagikern Arion och en brokig liten
skara i jakten på hjälp mot övermakten.
De färdas in i djupaste Elan, där en ur
åldrig fiende väntar på dem.
Pocket. [175020]

Andra delen i The Winnowing Flame Trilogy

➥ Storpocket i mars. [181109]

Tad Williams
The Witchwood Crown 99:-

Första delen i The Last King of Osten Ard

30 år senare i Osten Ard.
Det har gått tre decennier sedan Simon
Snölock blev kung Simon och sedan de
episka händelserna från Minne, sorg och
törne-trilogin, och världen balanserar
återigen på en knivsudd. Riket är hotat
från flera håll, gamla fiender samlar sina
styrkor samtidigt som allierade går för
lorade, och de som trotts okorrumperbara
faller offer för mörka makter. Men värst av
allt är att nornorna gör sig redo att återta
sitt förlorade rike från de dödliga. Den här
trilogin har två fristående kortare romaner
knutna till sig, varav den första The Heart
of What Was Lost handlar om tiden direkt
efter Green Angel Tower.
➥ Pocket i april. [175857]

Age of War 199:-

Chris Wooding
The Ember Blade 199:-

Persephone försöker hindra de mänskliga
klanerna från att gå i krig med varandra.
Samtidigt hålls fhrey nätt och jämnt
tillbaka av sin ledare Nyphron, som smider
egna planer. Får Nyphron som han vill
kommer den Persephone älskar högst,
gudadråparen Raithe, att bli förrådd.När
fhreys ledare samlar sina styrkor och
magiker för att krossa upproret prövas
gamla vänskapsband.

➥ Storpocket i april. [175471]

Tredje delen i First Empire

Ett ockuperat rike. Ett mäktigt svärd. En
ung man som tvingas öppna sina ögon.
Aran har alltid följt reglerna. Han har
godtagit världen som den är och försökt
finna sin plats. Men när hans far avrättas
för förräderi och han kastas ner i en brutal
fånggruva tillsammans med vännen Cade
tvingas Aran tänka om. Han dras in i en
folkresning där det mystiska svärdet Eldklinga kan spela en avgörande roll.

➥ Inbunden i april. [174999]

Laini Taylor
Strange the Dreamer 99:-

Första delen i Strange the Dreamer

Första delen i en duologi från författaren
till Daughter of Smoke and Bones!
Efter kriget mellan gudar och människor, i
en märklig stad som förlorat sitt namn och
nu bara kallas Weep, faller en flicka med
blå hud och rött blod ner från himlen. I
Weep finns alkemi och mardrömmar, gudafödda och monster, vänskap och förräderi,
kärlek och blodbad, och de som bor här är
lika varierande och fulla av motsägelser
som staden de kallar sitt hem.
Pocket. [175860]

Adrian Tchaikovsky
The Hyena and the Hawk 219:Tredje delen i Echoes of the Fall

Ur myternas väv har en uråldrig fiende
trätt fram. Pestens folk avfolkar hela
bygder med sin blotta existens.
Ute på slätterna samlas krigare och
schamaner för att möta angreppet. Loud
Thunder leder sin väldiga krigarskara
söderut. Tecumet och Asman söker sig
norrut med hären från Sun River. Till
sammans med Maniye Many Tracks
planerar de att ena stammarna inför hotet.
Frågan är om det räcker mot en fiende som
hotar att sluka själva gudarna.

Andrzej Sapkowski

The Lady of the Lake 119:Femte delen i Witcher Saga

Här slutar sagan om Geralt häxjägaren och Ciri, kvinnan
som är profetians utvalda.
Ciri har vandrat genom portalen i Svalans torn och med en
hårsmån undsluppit döden. Nu befinner hon sig i en
främmande värld ... i älvornas land. Hon är fångad och
kan inte ta sig ut. Tiden tycks stå stilla och det finns inga
portar eller vägar tillbaka till vår verklighet. Men Ciri är
inte den som låter sig besegras så lätt.
Pocket. [175229]

➥ Storpocket i april. [176423]
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J R R Tolkien

Patricia Briggs

Sagan om Beren och Lúthien, återskapad från Tolkiens
efterlämnade verk.
Sagan om människan Beren och alvkvinnan Lúthien är
Tolkiens vackraste kärlekshistoria. Den utspelar sig under
den första åldern, tusentals år före ringens krig. Flera
versioner av sagan finns, bland annat i Silmarillion. Den
här boken har hämtat material från flera källor.
➥ Pocket i april. [175059]

Femte delen i Alpha and Omega

Beren and Lúthien 99:-

nutidsfantasy
& skräck
Ben Aaronovitch
The Furthest Station 99:-

Sjunde delen i Rivers of London

Peter Grant utforskar underjorden i den
här kortromanen.
Att harmlösa spöken hemsöker tunnel
banan är vanligen inget problem för Peter
Grant. Men när farliga gastar dyker upp
måste han ta reda på vad de egentligen
är ute efter. Tillsammans med Jaget
Kumar, Grants unga kusin Abigail och
spökjägarhunden Toby dyker han ner i
underjorden.
Pocket. [175465]

Anne Bishop
Etched in Bone 99:-

Femte delen i The Others

Det är långt mellan städer under mänsklig
kontroll, och människorna har lärt sig att
frukta allt utanför stadsgränserna.
Några samhällen försöker arbeta för en
bättre framtid. Lakeside Courtyard har
klarat sig relativt bra. Simon och Meg
måste samarbeta med människorna för
att upprätthålla en bräcklig fred, men alla
försök till försoning hotas när löjtnant
Montgomerys skumma bröder dyker upp
och kräver mat och husrum.
Pocket. [175995]

Lake Silence 249:-

Sjätte delen i The Others

12

Burn Bright 99:-

Ett nödrop når varulvsparet Charles och Anna.
Utanför civilisationen lever förvildade varulvar som inte
kan vistas bland andra. När Bran är borta kontaktas
Charles och Anna av partnern till en sådan vildulv.
Pocket. [177071]

Burn Bright 199:-

Inbunden. [175861]

Juliet Blackwell
A Magical Match 95:-

Nionde delen i Witchcraft Mystery

Second hand-häxan Lily Ivory dras in i ett
förväxlingsdrama.
Lily och hennes vänner ska ordna en
brunch med 50-talstema för att samla in
pengar till ett kvinnohus. En oannonserad
gäst ur det förflutna dyker upp och kräver
tillbaka något han anser är hans, och Lilys
pojkvän Sailor går emellan. När den gamla
bekantingen hittas död blir Sailor misstänkt för mord. Flera vittnen påstår sig
dessutom ha sett honom mörda mannen.
➥ Pocket i april. [175633]

Aliette De Bodard
The House of Binding Thorns 129:Andra delen i Dominion of the Fallen

Paris reser sig ur askan och de fallna
änglarnas hus slåss om makten i staden.
Silverspires var på väg att bli en kraft
att räkna med, när en uråldrig ondska
krossade husets ambitioner. Phillippe, den
dödlige som undslapp ödeläggelsen, har en
enda tanke i huvudet: han måste ge livet
åter till någon han har förlorat. Och som vi
vet betingar all sådan magi ett högt pris. I
huset Hawthorn har alkemisten Madeleine
tvingats bryta sitt beroende av änglarnas
essens. Hon kämpar för att leva vidare
och skickas ut på ett farligt uppdrag till
undervattensdrakarnas rike.
Pocket. [175466]

Patricia Briggs
Silence Fallen 95:-

En värdshusvärd och hennes hamn
skiftande gäst dras in i mörka intriger.
Vicki DeVine har tagit över en turist
anläggning nära Lake Silence, i en stad bebodd av människor, men under omänskligt
styre. Det är en plats där Andra, rovdjuren
som styr ute i det vilda, lever nära människorna. Vicki hoppas börja ett nytt liv i
Lake Silence, men ett mord stör
idyllen. Det är Aggie Crowe, en hamn
skiftare, som hittar den döda kroppen.
Snart börjar polisen snegla mot Vicki.

Tionde delen i Mercy Thompson

Inbunden. [175855]

Pocket. [172752]

Mercy Thompson blir bortrövad och
hamnar långt hemifrån.
När Mercy lyckas slå sig loss befinner hon
sig mitt i Europa, utan pengar eller kläder
och på rymmen från en mäktig vampyr.
Hon kan inte nå sin flock, utan måste hitta
någon som kan hjälpa henne. Frågan är
vem hon kan lita på. Onda krafter har
vaknat till liv i Prag och Mercy måste akta
sig så att hon inte startar ett krig mellan
vampyrer och varulvar.
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Larry Correia
Monster Hunter Siege 99:-

Seanan McGuire
Tricks for Free 95:-

Owen Zastava Pitt måste trotsa svåra odds
för att rädda jägare i livsfara.
När Owen Zastava Pitt blev tipsad om
några försvunna jägare insåg han inte att
uppdraget skulle bli det största i Monster
Hunter Internationals historia. Jägarna
har fångats i en mardrömsdimension.
Enda sättet att nå dem är genom radio
aktiva ruiner i en krigszon fylld av
monster.

Kryptozoologer skyddar människorna och
de monstruösa cryptiderna från varandra.
Antimony Price är på flykt. Förbundet
jagar henne och resten av familjen är
i fara. Hon måste långt bort från alla
som kan känna igen henne och hamnar i
Lowryland, en av Floridas största nöjesparker. Där trängs Annie med gorgoner
och sylfer medan hon försöker klura ut hur
hon ska ta sig ur knipan så att hon kan
återvända hem. Ingenting blir bättre när
mystiska olyckor börjar hemsöka parken.

Sjätte delen i Monster Hunter

➥ Pocket i april. [176989]

Larry Correia & John Ringo
Sinners 99:-

Andra delen i Monster Hunter Memoirs

Kaos härskar i New Orleans och monsterjägarna skickar en av sina främsta, Chad
Oliver Gardenier, för att ta itu med hotet.
Varulvarna står som spön i backen i New
Orleans, tillsammans med vampyrer,
demoner, nekromantiker och väldigt stora
krokodiler. All gumbo i hela Louisiana
räcker inte till för att utspisa de
helvetets avkommor som har samlats i
staden. Chad kan bli rik på blodspengar,
men först måste han hålla sig vid liv.
Pocket. [175459]

Mechthild Gläser
The Book Jumper 129:En engelskspråkig utgåva av den tyska
bokälskarfantasyn Die Buchspringer.
Amy Lennox har växt upp i Tyskland, men
har skotska rötter. Hon vet inte vad som
väntar henne när hon flyttar till
mammans barndomshem Lennox House på
ön Stormsay utanför skotska kusten. Amys
mormor, Lady Mairead, insisterar att
dotterdottern ska läsa många böcker, och
inte bara genom att vända blad i biblio
teket. Amy är nämligen en bokhoppare,
hon har förmågan att kliva in i en bok och
träffa romangestalterna. Det är en fasci
nerande förmåga, men inte helt ofarlig.
Pocket. [175897]

The Forgotten Book 210:Emma är van att få som hon vill. Hennes
pappa är rektor på internatskolan där hon
går och hon hoppas när som helst få ihop
det med killen hon har blivit kär i.
Men man kan få lite för mycket som man
vill. Det märker Emma när hon hittar en
bok med magiska krafter. Allt hon skriver
i boken blir verklighet! Som väntat är det
en egenskap som inte kommer utan ett
högt pris. Någon är ute efter boken och om
Emma står i vägen råkar hon illa ut. En
ny kille på skolan, den arrogante Darcy de
Winter, hjälper henne att söka sanningen
om boken.

Sjunde delen i InCryptid

Pocket. [175997]

Stuart Turton
The Seven Deaths
of Evelyn Hardcastle 199:En verklighetsböjande mordhistoria med
en ung kvinna i centrum.
’Någon kommer att bli mördad på balen i
kväll. Det kommer inte att se ut som ett
mord, så den skyldige grips aldrig. Ändra
på det, så finner du vägen ut.’ Den
mördade är Evelyn Hardcastle, dotter i
huset där festen hålls. Mannen som måste
hitta hennes mördare heter Aiden, och
innan han har tagit reda på vad som
hände tvingas han återuppleva mord
kvällen gång på gång, i olika skepnad.
Storpocket. [175553]

Franz Xaver von Schonwerth
& Willow Dawson
White as Milk, Red as Blood:
Forgotten Fairy Tales 199:En samling tidigare outgivna sagor nedtecknade av Franz Xaver von Schönwerth,
en samtida till bröderna Grimm.
Till skillnad från brödern Grimm lät
Schönwerth bli att försköna sagorna. Han
skrev ner vad han fick höra, och lät våldsamma inslag och föga uppbyggliga slut bli
kvar. Vi får möta mäktiga prinsessor, hjälplösa män, liderliga skurkar, dygdiga flickor,
häxor, jättar och en kvinnlig seriemördare.
Med illustrationer av Willow Dawson.
➥ Inbunden i april. [175875]

Inbunden. [175896]

Stephen Lloyd Jones
The Silenced 129:Mallory Grace har dödat en man. Vill hon
överleva måste hon döda fler, eller hoppas
på ett mirakel.
Obadiah Macintosh tycks vid första
anblicken inte vara någon som kan rädda
Mallory. Han är en enstöring som
jobbar ensam på ett hem för övergivna
djur, där hundarna varnar honom om hans
förflutna hotar att komma ikapp. Men det
är ingen slump att Mallory och Obadiah
förs samman. De är menade att lysa upp
en skräckslagen värld där hoppet har dött.
Men först måste de överleva fasorna som
jagar dem båda.

Kevin Hearne

Scourged 119:-

Nionde delen i The Iron Druid Chronicles
Den tvåtusen år gamla druiden Atticus O’Sullivan reser
till Asgård för att konfrontera asagudarna och hindra att
Ragnarök föröder världen.
Loke och Hel gör sig redo för Ragnarök. De har allierade
bland andra mörka gudar och Atticus tvingas söka vänner
på oväntade platser för att rädda Gaia från undergången.
➥ Pocket i april. [175856]

Pocket i april. [175475]
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historiskt & ångpunk
Elizabeth Bear
Stone Mad 179:-

Andra delen i Karen Memory

En ny roman från det ångpunkiga Nordamerika vi lärde känna i ’Karen Memory’.
I Stone Mad möter vi spiritister, magiker,
skojare och en ilsken gruvvätte som rövats
bort från guldfälten i Alaska. Karen och
Priya gör stan för att fira att de har köpt
en egen liten ranch, när de möter de andebesvärjande Arkadiasystrarna som har fått
problem med gruvvätten i källaren. Kaos
utbryter och Karen måste rycka in.
Storpocket. [179045]

Josiah Bancroft
Arm of the Sphinx 129:-

Andra delen i The Books of Babel

Här återknyter vi bekantskapen med Senlin
och hans hårdhudade luftskeppsbesättning.
Livet som pirat är allt annat än enkelt,
men Senlin har inte gett upp sökandet
efter sin försvunna hustru. Han inser
snart att det är precis lika svårt att ta sig
in i Babels torn som det var att fly därifrån. I desperation sätter han sin tilltro till
en legend om den mytiska sfinxen, som ska
kunna hjälpa behövande i utbyte mot en
saftig betalning.
➥ Pocket i april. [175851]

D. J. Butler
Witchy Eye 99:-

Första delen i Witchy

Historisk fantasy från Amerika i en verklighet full av magi och musköter.
Sarah Calhoun är femton år och dotter till
elektorn Andrew Calhoun, en krigshjälte i
Nya världen. Vi befinner oss i en verklighet där Amerika styrs av en kejsare och
där häxor och trollkarlar har ett verkligt
inflytande. Sarah har en magisk begåvning
och ett ont öga. Det har inte varit till något
större besvär förut, men efter att ha
räddats undan kidnappare av munken
Thalanes får Sarah veta att hon bär på ett
unikt arv.
Pocket. [175476]

Witchy Winter 279:Andra delen i Witchy

Sarah betalade dyrt för sin roll i det
politiska spelet. Nu rider hon norrut och in
i Ohio, mot sin fars kungadöme Caholkia.
Men innan hon kan bestiga ormtronen
måste hon besegra flera andra tron
pretendeter, vinna regentens förtroende
och lära sig något om den gömda
gudinnans önskningar. Samtidigt beger sig
jägaren Ma’iingan ut på en lång resa för
att rädda sitt sjuka barn. Han hoppas att
den hemsökta unga mannen Nathaniel ska
kunna rädda barnet.

14

Alma Katsu
The Hunger 169:En skräckroman baserad i verkliga
händelser, om nybyggare som gick ett oblitt
öde till mötes.
En vagnskaravan ger sig av mot Kali
fornien våren 1846, men drabbas av dåligt
väder och väljer inte den bästa vägen
för att korsa Klippiga bergen. Konflikter
utbryter bland nybyggarna och en liten
pojkes död driver på skräcken bland resenärerna. Någon eller något tycks följa efter
vagnskolonnen. Ondskan finns där ute.
Och snart börjar folk försvinna.
Storpocket. [177072]

Elizabeth Kostova
The Shadow Land 139:En roman om alltför verklig skräck och
historiens mörka sidor, av författaren till
’Historikern’.
Alexandra, en ung amerikanska, reser
till Sofia i Bulgarien i hopp om att ett liv
utomlands ska hjälpa henne handskas
med sorgen efter en älskad brors död. På
flygplatsen hjälper hon ett gammalt par in
i en taxi och inser alldeles för sent att hon
har råkat få med sig en av deras väskor.
I den finner hon en urna med askan efter
någon som hette Stoyan Lazarov. Den
måste förstås återlämnas till de anhöriga,
och Alexandra påbörjar sökandet efter
Lazarovs familj.
Storpocket. [175877]

David Mack
The Midnight Front 189:Första delen i Dark Arts

Strax innan andra världskriget brakar loss
dyker två nazistiska magiker upp på jakt
efter Cade. De får inte tag i honom, så de
dödar hans familj.
I jakten på hämnd söker sig Cade till Midnattsfronten, de allierades topphemliga
magiska program. Han tränas till magiker
och slår sig genom det ockuperade Europa.
Blott alltför sent inser han att hämndens
pris kan visa sig högra än hans själ, och
att en makt smidd i ondska svårligen låter
sig nyttjas för goda syften.
Storpocket. [175911]

Tom Miller
The Philosopher’s Flight 199:Historisk fantasy som blandar magi och
vetenskap i första världskrigets USA.
I ett USA där nästan alla magistudenter
är kvinnor sticker Robert Weekes ut. Han
har fått ett stipendium till anrika Radcliffe
College för att plugga empirisk filosofi, en
gren av vetenskapen som är misstänkt lik
magi och genom historien främst har
studerats av kvinnor. Medan han övar på
sina besvärjelser försöker Robert bli
accepterad av kvinnorna i klassen.

➥ Inbunden i april. [175498]

Storpocket. [180913]

Robert Dinsdale
The Toy Makers 219:-

Jin Yong
A Hero Born 199:-

En alternativhistorisk roman full av
magiska leksaker.
Året är 1917 och kriget rasar på konti
nenten. Men i London finns en plats där
hoppet lever. The Emporium säljer lek
saker som väcker fantasin till liv hos stora
som små. Tyghundarna är levande.
Lådorna är större på insidan. Tenn
soldaterna marscherar på egen hand. Till
den magiska leksaksbutiken kommer
Cathy Wray, som har rymt från ett plågsamt förflutet. Hon finner ett hem, men
också många hemligheter.

Första delen i Legend of the Condor Heroes

Storpocket. [176401]

Storpocket. [176977]

En klassisk wuxiaroman som har
inspirerat många kung fu-filmer.
Guo Jing, son till en mördad man från det
erövrade Songriket, växer upp i Djingis
Khans armé. Han är ödmjuk, lojal, inte
helt vis och ödesbunden att möta sin
motsats i allt - en slug och högboren man,
tränad i krigets konst. Med hjälp av sina
läromästare, Söderns sju hjältar, återvänder Guo Jing till Kina. I De berusade
odödligas trädgård i Jiaxing ska han
fullgöra sitt öde.
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Tomi Adeyemi
Children of Blood and Bone 110:Afrikanskinspirerad ungdomsfantasy från
en värld där magin har försvunnit.
Zélie Adebola kan minnas en tid när
Orïshas jord var mättad med magi. Men
en hänsynslös kung lät mörda alla maji
och Zélie förlorade sin mor. En strimma
hopp anas när Zélie räddar prinsessan
Amaris, som har flytt från sin far med
en mäktig hemlighet. Kanske kan paret
utmana kungamakten. Boken finns också
på svenska - se sidan 6.
Unga vuxna. Pocket. [176443]

Melissa Albert
The Hazel Wood 219:-

Rachel Hartman
Tess of the Road 179:-

Första delen i Tess of the Road

En roman från samma värld som Rachel
Hartmans drakfantasy ’Seraphina’, med en
plågad tonåring i huvudrollen.
I kungadömet Goredd förväntas kvinnor
vara kvinnliga och män beskyddande. Det
är bara drakarna som får vara hur de vill.
Tess har svårt att hålla sig innanför de
trånga ramarna och hennes familj tänker
skicka henne till ett kloster. Då drar hon
på sig manskläder och ger sig ut på en
lång resa genom Southlands.
Unga vuxna. Inbunden. [175235]

Amanda Hocking
Between the Blade and the Heart 129:Första delen i Valkyrie

En mörk saga med drag av Alice i Underlandet, skriven för 2000-talets ungdomar.
17-åriga Alice har tillbringat en stor del
av livet på resande fot tillsammans med
mamma. Olyckor har förföljt paret och
de har ständigt tyckts fly från något. När
Alices mormor dör och mamma får ärva
egendomen Hazel Wood ställs allt på sin
spets. Mormor var författare och berättade
gotiska sagor från Hinterland, ett magisk
och farligt rike. Sagorna ter sig plötsligt
verkliga när mamma kidnappas av en
mystisk figur.

Malin tränar för att bli valkyria, slåss mot
mäktiga fiender och föra de dödas själar
till livet efter detta. Och kämpar med den
trassliga relationen till ex-flickvännen.
När en mystisk främling på jakt efter
hämnd bryter sig in hos Malin faller allt
sönder runt henne. Asher är på jakt efter
en odödlig kämpe som mördade hans mor.
Han tror att Malin, i egenskap av valkyria,
vet något om mördaren. Malin måste bestämma sig för vem hon ska lita på och vad
hon sätter främst i livet. Ska hon hjälpa
Asher att söka hämnd?

Unga vuxna. Inbunden. [176052]

Unga vuxna. Pocket. [175899]

Holly Black
The Cruel Prince 189:-

From the Earth to the Shadows 129:-

Första delen i The Folk of the Air

Sju år gammal fördes föräldralösa Jude
och hennes systrar till alvernas hov.
Tio år senare vill inte Jude något hellre än
att höra hemma bland de odödliga alverna,
men många vid hovet föraktar människor.
Föraktfullast av alla är prins Cardan,
högkungens yngsta och grymmaste son.
Jude måste sätta sig upp mot Cardan och
överleva om hon ska ha en framtid. Hon
dras in i dödliga intriger och finner en
våldsam ådra inom sig själv.
Unga vuxna. Storpocket. [177644]

Cinda Williams Chima
Shadowcaster 99:-

Andra delen i Shattered Realms

En roman från samma värld som ’Seven
Realms’, en generation senare.
Alyssa ana’Raisa, arvtagare till Gråvargs
tron i Fells, trivs bättre med ett svärd i
handen än vid hovet, men tänker ändå
försöka göra slut på kriget som har rasat
så länge hon har levat. Hon spelar ett
högt spel. Misslyckas hon kan tronen vara
förlorad innan hon ens hunnit bestiga den.
På andra sidan gränsen i Arden skickas
kapten Halston Mateton på ett farligt
uppdrag.

Andra delen i Valkyrie

Malin försöker hantera sanningen om
sig själv och sitt liv, samtidigt som hon
drar på sig fiender och träffar nya vänner.
Sökandet efter sanningen leder henne till
platser hon aldrig hade kunnat föreställa
sig fanns.
➥ Pocket i april. [176437]

Sarah Glenn Marsh
Reign of the Fallen 120:LGBT-romantik om en nekromantiker vars
magi har förvandlats till ett dödligt vapen.
Odessa är en av Karthias främsta nekromantiker, med ansvar för rikets styrande
Döda. När en ädling dör hämtar Karthias
tillbaka själen från Dödens länder och
återupplivar kroppen. Men det andra livet
har ett högt pris. Döda måste förbli be
slöjade. Om deras kött blottas förvandlas
de till blodtörstiga gastar. Antalet gastar
har ökat oroväckande och Odessa
drabbas på nära håll. Det visar sig att
någon skapar gastar genom att slita
slöjorna från Döda och få dem att angripa
andra. Odessa måste fråga sig om hon har
bidragit till att sprida skräck och död.
Unga vuxna. Storpocket. [178847]

Reign of the Fallen 169:-

Unga vuxna. Pocket. [176277]

Unga vuxna. Inbunden. [172750]

Dhonielle Clayton
The Belles 159:-

Laura Sebastian
Ash Princess 120:-

Första delen i The Belles

I Orléans föds alla människor grå och
fördömda.
Det finns bara ett sätt att förvandlas och
bli vacker, och det är med hjälp av en Belle,
en magiskt tränad kvinna som lyfter fram
skönhet. Camellia är en Belle. Hon och
hennes systrar kontrollerar skönheten, en
värdefull resurs i den grå världen.
Camellia residerar i det kungliga slottet
och assisterar den kungliga familjen. Men
hon inser snart att mörka hemligheter
döljer sig bakom slottets fasad.
Unga vuxna. Storpocket. [177632]
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UNGDOMSFANTASY

Fantasy med brutala intriger, en prinsessas
kamp för sitt folk och lite romantik.
Theodosia var sex år gammal när hennes
hemland invaderas och hennes mamma,
Elddrottningen, mördades framför ögonen
på dottern. Theo blev gisslan hos den nya
härskaren. Hennes enda tanke så här
långt har varit att överleva till varje pris.
Det förändras när hon tvingas utföra ett
vidrigt våldsdåd.
➥ Unga vuxna. Storpocket i april. [175276]

Ash Princess 149:Unga vuxna. Inbunden. [175245]
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Alexandra Blogier
The Last Girl on Earth 169:-

Stephen Baxter
Vengeance 149:-

Li är den sista människan. Alla runt henne
- vänner och familj - är utomjordingar.
Sexton år har gått sedan abdoloreanerna
intog jorden och förintade mänskligheten,
eller praktiskt taget hela mänskigheten.
Lis människoälskande far tog hand om ett
litet människobarn och lärde henne hur
hon skulle göra för att gömma sig bland
abdoloreanerna. Men en tonårig Li träffar
Ryn och dras in i ett förhållande som hotar
att sluta i katastrof. Vad är Li beredd att
göra för att överleva? Vad betyder det att
vara den sista människan?

Baxters Xeelee-böcker hör till det mest
storslagna man kan läsa. Här handlar det
om ett försök att förändra historien.
Vi befinner oss en halv miljon år in i
framtiden, på en krigshärjad värld vid
Vintergatans mitt. Människorna förlorade
det utdragna kriget mot xeelee, men
priset blev högt också för segrarna. Några
eftersläntrare, som har förfinat konsten att
resa i tiden, har stannat kvar för att ’städa
upp’. De ser kriget mot människorna som
en plump i sin arts historieprotokoll och
har bestämt sig för att göra förändringar.

Unga vuxna. Inbunden. [175240]

➥ Pocket i april. [175470]

Tahereh Mafi
Restore Me 179:-

Jack Campbell
Vanguard 95:-

Flickan vars beröring kan döda håller
världen i sin hand.
Juliette Ferrars trodde att hon hade
vunnit. Sektor 45 är hennes. Hon är Överbefälhavare och Warner står på hennes
sida. Men när katastrofen drabbar henne
måste hon möta mörkret både inom sig
själv och runt sig.

En ny serie i samma värld som Lost Fleetböckerna. Här får vi se Alliansen födas.
Med FTL-rymddrift har nya kolonier
grundats långt från solsystemet. Det
betyder också att gamla lagar och regler
som har styrt interstellär politik sätts ur
spel. När den nyetablerade kolonivärlden
Glenlyon angrips av en grannplanet läggs
ansvaret för kolonins försvar på Robert
Geary, före detta officer i flottan, och Mele
Darcy, gammal marinkårssoldat.

Fjärde delen i Shatter Me

Unga vuxna. Inbunden. [176259]

Kristen Simmons
Pacifica 210:Klimatförändringarna har skapat en
ogästvänlig värld. Kanske är det dags för
en nystart.
Femhundra lyckliga vinnare får lämna
sina nedgångna hem och börja ett nytt liv
under en blå himmel, med grönt gräs och
klart vatten. Ett paradis som ingen har
skådat sedan Smältkatastrofen. Det låter
som en dröm. Och kanske är det en dröm.
Marin Carey har växt upp till havs och vet
att ingen paradisö finns där ute. Hon
kommer från en familj av sjörövare, och
hon känner igen en bluff när hon ser den.
Så vart de de femhundra vinnarna på väg?
Unga vuxna. Inbunden. [178658]

➥ Pocket i april. [5578]

Charles E. Gannon
Caine’s Mutiny 99:-

Fjärde delen i Tales of the Terran Republic

Caine Riordan ska ta sig an plundrare som
härjar på en avlägset liggande värld.
Det står snart klart att uppdraget är allt
annat än glasklart. Caine används som en
bricka i ett större spel, och måste bestämma sig för om han ska vara trogen sitt
samvete eller sina överordnade. Går han
emot sina chefer kan han ställas inför en
intern utredning, eller hamna framför en
exekutionspatrull.
➥ Pocket i april. [175510]

Amie Kaufman & Jay Kristoff

Veronica Roth

Tredje delen i Illuminae Files

Andra delen i Car ve the Mark

Obsidio 179:-

Här sammanförs de två unga paren som vi mötte i ’Illu
minae’ och ’Gemina’. Vi presenteras också för ett nytt par.
Kady, Ezra, Hanna och Nik kom nätt och jämnt undan
med livet i behåll efter angreppet mot Heimdallstationen.
Nu trängs de med 2000 andra flyktingar ombord på
kontainerfartyget Mao. Jumpstationen är förstörd och de
börjar få ont om mat och vatten. Snart måste de åter
vända till Kerenza, men frågan är vad som väntar dem
där, sju månader efter invasionen.
Unga vuxna. Inbunden. [175238]
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Första delen i The Genesis Fleet

The Fates Divide 169:Andra boken från en värld där människor har gåvor som
gör att de kan forma framtiden.
Cyra och Akos styrs av ödet, som uttyds av oraklen vid
ett barns födelse. När ödet har utsagts är det omöjligt att
ändra framtiden. Eller? Akos älskar Cyra, trots att han är
förutspådd att dö i tjänst under Cyras familj. När Cyras
far, tyrannen Lazmet Noavek, tar makten i Shotet tror
Akos att hans dagar är räknade. Lazmet utlöser ett brutalt
krig, medan dottern och hennes älskare försöker stoppa
honom.
➥ Unga vuxna. Storpocket i april. [175182]
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Nancy Kress
Tomorrow’s Kin 189:-

Elizabeth Moon
Into the Fire 119:-

Utomjordingarna knackar på.
Besökare från en fjärran värld dyker upp i
USA och vill prata med företrädare för FN.
En genetiker deltar i delegationen som ska
tala med främlingarna.

Mänskligheten har byggt rymdskeppet
Friendship för att uppsöka de
främmande besökarnas planet.

Ky Vatta led skeppsbrott på en öde ö och
snubblade över hemligheter som rörde
konspirationer inom militären.
Den avlägsna polarstationens existens
har avslöjats, men organisationen bakom
anläggningen gör allt för att tysta Ky. Hon
inser att passagerarna som var med henne
under skeppsbrottet har råkat illa ut. Vill
hon hjälpa dem, och själv överleva, måste
hon hitta bevis mot de ansvariga och
avslöja sanningen om tragedin som har
drabbat hennes egen familj.

Inbunden. [178642]

Pocket. [175006]

Alex Lamb
Exodus 129:-

Into the Fire 175:-

Första delen i Yesterday’s Kin

Storpocket. [178617]

If Tomorrow Comes 299:Andra delen i Yesterday’s Kin

Tredje delen i Roboteer Trilogy

Photurianerna, ett kollektivt medvetande
som väcktes upp av mänskligheten, har
visat sig vara en formidabel fiende.
Jorden evakueras. Mänskligheten är
trängd i ett hörn. Men på en avlägsen
planet, skyddad från både människor och
photurianer, lever hoppet. Där finns en
person som skulle kunna göra skillnad.
Will, som har utvecklats till något långt
bortom det mänskliga, är fast i ett egentillverkat helvete. Han vet inte ens vad som
pågår ute i den större rymden.
Pocket. [175461]

Jack McDevitt
The Long Sunset 299:-

Åttonde delen i Academy Sequence

Pricilla Hutchins tar emot vad som kan
vara ett meddelande från en avancerad
civilisation.
Det är inte Hutchs första möte med icke
mänskliga kulturer, och hon har blivit
något av en kändis. Men rädslan för vad
som kan hända i mötet med en riktigt
avancerad främmande civilisation har
spritt sig och budgeten för rymdforskning
krymper. Det mystiska meddelandet ger
Hutch möjlighet att ge sig ut på en sista,
lång resa.
➥ Inbunden i april. [175687]

Ian McDonald
Luna: Wolf Moon 129:Andra delen i Luna

Corta Helio, ett av Månens största familjeföretag, är förintat.
Lucasinho och Luna, som överlevde företagets fall, skyddas av de mäktiga Asamoahs.
Robson har inte kommit över föräldrarnas
död och befinner sig i Mackenzie Metals
vård, eller kanske ska vi säga våld. Den
utsedda arvingen till familjens verksamhet, Lucas, har försvunnit från månens
yta. Men Lady Sun misstänker att Lucas
Corta kanske inte är död, och kanske inte
ens har lämnat spelplanen.
Pocket. [175460]

Angus McIntyre
The Warrior Within 179:På en avlägsen planet lever en man med
många röster i sitt huvud.
Borgmästare Karsman har ett dussin
människor i sitt huvud, var och en fast
besluten att ta kontroll över Karsmans
kropp. En dag dyker soldater från en
annan värld upp, på jakt efter en kvinna.
När de inte finner vad de söker blir de
brutala. Karsman måste förhandla med
personligheterna han bär i sitt huvud och
samtidigt försöka skydda sin stad och
kvinnan han kanske älskar.
Storpocket. [178639]
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Andra delen i Vatta’s Peace

Inbunden. [174998]

Simon Morden
One Way 219:Livstidsdömde fången Frank Kitteridge
erbjuds att bli en pionjär på Mars.
Xenosystems Operations - företaget som
driver fängelset där Frank sitter inter
nerad - ska bygga en bas på den röda
planeten. Frank skickas dit tillsammans
med en grupp livstidsfångar. Det visar sig
vara precis en så dålig idé som det låter.
Storpocket. [175463]

Nnedi Okorafor
Binti: The Night Masquerade 179:Tredje delen i Binti

Den avslutande delen i Nnedi Okorafors
rymdopera om flickan Binti.
Binti kommer från Himbafolket i Väst
afrika och rymde hemifrån för att få resa
ut i rymden. Hon tog sig till universi
tetet på planeten Oomza, där hon drogs
in i interplanetära intriger. När vi når
slutet av historien har hon återvänt hem,
men konflikterna flammar upp i hennes
hemland.
Storpocket. [169471]

Gareth L Powell
Embers of War 119:-

Första delen i Embers of War

Trouble Dog är ett krigsskepp som söker bot
för gamla synder.
En organisation för rymdskepp med
problem har hjälpt Trouble Dog att
montera bort vapen och förvandlat henne
till en civil farkost. Men hon har svårt
att finna sig i sin nya roll. När ett skepp
försvinner i ett omstritt solsystem skickas
Trouble Dog, med en ny besättning under
ledning av kapten Sal Konstanz, för att
undersöka vad som har hänt. Samtidigt
får underrättelseagenten Ashton Childe i
uppdrag att finna och rädda poeten Ona
Sudak, som befann sig ombord på det
försvunna skeppet.
Pocket. [175087]

Catherynne M Valente
Space Opera 219:Liftarens Guide till Galaxen möter Mello i
en roman om en storpolitisk talangtävling.
Hundra år har gått sedan Medvetande
krigen skakade galaxen och närapå
innebar slutet för interstellär trafik. Efter
kriget instiftades en märklig tradition,
avsedd att muntra upp Vintergatans
krigströtta invånare. Metagalactic Grand
Prix är skönhetstävling, gladiatorspel och
talangshow i ett. Alla galaxens intelligenta
arter är piskade att delta. In på scenen
kliver en ny tävlande, mänskligheten från
planeten Jorden.
➥ Inbunden i april. [175679]
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dystopi &
postapokalyps
M R Carey
The Boy on the Bridge 119:Det var en gång en väldigt klyftig pojke,
som bodde i ett land hemsökt av fasor.
Landets invånare trodde att pojken var
deras räddare, så de öppnade portarna och
släppte ut honom i världen. Ut till
monstren och fasorna.
Pocket. [176375]

Omar El Akkad
American War 99:Ett andra amerikanskt inbördeskrig bryter
ut år 2074, med förödande resultat.
Sarat Chestnut från Louisiana är bara sex
år gammal när kriget kommer. Hon lever
i en värld där oljeutvinning har förbjudits
på grund av klimatförändringarna, där
halva Louisiana står under vatten och
obemannade drönare fyller himlen. Sarats
pappa blir dödad och familjen tvingas
flytta till Camp Patience, ett läger för
hemlösa. Barnen som växer upp i lägret
färgas av kriget. Under överinseende av en
myndighetsagent i lägret formas Sarat till
ett vapen. Hennes livsval kommer att få
avgörande betydelse för hennes familj, för
USA och för framtiden.
Pocket. [174988]

Jennie Melamed
Gather the Daughters 119:En blodisande och tragisk berättelse om
brutalt kvinnoförtryck.
På en liten isolerad ö finns ett samhälle
som lever enligt sina egna regler. Pojkar
växer upp medvetna om att de en dag
kommer att styra både i och utanför
hemmet, medan flickor vet att de
kommer att bli gifta och gravida. Men
en ung flicka blir vittne till något det
inte var meningen att hon skulle se. Hon
återvänder hem med en sanning som kan
förändra livet för alla på ön.
➥ Pocket i april. [175474]

Sydafrikansk postapokalyps efter en
förödande epidemi.
Ett virus har svept över jorden och nästan
alla är döda. Fläckvis finns överlevande,
här och där. Vi stöter på en liten skara i
Sydafrika, där bara ruiner finns kvar av
civilisationen. Willem och Nico Storm,
far och son, grundar ett litet samhälle i
ruinerna. De hotas av banditer och ställs
inför oväntade prövningar när deras lilla
gemenskap växer.
Pocket. [175488]

Claire North
84 K 199:I en framtid där allt kan köpas för pengar
har varje mänskligt liv ett fast pris.
Theo Miller vet precis vad en människa
kostar. Han jobbar på kriminalrevisionsbyrån och bedömer samhällskostnaden för
alla brott som har lett till fällande dom.
Det är Theo som avgör om brottslingen har
betalat sin skuld till staten. Men byråkraten i honom gör uppror när hans ex Dani
blir mördad. Ska han låta den rika mördaren komma undan, eller kräva rättvisa?
➥ Storpocket i april. [176382]

Jeff VanderMeer
The Strange Bird: A Borne Story 129:En kortroman som knyter an till den post
apokalyptiska berättelsen ’Borne’.
Den främmande fågeln är en ny slags
varelse, född i ett laboratorium och delvis
människa, delvis någonting annat. Anläggningen där Den främmande fågeln
skapades står under belägring. Forskarna
har vänt sig mot sina skapelser. I skydd av
kaoset lyckas fågeln fly från laboratoriet.
Men hon kan inte bara flyga iväg. Himlen
utanför är full av varelser som inte vill
veta av henne, och av rymdskräp kvar
lämnat efter människornas civilisation.
Fågeln blir varse att farligast av alla som
befolkar världen efter kollapsen är ändå
människorna.
Storpocket. [178635]

David Weber, Timothy Zahn & Thomas Pope

Kim Stanley Robinson

Tredje delen i Manticore Ascendant

En berättelse från en framtid när kustlinjerna har ritats
om av två mäktiga smältvattenpulser.
Mot alla odds har New York City överlevt att svämmas
över. En delvis kooperativ ekonomi har växt fram i de
drabbade områdena. Men med tiden kommer mäktiga
ekonomiska intressen tillbaka till katastrofzonen. Kring
det väver Robinson en kollektivroman där invånarna i en
bostadsrättsförening på Manhattan ställs inför oväntade
problem. Klimatkatastrofen har nämligen långt ifrån satt
stopp för all fastihetsspekulation.
Pocket. [176379]

A Call to Vengeance 259:-

En fiende med makt att skicka krigsskepp över hundratals
ljusår har angripit Manticore. Den kungliga flottan är i det
närmaste förintad.
Ingen vet säkert vem fienden är, och ingenting underlättas
av att krafter inom kungadömet försvagar den egna flottan
för att plocka politiska poäng. Officerare som Travis Long
och Lisa Donelly har en svår uppgift framför sig när de
ska skydda både Manticore och flottan. Legostyrkorna har
försvagats, men är långt ifrån besegrade.
Inbunden. [162836]
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Deon Meyer
Fever 129:-

New York 2140 119:-
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övrig science fiction
Holly Cave
The Memory Chamber 199:Du är döende. Några särskilda minnen får
du spara. Vilka väljer du?
Döden tillhör det förflutna. Ny teknik gör
det möjligt att återuppleva lyckliga
minnen: den första kyssen, förälskelsen,
barnens födelse - allt det bästa i en evig
loop efter insomnandet. Isobel är en
himmelsarkitekt. Hon hjälper döende
människor att skapa en trevlig tillvaro
efter denna. När hon blir kär i Jared,
en dödssjuk (och dessutom gift) klient,
bestämmer hon sig för att han ska få en
extra vacker himmel. Men när Jareks fru
också dör upptäcker Isobel att livet som
arkitekt åt de döda har mörka avigsidor.
Storpocket. [176969]

Heather Child
Everything About You 199:Freya får en ny virtuell assistent, som
hämtat rösten från en älskad, död syster.
Assistenten återskapar systerns hela
personlighet med hjälp av data den hittar
på nätet. Den känner till allt om systern,
också sådant som borde vara omöjligt att
ta reda på. Det är nästan som om systern
finns kvar där ute på nätet någonstans.
➥ Storpocket i april. [179895]

Ernest Cline
Ready Player One 99:-

En romanversion av den hyllade filmen om
romantik över artgränserna.
Elisa jobbar på ett statligt laboratorium.
En dag upptäcker hon och hennes kollega
Zelda ett hemligstämplat experiment och
hennes liv förändras drastiskt. The Shape
of Water är en annorlunda saga som ut
spelar sig i en lätt alternativ version av
kalla krigets sextiotal.
Inbunden. [179041]

Steve Erickson
Shadowbahn 169:En surrealistisk och musikalisk resa genom
ett förändrat USA.
Året är 2021 och World Trade Center, som
förstördes i terrorattacken mot Manhattan
tjugo år tidigare, har återuppstått i delstaten South Dakota. Där träffar vi ett tvillingpar, Parker och Zema, som vallfärdar
till tornen ute i ingenstans.
Parallellt med parets resa får vi läsa om
Jesse Presley, bror till den mer kände
Elvis. De två berättelserna vävs samman
till en poetisk berättelse om kluvenhet,
både på det nationella och personliga
planet.
Storpocket. [177012]

Anette Pedersen
1635: The Wars for the Rhine 99:Del 24 i 1632

En virtuell saga full av popkulturella
referenser. Författaren skrev manus till
Star Wars-fanrullen Fanboys.
Året är 2044 och Wade Watts flyr den
grymma verkligheten genom att logga in i
OASIS, en virtuell värld som består av tio
tusen planeter. Wade söker, liksom många
av OASIS-spelarna, efter ett dolt pussel
som ska ge den som löser det en väldig
förmögenhet. Mot alla odds hittar han
pusslet, men det finns andra spelare som
är beredda att döda för att hinna först till
skatten.

1632 är en alternativhistorisk serie där en
amerikansk småstad från nutiden slungas
tillbaka till trettioåriga krigets Europa.
Kaos härskar i Rhenlandet, där det trettio
åriga kriget har spritt förödelse. Ärke
biskop Ferdinand av Köln gör upp en plan
för hur katolska kyrkans makt ska kunna
stärkas i Mittelrhein. Men lantgreve
Vilhelm V av Hesse-Kassel är själv ute
efter området. Samtidigt har hertig
Wolfgang av Jülich-Berg och hans son dött
i strid, något som komplicerar politiken i
området. Kriget om Rhenlandet har brutit
ut, och fan vet hur det kommer att sluta.

Pocket. [175879]

➥ Pocket i april. [176990]

Annalee Newitz

Autonomous 129:Är friheten möjlig i ett samhälle där allt är till salu?
Året är 2144. Robotiseringen och ultrakapitalismen har
skapat ett samhälle där allt och alla kan köpas. Läke
medelsutvecklaren Jack seglar över de sju haven i sin
ubåt, i kamp mot storbolagens patentregler som hindrar
att sjuka och fattiga får mediciner de behöver. Men hennes
senast framtagna drog har lämnat ett spår av döda efter
sig, sedan användarna utvecklat ett farligt beroende. I
hälarna på Jack följer agenten Eliasz och hans robot
partner Paladin.
Pocket. [179378]
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Guillermo Del Toro & Daniel Kraus
The Shape of Water 299:-

Neal Stephenson & Nicole Galland

The Rise and
Fall of DODO 99:-

En roman om tidsresor, magi och vetenskap.
Lingvisten Mel och säkerhetsagenten Tristan bildar
kärnan i ett hemligt projekt som kommer att förändra
historien - och framtiden. Det har nämligen kommit till
myndigheternas kännedom att magi har existerat (men
sedan 1851 inte längre fungerar) och att tidsresor förmodligen är möjliga. Paret har fått i uppdrag att lista ut varför
magin har försvunnit från världen. De bildar Department
of Diachronic Operations och börjar bygga en tidsmaskin.
➥ Pocket i april. [175055]
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SCIENCE FICTION
Eric Flint, Paula Goodlett & Gorg Huff
1637: The Volga Rules 269:-

John Scalzi
Head On 129:-

Rysslands livegna bönder har, inspirerade
av tidsresenärernas tal om frihet och demo
krati, bestämt sig för att göra uppror.
I den lilla byn Poltz drar hela befolkningen
ut för att slåss för sin framtid under
smeden Stefan Andreevichs ledning.
Samtidigt har tsaren flytt ur sin husarrest.
Han tar sig till byn Ufa, där han planerar
att sätta upp en exilregering. Dit kommer
också de upproriska från Poltz. Kan tsaren
och de livegna bilda en osannolik allians
mot den ryska aristokratin?

En deckarthriller från den nära framtiden.
Hilketa är en våldsam sport där
spelarna går lös på varandra med
hammare och svärd. Vinner gör den som
lyckas ta motståndarens huvud och bära
det i mål. Med vanliga, mänskliga kroppar
skulle det innebära en orimlig åtgång på
spelare. Förutsättningen för att det ska gå
är robotkroppar kontrollerade av spelare
med Hadens syndrom (sjukdomen som
först beskrevs i Scalzis roman Lock In).
Alla är nöjda, tills en känd spelare faller
död ner under en match.

Del 28 i 1632

Inbunden. [175455]

Simon Ings
The Smoke 239:Mänskligheten har delats upp i tre skilda
arter som tävlar om att nå först ut bland
stjärnorna.
Det betyder hot om krig, ett nytt och
förödande världskrig. I Yorkshire spottar
fabrikerna ut delar till väldiga rymdskepp.
Du återvänder dit, till din hemstad, trött
på storstadens myllrande människo
massor. Trött på Georgy Chernoy och hans
tvivelaktiga metoder för att trotsa döden.
Trött på Chernoys dotter Fel. Trött på att
förlora. Trött på kärleken. Men livet och
kärleken har inte gett upp dig än. Du dras
tillbaka in i hetluften.

Andra delen i Lock In

➥ Pocket i april. [176438]

Karin Tidbeck
Jagannath 169:Ny hyllad novellsamling på engelska av
Karin Tidbeck, som skrivit Amatka.
Karin (som för länge sedan jobbade här på
bokhandeln hos oss) har tagit SF-världen
med storm med sina fantastiska noveller.
Den här samlingen innehåller till hälften
historier tidigare utgivna på svenska i
samlingen ”Vem är Arvid Pekon?” och till
hälften nya upplevelser. Med förord av
Elizabeth Hand och efterord av författaren
själv.
Storpocket. [174990]

Storpocket. [175449]

Jaroslav Kalfar
Spaceman of Bohemia 129:En rymdodyssé som tar avstamp i Böhmen.
I en nära framtid reser den tjeckiska
astronauten Jakub Procházka ut i rymden
för att undersöka ett mystiskt dammoln
runt Venus. Det är ett självmordsuppdrag
som gör honom till hjälte och ger honom
chansen att gottgöra sin fars synder som
kommunistinformatör. Men han
lämnar bakom sig hustrun Lenka som
älskar honom, en kärlek han nu offrar.
Pocket. [175490]

Sylvain Neuvel
Waking Gods 119:-

Andra delen i The Themis Files

Som barn hittade Rose Franklin en väldig
metallhand begravd djupt under mark.
Hon ägnade sitt liv åt robothandens gåta och nu dyker en andra robot upp.
Robot nummer två är i högsta grad hel och
fungerande. Och det är bara början. När
allt fler robotar landar runt hela världen
ställs mänskligheten på prov. Rose och
Earth Defense Corps vägrar ge upp, men
de står inför en fruktansvärd fiende.
Pocket. [177006]

Kelly Robson
Gods, Monsters,
and the Lucky Peach 179:-

Jason Fr y

Klimatfiktion parad med historisk fantasy
och tidsresor i en berättelse om hur mänskligheten väljer mellan att restaurera en
ödelagd planet och att fly in i det förflutna.
Minh tillhör den första generationen
människor som flyttar upp på planet
ytan från de underjordiska bunkrarna.
Hon ägnar sig åt att återställa förstörda
ekosystem, men sedan tidsresetekniken
upptäcktes har hon fått allt mindre finansiering. Varför rädda nuet när du kan fly
till det förflutna? När Minh får chansen att
resa tillbaka till år 2000 före Kristus blir
hon varse att tidsteknologin har landat i
händerna på en ljusskygg gruppering.

Romanversionen av Star Wars-filmen The Last Jedi. Boken
innehåller scener som klipptes ut ur filmmanuset och annat
extramaterial.
Ur ruinerna av Imperiet reser sig ett nytt hot mot friheten
i galaxen, i form av First Order. Motståndsrörelsen flyr,
under ledning av general Leia Organa, undan First Orders
flotta och en jakt genom hyperrymden tar vid. Samtidigt
anländer Rey till planeten Ahch-To, där hon hoppas
övertyga Luke om att ansluta sig till motståndet. Han är,
åtminstone i början, motvillig och tror inte att jediriddarna
har någon framtid i galaxen. Naturligtvis har han fel ...
Inbunden. [175883]

The Last Jedi 199:-

Storpocket. [179044]
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STAR WARS & TOPPLISTOR

Svenska boktoppen

Daniel José Older

Last Shot: A Han
and Lando Novel 189:Inte ens galaxens snabbaste skepp kan fly från sitt eget
förflutna.
Två gånger försökte Millennium Falcons ägare lägga
vantarna på en sändare med märkliga egenskaper. Första
gången var det Lando Calrissian och droiden L3-37 som
gjorde ett försök. Senare prövade Han Solo och Chewbacca
lyckan. Ingen lyckades. Men många år senare drabbas både
Lando och Han av problem knutna till sändaren.
➥ Inbunden i april. [181210]

1. Farbror Joakims liv 249:- 10. Barden Beedles
av Don Rosa
historier 99:Inbundet album. [177083]
av J K Rowling
Kartonnage. [172299]
2. Passagen 349:11.
Norra Latin 179:av Simon Stålenhag
av Sara Bergmark Elfgren
Inbundet album. [176006]
Inbunden. [172297]
3. Ett nytt Atlantis 39:12. Själarnas bibliotek 69:av Ursula K LeGuin
av Ransom Riggs
Tunt häfte. [180121]
Pocket. [179035]
4. 4 sci fi-noveller 149:13. Grattis, Gaston! 239:från Novellix förlag
av André Franquin
Tunna häften. [180144]
Inbundet album. [177076]
5. Försvararna 39:14.
Metro 2035 279:av Philip K Dick
av Dmitrij Gluchovskij
Tunt häfte. [180122]
Inbunden. [158761]
6. Trollkarlen från
15. Harry Potter och
Övärlden 60:hemligheternas
av Ursula K LeGuin
kammare 199:Pocket. [131992]
av J K Rowling
Kartonnage. [16798]
7. Harry Potter och
de vises sten 199:16. Harry Potter och
av J K Rowling
fången från
Kartonnage. [42351]
Azkaban 199:8. Metro 2033 65:av Dmitrij Gluchovskij
Pocket. [127009]
9. Asterix och
det stora loppet 89:av Jean-Yves Ferri
Häftat album. [172632]

Christie Golden
Battlefront II: Inferno Squad 95:Rebellerna har hjältar som Jyn Erso och Luke
Skywalker. Imperiet har Inferno Squad.
När Dödsstjärnan sprängs tvingas Imperiet
slå till reträtt. Som svar på det förnedrande
nederlaget godkänner imperieflottan bildandet av en särskild elitstyrka, Inferno Squad.
De har i uppdrag att infiltrera och döda vad
som återstår av Saw Gerreras partisaner.
Efter sin ledares död har partisanerna
fortsatt att följa hans hårdföra linje i kampen
mot Imperiet. Frågan är hur långt Inferno
Squad är beredda att gå för att slå ut dem.
Pocket. [175049]

Delilah S. Dawson
Phasma 95:Sanningen bakom kapten Phasmas mask.
Kapten Phasma tillhör de slugaste och mest
hänsynlösa av officerarna i First Order. Hon
är respekterad och fruktad. Men alla rykten
till trots är det inte många som vet något
om henne. Det tänker en av hennes fiender
utnyttja, genom att forska djupare i hennes
mörka förflutna och avslöja en hemlighet som
kan krossa henne.
Pocket. [175050]

Tecknade serier
Doctor Aphra Vol 2 189:Efter en kortare allians med Luke Skywalker
har den skrupelfria arkeologen Doctor Aphra
kommit över en gammal jediartefakt. Med
vetandet från en gammal jedimästare är
fjättrat i artefakten och Doctor Aphra har
förstått dess värde. För att få ut ett så högt
pris som möjligt bjuder Aphra in några av
galaxens mest tvivelaktiga typer till auktion.

av J K Rowling
Kartonnage. [17384]

17. John Bauers
förtrollande
sagovärld 169:av John Bauer
Kartonnage. [81905]

Engelska boktoppen
1. Oathbringer 199:		 av Brandon Sanderson
		 Storpocket. [168051]

10. Artemis 169:av Andy Weir
Storpocket. [170886]

2. Saga vol 8 159:		 av Vaughan & Staples
		 Häftat album. [174043]

11. The Lady of
the Lake 119:av Andrzej Sapkowski
Pocket. [175229]

3. The Left Hand
		 of Darkness 110:		 av Ursula K LeGuin
		 Pocket. [1590]
4. Into the Fire 119:		 av Elizabeth Moon
		 Pocket. [175006]
5. Persepolis Rising 179:		 av James S A Corey
		 Storpocket. [175878]
6. Ready Player One 99:		 av Ernest Cline
		 Pocket. [175879]
7. Altered Carbon 99:		 av Richard Morgan
		 Pocket. [70154]

12. The Three-Body
Problem 159:av Cixin Liu
Pocket. [151239]
13. Star Wars: Thrawn 95:av Timothy Zahn
Pocket. [175048]
14. Leviathan Wakes 99:av James S A Corey
Pocket. [112099]
15. Overwatch:
Anthology Vol 1 199:Inbunden. [170934]
16. Assassin’s Fate 99:av Robin Hobb			
Pocket. [170452]

8. The Last Wish 99:		 av Andrzej Sapkowski		 17. Red Sister 95:		 Pocket. [70765]
av Mark Lawrence		
Pocket. [175996]
9. Elysium Fire 189:		 av Alastair Reynolds		 18. Babylon’s Ashes 119:		 Storpocket. [175458]
av James S A Corey
Pocket. [162018]

Häftat album. [178604]
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Dan Abnett
The Magos 119:-

Fjärde delen i Eisenhorn

Guy Haley
Dante 119:Historien om Blodsänglarnas ledare Dante,
en av Imperiets främsta hjältar.
Dante växte upp i de strålskadade öde
markerna på Baal Secundus, men ett stort
öde väntade honom. Han började som
spejare och arbetade sig upp. Det finns
inte en fiende till Imperiet som Dante inte
har mött någonstans under sitt långa liv
- ingen annan kapitelmästare har levt så
länge. Det här är Dantes historia.
➥ Pocket i mars. [177259]

Guy Haley
Dark Imperium 119:Kaos rycker fram. Cadia har fallit och ur
en reva i Warpen strömmar deamoner.
Från Scourgestjärnorna kommer Nurgles
horder med sina pestsjuka ögon riktade
mot Macragge. Men allt hopp är inte ute.
Roboute Guiliman har rest sig för att leda
Imperiet ut ur mörkret, på ett korståg som
inte har skådats sedan Kejsarens dagar.
Pocket. [176008]

Justin D Hill
Cadia Stands 119:Cadia är ett bålverk mot horderna som
strömmar fram ur Terrorns öga.
Abaddons trettonde svarta korståg krossar
Cadias försvar och Imperiets styrkor samlas för att försvara nyckelpunkten. Samtidigt slutförs en fruktansvärd ritual och
maktbalansen förskjuts. En hjälte reser sig
ur mörkret för att leda de modstulna försvararna. Lord Castellan Ursarkar Creed
har sina soldaterns förtroende, men kan
kan han - ens med Astra Militarum och
Adeptus Astrates i ryggen - rädda Cadia?
➥ Pocket i mars. [177255]

Ian St Martin
Lucius: The Faultless Blade 119:Fulgrims förkämpe. Själatjuven. Chemos
arvtagare. Lucius har många namn som
viskas och förbannas över hela galaxen.
Han är en svärdsman utan like, som inte
ens döden kan hota, välsignad av Slaanesh
och främst bland alla dem som fångades
i Terrorns öga. När hans arméer grips av
krigströtthet och bryts sönder i inbördes
strider vänder sig Lucius till en vapen
broder från förr, men kanske står han inför
något som också den mest dödsföraktande
har anledning att frukta?
Pocket. [177246]

Andy Clark
Shroud of Night 119:-

22

Inkvisitorn Gregor Eisenhorn har vigt sitt
liv åt att bekämpa Kaos. Men hur länge
kan man vistas nära Warpens trälar utan
att själv förvridas?
I The Magos ställs Eisenhorn inför sina
äldsta och värsta fiende, samtidigt som
han försöker handskas med mörkret i sitt
eget hjärta. Boken samlar också alla tidigare utgivna noveller om inkvisitorn.
Pocket. [177252]

John French
Praetorian of Dorn 119:Del 41 i The Horus Heresy

Här börjar striden om solsystemet, när
Rogal Dorn och den VII:e Legionen kliver
upp på scenen.
Efter Ullanor drogs Rogal Dorn och den
VII:e Legionen bort från Det stora kors
tåget. De utnämndes till Kejsarens praetorer, och först efter Horus förräderi stod det
klar hur långt deras plikter sträckte sig.
Nu är solsystemet under attack och många
av Imperial Fists försvarsverk visar sig
vara otillräckliga. Allas blickar vänds
bortom portarna till Terra, men agenter
för Alfalegionen har infiltrerat solsystemet
och slår till mot Rogal Dorn.
Pocket. [177249]

John French
Tallarn 179:-

Del 47 i The Horus Heresy

Striden om makten över galaxen rasar
vidare och generalerna söker nya mål att
erövra.
Perturabo lämnar planeten Iydris och beger sig till Tallarn, som utsätts för ett nådlöst bombardemang. Planetens invånare
tvingas ner under mark och bombräderna
ersätts av blodiga markstrider. Men bakom
Perturabos envisa kamp om planeten finns
något annat än bara hat mot Imperiet, ett
mer sinistert syfte.
Storpocket. [177247]

Josh Reynolds
Fulgrim: The Palatine Phoenix 179:-

Sjätte delen i The Horus Heresy: Primarchs

Primarken Fulgrim tänker ta sin rätt
mätiga plats i Korståget, kosta vad det
kosta vill.
Fulgrim är en fäktmästare, en lysande
strateg och mäktig krigare som vill pröva
sina krafter mot fienden. Tillsammans med
sju av sina närmaste män ska han krossa
upproret på en värld som sätter sig upp
mot Imperiet. Snart lär sig Fulgrim att
segern har sitt pris, och att en fullständig
seger kan kosta mer än segraren är beredd
att betala.
Inbunden. [177244]

På vattenvärlden Tsadrekha hålls Noctis
Aeternas mörker tillbaka av en gyllene
fyrbåk.
Men inte länge till. Heretic Astartes
blodtörstiga plundrare flockas som hajar
runt planeten, ivriga att lägga under sig
ett saftigt byte i sina mörka gudars namn.
En krigsherre har hittat ett hemligt vapen
som kanske kan göra slut på det gyllene
ljuset. Kassar och hans Alfalegionärer, De
obesjungna, måste ta sig ner på planeten
och förstöra fyrbåken. De måste arbeta
snabbt, för självaste Khârn the Betrayer
är på väg till Tsadrekha. Planeten dras in i
ett kaos som hotar att sluka också Kassar
och hans bröder.

Chris Dows
Kharn: The Red Path 119:-

Pocket. [177248]

Pocket. [177257]

Khârn Förrädaren, Khornes förkämpe, är
en krigets råa naturkraft. Inte ens Kaos
främsta härförare kan tämja hans för
störelselusta.
I spetsen för en grupp vilda bärzärkar
följer Khârn den röda vägen. Runt honom
sprids förödelse. Få kan stå emot honom.
När Abaddons svarta korståg seglar ut
över galaxen vill Krigsherren tygla Khârns
raseri och använda det i egna syften, men
Blodsgudens utvalde låter sig inte kuvas.
Khârn riktar sin vrede lika mycket mot
Den svarta legionen som mot Imperiets
styrkor. Blod kommer att flyta ...
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Andra delen i Space Marine Conquests

Fenris väldiga hallar ekar tomt, sedan
kapitlets förkämpar har stupat i långa
och hårda strider.
Logan Grimnar ger Njal Stormcaller
i uppdrag att göra något åt saken,
men han hade inte räknat med att en
tiotusen år gammal fiende skulle ta säte
i runprästens huvud. Rösten i Njals
sinne säger att lösningen på Fenris
problem finns där allting började.
På Prospero. Åtföljda av en grupp
skadade Space Wolves, några
trälar och en trickster ger sig
Stormcaller av. Det står snart
klart att han bara är en bricka i
ett större spel, där mer än Fenris
framtid står på spel.
Pocket. [177254]

SAMURAJEN av Lisa Medin

Gav Thorpe
The Ashes of Prospero 119:-

SPELBÖCKER & SAMURAJEN

Dragon Age
Nunzio Defilippis & Christina Weir
Dragon Age: Knight Errant 189:Den alviska väpnaren Vaea och hennes riddare kommer till Kirkwall - och
springer in i problem.
Vaea är en skicklig tjuv och går med
å att göra en enkel stöt, men när hon
försöker omförhandla villkoren för uppdraget dras hon in i en härva hon kanske
inte kommer att lyckas trassla sig ur.
Häftat album. [175520]

Halo
Halo: Rise of Atriox 219:En serieantologi i fem delar som följer
Halo Wars 2:s brutala antagonist Atriox.
Berättelsen följer hans uppgång, avsky
för och uppbrott med the Covenant samt
bildandet av legosoldatskompaniet The
Bannished.
➥ Inbundet album i april. [177888]

World of Warcraft

World of Warcraft
Chronicle Vol 3 359:Tredje praktboken för alla World of Warcraft-älskare.
Här avhandlas händelser som formade Azeroths nyare
historia, med bakgrundsinformation om personer som
Arthas Menethil, Illidan Stormrage och Jaina Proudmoore. Med bilder av Peter Lee och Stanton Feng, och
detaljerade kartor av Joseph Lacroix.
➥ Inbundet album i mars. [177062]
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tecknat från väst
Aliens & Predators
Predator: Hunters 219:I Söderhavet ligger två små öar som ruvar på
en dödlig hemlighet.
Enoch Nakai rekryteras till en grupp av
soldater, FBI-agenter och narkotika
smugglare. Gemensamt för alla i gruppen
är deras tidigare erfarenheter av rymd
varelserna mer kända som Predators. Under
hela den mänskliga historien har jordklotet
besökts av dessa formidabla jägare och gång
på gång har människan fått stå ut med att
jagas. Nu tänker den okonventionella
gruppen vända på steken.
Häftat album. [175517]

Avatar: The Last Airbender
The Legend of Korra:
Turf Wars Part 2 139:Fortsättningen på serien The Legend of Korra.
Tokuga ruvar på hämnd och knyter närmare
band med den skumme Wonyong. Samtidigt
tar Zhu Li sikte på presidentposten. Kan
Korra hålla sig neutral och arbeta för allas
bästa som Avatar?
Storpocket. [175518]

Pénélope Bagieu
Brazen: Rebel Ladies
Who Rocked the World 149:Historiska kvinnor som inte gav upp.
Franska illustratören och seriemakaren
Penelope Bagieu tar oss på en resa genom
29 kvinnors liv. Skäggiga damer, kejsarinnor,
vulkanologer, fyrvaktare, trollskapare (Tove
Jansson), astronauter, upptäcktsresande och
många fler får alla sin livshistoria berättad
med Bagieus karaktäristiskt lekfulla stil.
Häftat album. [178657]

Buffy The Vampire Slayer
Buffy the Vampire Slayer Season 11
Vol 2: One Girl on All the World 219:Det tog inte lång tid för Buffy, Willow och
Spike att se genom planen bakom statens
internering av magikunniga och övernaturliga
varelser i Grand Canyon.
När de får chansen att komma ut tar de den,
men de måste lämna Spike och sina magiska
förmågor bakom sig och kliva ut ur lägret som
”vanliga” människor. Väl ute i det fria letar
de upp resten av Scooby-gänget och förklarar
för dem att syftet med lägret är att eliminera
alla övernaturliga förmågor i världen.
Häftat album. [176768]

Johnnie Christmas & Tamra Bonvillain
Firebug 179:Vulkanguden Keegan är obunden och ingen
vet om hon för med sig en välsignelse eller
förbannelse.
Svaret kan finnas i Azar, staden som ligger
i vulkanens skugga. Tillsammans med sina
följeslagare beger sig Keegan mot Azar i hopp
om att finna lösningen innan staden faller för
horden av skogsmonster.
➥ Häftat album i mars. [179151]

Pierrick Colinet & Elsa Charretier
The Infinite Loop 319:Tidsresande lesbisk kärlek.
Teddys jobb går ut på att rensa upp tidsflödet
efter att tidsresenärer ställt till med diverse
paradoxer. Hennes jobb tar henne genom tid
och rum, men när hon en dag träffar sitt livs
kärlek Ano, som visar sig vara en paradox,
måste Teddy bestämma sig; vad är viktigast,
att bevara tidströmmen eller få leva med sina
drömmars kvinna?
➥ Inbundet album i april. [179120]
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Sarah Andersen

Herding Cats: A Sarah’s
Scribbles Collection 139:Sarah kämpar tappert med att komma upp på morgonen,
jobba på och hantera ett vanligt liv. Ingen lätt uppgift!
➥ Häftat album i mars. [175598]

James S A Coreys The Expanse
The Expanse Graphic Novel 189:Bakgrundshistoria till The Expanse.
Besättningen ombord Rocinante har hamnat
i mitten av en konflikt som spänner över hela
solsystemet. Men innan de hamnade här var
alla ombord The Canterbury. Hur hamnade
de där och vilka händelser i deras liv har
gjort dem till vad de är?
Häftat album. [176802]

Cory Doctorow & Jen Wang
In Real Life 149:MMO-spelaren Anda träffar en kinesisk guldfarmare och ser livet ur ett nytt perspektiv.
Guldfarmaren är en ung kines som trälar
framför skärmen i samma spel som Anda
tycker har gett henne frihet och ett rikt liv.
Häftat album. [178626]

Grace Ellis & Shae Beagle
Moonstruck Vol 1 110:Urban fantasy-romans från en av författarna
till Lumberjanes.
I en värld ganska lik vår, fast med väldigt
mycket mer magi och fantastiska varelser,
jobbar varulven Julie och kentauren Chet på
kaféet The Black Cat. Bland kafégästerna
finns en man med två ansikten, ett välklätt
skelett och en gigantisk fågeldinosaur. När
Julien ska gå på en date med sin crush
Selena hakar Chet på. Dessvärre går allt
fel när en magishow slutar med att Chets
hästdel förvandlas till två vanliga människoben. Chet saknar sin hästhalva och Julie och
Selena bestämmer sig för att hjälpa honom
att bli hel igen. Väldigt söt och knasig serie
med stor potential att bli en ny favorit!
Häftat album. [176800]

Neil Gaiman & P. Craig Russel
American Gods: Shadows 279:Neil Gaimans prisbelönta roadtrip-roman
kommer ut i serieform. Den första volymen av
tre samlas här.
När Shadow kommer ut från fängelset får
han reda på att hans fru dött. Shadows liv går
i kras, han har ingen aning om vad han ska
ta sig till när han får ett erbjudande från den
gåtfulla Mr. Wednesday. När Shadow tackar
ja till att jobba som livvakt och
chaufför är han ovetande om att han kommer
slungas in i en hemlighetsfull värld där ett
krig mellan nya och gamla gudar stundar.
Inbundet album. [176384]
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Keith Giffen, Alan Grant & Simon Bisley
Lobo by Keith Giffin
and Alan Grant Vol 1 249:Världens våldsammaste intergalaktiska
prisjägare.
En samlingsvolym fullspäckad med några av
de mest klassiska Lobo-serierna. Lobo hyrs
av Påskharen för att ha ihjäl harens största
konkurrent, Jultomten. Lobo ger sig på jakt
efter den som har författat en oauktoriserad
biografi om honom och när Lobo för en gångs
skull tar sig vatten över huvudet svär 200 av
hans avkommor att de ska hämnas papsen.
Antihjälten Lobo var ohyggligt populär på
90-talet som en parodi av tidserans fokus på
mörkare och bistrare hjältar.
Häftat album. [176787]

Kieron Gillen
The Wicked & The Divine Vol 6:
Imperial Phase II 179:Vart nittionde år inkarneras tolv gudar som
människor. Under två år dyrkas och hatas de
för att sedan dö.
Historien om gudar och människor tar en
dramatisk vänding. Från toppen finns det
bara en väg - ner. Frågan är hur många som
dras med i fallet.
Häftat album. [177908]

Sebastian Girner & Galaad
Scales & Scoundrels Vol 1:
Into the Dragon’s Maw 110:Vacker, humoristisk och inkluderande fantasy.
Luvander är en skattsökare och fifflare i jakt
på ära och rikedom. Hon är trött på alltid
vara fattig och går därför motvilligt med på
att ansluta sig till en grupp äventyrare. Tillsammans med en prins, dennes misstänksamma livvakt och en ung dvärg ger sig Luvander
ut på äventyr. En jakt efter guld visar sig leda
mot ett storslaget öde.
Häftat album. [180145]

Justin Jordan, Nikki Ryan & Morgan Beem
The Family Trade Vol 1 179:Ute på havet finns The Float, en flytande stad.
På The Float lever The Family, en sammansvetsad grupp tjuvar, mördare och bedragare.
Deras yngsta medlem Jessa har av misstag
styrt The Float mot ett inbördeskrig och hon
har insett att hon inte kan utföra en av sina
primära uppgifter, att mörda. Spännande
alternativfantasy med alkemi och katter
framställd i ljuvliga akvarellteckningar.
➥ Häftat album i april. [180009]

Zack Kaplan & Andrea Mutti
Port of Earth Vol 1 110:Det första mötet med utomjordingar hade
varken med krig eller fred att göra. Självklart
var det handel främlingarna var ute efter.
En rymdhamn byggdes på jorden och sen
hände allt fort. Utomjordingar på besök
visade sig vara ungefär som människor på
semester; vissa kunde inte uppföra sig som
folk. Därför skapades Earth Security Agents,
en organisation med uppdrag att hitta
besökare som ska deporteras från jorden.
Agenterna Rice och McIntyre har skilda
åsikter kring hur man ska behandla utomjordingarna och när ett mord begås ställs
agenternas yrkesrelation på sin spets.
➥ Häftat album i mars. [180270]

Jeff Lemire & Dustin Nguyen
Descender Vol 5: Rise of the Robots 179:Den första Descent-händelsen är här.
Nu händer det. Robotarna gör uppror och tar
makten, när Harvesters ursprung avslöjas
och galaxen störtar ner i våldsamt krig.
Häftat album. [177905]
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Esteban Maroto
Lovecraft: The Myth of Cthulhu 199:Svartvita pärlor i ny utgåva.
Den spanska serieskaparen Esteban Maroto
illustrerade tre av H P Lovecrafts berättelser
för mer än trettio år sen. Nu finns de samlade
i denna inbundna volym, i praktfull
europeiskt detaljerad svartvit stil. The
Nameless City, The Festival och The Call of
Cthulhu är tre av Lovecrafts mest kända verk
och ger en inblick i hans fasansfulla värld.
Inbundet album. [176790]

Mike Mignola
Lobster Johnson:
A Chain Forged in Life 219:A Chain Forged in Life samlar fem äventyr
med Mignolas vigilante Lobster Johnson.
Ett rån under julen, ett flyktförsök från ett
fängelse, en zombie-hitman, en skum predikare och en stöt mot ett museum hamnar alla
i Johnsons fokus. Samlar Lobster Johnson: A
Chain Forged in Life, Lobster Johnson: The
Glass Mantis, Lobster Johnson: The Forgotten
Man, Lobster Johnson: Garden of Bones och
Lobster Johnson: Mangekyo.
➥ Häftat album i mars. [177883]

Moebius
Moebius Library: Inside Moebius 379:Moebius ritar sig själv i möten sina favorit
karaktärer.
Moebius träffar även och yngre version av
sig själv. Denna inbundna utgåva samlar de
första två kapitlen av Moebius mest intima
verk. Återstående kapitel ges ut under 2018 i
två till delar.
Inbundet album. [176769]

Hope Nicholson
The Secret Loves of Geeks 159:Uppföljare till The Secret Loves of Geek Girls.
Serietecknare, författare och folk inom
nördiga branscher delar med sig sina erfaren
heter av kärlek, sex och att träffa någon i
denna antologi som innehåller både serier
och prosa av bland andra Margaret Atwood,
Gerard Way, Patrick Rothfuss, Dana Simpson,
Cecil Castellucci, Gabby Rivera, Valentine De
Landro och Amy Chu.
Häftat album. [176770]

Audrey Niffenegger & Eddie Campbell
Bizarre Romance 279:Bizarre Romance innehåller sexton verk som
förmedlas genom allt från historiskt drama
till sagor och pappersdockor. Audrey Niffen
eggers berättande blandas med Eddie Campbells serieteckningar i en makalös blandning.
Inbunden. [176403]

Tom Parkinson-Morgan
Kill Six Billion Demons Book 2 159:En samling med den andra långa berättelsen
från webserien om Allison Ruth och den änglalika sheriffen ”82 White Chain” slåss mot
sina egna demoner och sju onda världsherrar.
Häftat album. [177906]

Chris Reynolds
The New World:
Comics from Mauretania 279:En egendomlig serie du inte visste fanns, men
som du alltid behövt.
Mänskligheten har förlorat en intergalaktisk
kamp och styr inte jorden längre. Familjemedlemmar försvinner, underliga figurer dyker
upp i gamla familjefoton, vissa människor har
fått flygförmåga och ute i kanterna lurpassar
svalt trevliga utomjordingar. Den inbundna
samlingen innehåller kortare serier, en kortnovell och hela serieromanen Mauretania.
➥ Inbundet album i april. [175212]
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Robert Silverberg, Philippe Thirault
& Laura Zuccheri
Downward to the Earth
Graphic Novel 379:En klassisk SF-roman från 1970-talet i
serieformat.
Före detta löjtnanten Eddie Gundersen
återvänder till Belzegor, planeten där han
lämnade kvar sitt livs kärlek, sina unga
dagars drömmar och sitt vanhedrade förflutna som kolonisatör. Planeten styre har
återlämnats till de elefantliknande
varelserna Nildoror. Gundersen ger sig ut på
en expedition för att rätta till misstag han
begick i sin ungdom.
Inbundet album. [179167]

Gail Simone & Cat Staggs
Crosswind Vol 1 110:När en hemmafru i Seattle råkar byta kropp
med en hyrd mördare från Chicago förändras
tillvaron för båda drastiskt.
En mördare endast känd som CRUSIFIX
letar efter dem båda. Kan de spela sina roller
på ett övertygande sätt och hitta en lösning
till problemet med förväxlingen? Noir-serie
där författaren Simone samarbetar med
Staggs, som gjorde Wonder Woman ’77.
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Batgirl Rebirth Vol 3:
Summer of Lies 169:Batgirl och Nightwing har
ett gemensamt förflutet
som båda trodde var
glömt.
Men någon vill dem illa och spåren leder
via en gammal bekant mot Mad Hatter. Det
finns en koppling till en ny drog som säljs
på campus och på något vis är även hackers
inblandade i denna snåriga komplott.
➥ Häftat album i april. [179098]

New Gotham Vol 2 249:I New Gotham fortsätter Greg Rucka skildra
staden på ett mångfacetterat vis.
I över ett år var Gotham City i karantän och
staden fick klara sig bäst den kunde. Stadens
stora park förvandlades till en djungel
kontrollerad av Poison Ivy och allmänt kaos
rådde på gatorna. Nu står staden under
myndigheternas kontroll, men mycket återstår att ordna. I denna oreda anställs Sasha
Bordeaux som livvakt åt Bruce Wayne. Sasha
fascineras av den på ytan dumma och oan
svariga miljardären och lyckas snart lista ut
att han i själva verket är Batman.
➥ Häftat album i mars. [179103]

Serietidning. [177902]

Kyle Starks & Gabo
Dead of Winter: Good Good Dog 189:Kom igen Sparky!
Stunthunden Sparky har klarat sig genom
samhällets kollaps. Tillsammans med sina
vänner försöker han överleva den iskalla
zombievintern, men faror lurar överallt. Kyla,
hunger, svultna zombier och galna enstör
ingar gör kampen för överlevnad till en
konstant strapats.Ute på uppdrag hamnar
Sparkys vänner i klorna på den galna polisen
Officer Friendly. Kan de undfly lagen? Och
var har den neddekad galleriatomten gömt
sig sedan han blev utröstad från kolonin? Det
bra och populära brädspelet Dead of Winter
får sin värld utökad med en serietidning.
Häftat album. [179169]

Noelle Stevenson, Grace Ellis
& Allen A Brooke
Lumberjanes Vol 8 189:Äventyren från det knasiga sommarlägret
fortsätter med tjejerna April, Jo, Mal, Molly,
and Ripley.
Den här gången upptäcker gänget att deras
kamrater i Zodiak-stugan har blivit för
stenade. De fem vännerna får ge sig ut på
jakt efter en kur, och se upp för att stirra fel
saker i ögonen.
Häftat album. [176804]

Lumberjanes: Bonus Tracks 189:En fullspäckad volym som samlar alla
one-shots med Lumberjanes, serien om ett
tjejgäng på sommarläger där övernaturligheterna står som spön i backen. April, Jo,
Mal, Molly och Ripley träffar på spökponnys
och underliga växter. Gästförfattare är bland
andra Holly Black.
➥ Häftat album i april. [177941]

Brian Wood
Robotech Vol 1 199:Brian Wood återvänder till Macross Saga,
berättelsen som födde Robotech-världen.
Veritech-piloten Roy Fokker och nybörjaren
Rick Hunter dras in i ett intergalaktiskt krig
när jorden invaderas av de svekfulla Zentraedi. Men det som händer nu har hänt en gång
förut, på ett helt annat sätt. Bered dig på en
historia som tar en oväntad vändning.
Pocket. [171744]
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Astonishing X-Men Vol 1: Life of X 189:Världens mentalt begåvade, siare och klär
voajanta utsätts för attacker.
Efter att ha kontrollerats lyckas Psylocke
undkomma med hjälp av sina gelikar i XMen. Spåren leder till Amahl Farouk, känd
som Shadow King. Psylocke samlar en handfull X-Men och skickar dem till det astrala
planet där Shadow King regerar. Kan Old
Man Logan, Bishop, Archangel, Fantomex,
Rogue och Gambit stoppa Shadow King?
Häftat album. [178599]

Spider-Man/Deadpool Vol 4:
Serious Business 169:Den fysiska humorns mästare möter Spidey
and Deadpool.
Slapstick, den vandrande seriefiguren, har
grymt dålig komisk tajming. Han dyker alltid
upp när Deadpool och Spiderman försöker
hålla sig allvarliga. Frågan är varför paret
blivit så gravallvarliga? Det är inte likt dem.
Häftat album. [177309]

Spider-Man Miles Morales Vol 4 219:Som många tonåriga superhjältar har Miles
Morales problem med att hålla balansen
mellan privatliv och superhjälte liv.
Saker förvärras av hans föräldrars snokande
och Sinister Sixs återförening. De tänker
stjäla en helicarrier från SHIELD och SpiderMan måste stoppa dem.
➥ Häftat album i mars. [179676]

Wolverine: Old Man Logan
Vol 6: Days of Anger 189:Wolverine från den postapokalyptiska fram
tiden är känd som Old Man Logan.
Han fördes till vår värld som en ersättare för
sig själv. I ett försök att lugna sina nerver gav
han sig ut på en motorcykeltur genom
Kanadas ödemark, men lugnet infann sig
inte, istället blev han påhoppad av The Hulk
Gang. Hulk Gang är Bruce Banners inavlade
familj från samma framtid som Old Man
Logan. Vad gör de i denna tidslinjen och vad
kan Old Man Logan göra för att stoppa dem?
Häftat album. [178594]
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Hajime Isayama

Masashi Kishimoto

Science fiction i en hård alternativhistorisk värld där
människoätande titaner spelar en viktig roll.
Utanför ”paradisön” där Eren och de andra växt upp ligger
en hel värld, fylld med andra människor! Landet Mare
ligger i krig, och för att stärka sin position tänker de
attackera paradisön för att säkra ”ursprungstitanen” som
kan ge dem makt över de andra titanerna.
➥ Pocket i april. [174929]

Äventyren fortsätter med Narutos son Boruto.
Naruto och hans vänner har tummen i ögat på Momoshiki,
tills denne förvandlas till något fasansväckande. Naruto
och Sasuke måste samarbeta för att ta ner honom. Och
kanske finns nyckeln till framgång hos Boruto?
➥ Pocket i mars. [180313]

Attack on Titan vol 24 119:-

manga på engelska
Again!! No. 1 129:av Mitsurou Kubo
Tidsresedrama i gymnasiet.
Kinichiro går ut gymnasiet full av ånger över
allt han inte gjort. Mest av allt ångrar han att
han inte gick med i hejarklacken, som istället
upplöstes. Men en plötslig olyckshändelse
dagen efter examen skickar honom och en av
hans klasskamrater tre år bakåt i tiden med
minnena intakta! Kan Kinichiro rätta till alla
misstag han begick?
Pocket. [178959]

Again!! No. 2 139:Kinichiro kämpar för hejarklackens fortsatta
existens, och hans omedelbara mål är att få
de tidigare medlemmarna att återvända.
➥ Pocket i april. [178960]

The Ancient Magus’ Bride Vol 8 149:av Kore Yamazaki
Chise Hatori är en mystisk magikers lärling
och brud.
På grund av den vandrande magikerns
handlande härjar nu en drake vilt i skyarna
ovanför London, och för att rädda draken
måste Chise betala ett högt pris.

Battle Angel Alita Deluxe Edition 3 259:av Yukito Kishiro
Inbunden nyutgåva av den klassiska cyberpunkserien, med nya färgillustrationer, ny
översättning och nya omslag.
Alita har återvänt till Ido och försöker föra en
stillsam och tillbakadragen existens. Men en
dag får hon reda på att en av hennes gamla
prisjägarkamrater, Zapan, själv fått ett pris
på sitt huvud och lagt ansvaret på henne!
➥ Inbunden i april. [173921]

Battle Angel Alita Mars Chronicle 1 110:av Yukito Kishiro
Den sanna historien om Alitas barndom på
den krigshärjade planeten Mars.
Yoko och Erika är två små flickor som gjorts
föräldralösa av kriget på Mars. När de tas in
på ett barnhem träffar de den jämnåriga
Ninon. Men en mystisk cyborg förföljer Yoko,
och snart slås lugnet på barnhemmet i
spillror. Tillsammans med Erika och Ninon
måste Yoko försöka hitta någonstans att fly.
Pocket. [173843]

Battle Angel Alita Mars Chronicle 2 119:Berättelsen förflyttar sig åter till framtiden,
där Alita efter en hård strid nu är på jakt
efter sanningen om sitt förflutna.

Pocket. [179063]

➥ Pocket i april. [174961]

Attack on Titan Before the Fall 13 119:-

Black Butler Vol 25 169:-

av Ryo Suzukaze & Satoshi Shiki
En serie som utspelar sig före handlingen i
Attack on Titan.
Mitt under provet för att bli antagen till
fältjägarkåren avslöjar Kuklo den slutliga
versionen av ”den tredimensionella
manövreringsutrustningen” som Sharle och
Anhel bett fabrikationsstaden att tillverka.
➥ Pocket i april. [174927]

Awkward Silence Vol 6 169:av Hinako Takanaga
Toono blir stum av lycka när hans stora
kärlek Tamiya Keigo bjuder ut honom.
Det är intagningsprovens tid, och Toono har
riktat in sig på ett konstuniversitet. Men han
kommer inte in på det närliggande universitetet, och alla planer på det universitetssamboliv han och Tamiya planerat verkar
har grusats! Hur ska det nu bli med deras
förhållande?
Pocket. [179171]
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Boruto: Naruto
Next Generation Vol 3 99:-

av Yana Toboso
Ciel Phantomhive och hans demonbutler utför
hemliga uppdrag för kronan.
Ciel har den perfekta planen som ska få
Sphere Music Hall på fall: en egen, ännu mer
lockande revy! För att provocera fram en
reaktion måste han arrangera ett spektakel
enormt nog att locka publiken, källan till
deras hemliga experiment, från Sphere.
Pocket. [177968]

Bleach Vol 72 99:av Tite Kubo
Själaskördaren Ichigo fortsätter äventyren
bland levande och döda.
Kyoraku är allvarligt skadad och nu måste
adjutanten Nanao skydda honom. Frågan är
om hon hinner lära sig att använda sitt nya
svärd i tid för att göra någon skillnad. Samtidigt avslöjas Uryus planer när han ställs
ansikte mot ansikte med Ichigo.
Pocket. [180306]
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Keiichi Arawi

Hiro Mashima

Nagumo är en fattig student som hellre lägger tiden på
nöjen än jobb. Nu riskerar hon att bli vräkt!
Nagumo vill verkligen inte skaffa ett jobb. Hur ska hon
lyckas hejda sig från att slösa bort alla pengar innan
hyran är betald? Staden hon flyttat till, med alla dess
märkliga invånare, visar sig vara svaret på frågan ... på
sätt och vis.
Pocket. [20939]

En samling kortare berättelser om Fairy Tails medlemmar.
Fairy Tail är det mest ryktbara (eller beryktade, beroende
på vem som frågar!) magikergillet i Fiore, och kanske hela
världen. De är alltid redo att ta itu med magiska problem,
onda magiker och drakar, samtidigt som de kämpar för
den främsta positionen bland landets alla magikergillen!
➥ Pocket i april. [174957]

City 1 119:-

Blue Exorcist Vol 18 99:-

Devil’s Line, 10 139:-

av Kazue Kato
Rin och hans tvillingbror Yukio är Satans
söner, och för att hindra Satan från att förena
människornas och demonernas världar blir
båda exorcister.
På sjöns botten sover Hachirou vid Shuras
sida. Rin tänker använda det Shura lärt
honom för att befria henne, men kommer det
verkligen att fungera? Samtidigt på akademin börjar Lightning forska i länken mellan
korsriddarna och Illuminati.

av Ryoh Hanada
Mellan universitetsdoktoranden Tsukasa och
halvvampyren Anzai utvecklas ett förbjudet
förhållande i en värld där vampyrer i hemlighet rör sig oupptäckta bland människor.
Nu när Anzai slutat som polis beger han sig
till platsen där han växte upp för att försöka
ta reda på vad hemligheterna som omgav
hans födelse egentligen är. Där väntar hans
mor, Midori, och de svar hon kanske kan ge
honom. Samtidigt hittar Tsukasa i sina efterforskningar om ”oni” namnet Midori...

Pocket. [178568]

Bloom into You Vol 4 149:av Nakatani Nio
När en pojke bekänner sina känslor för Yuu
känner hon ingenting. Den vackra Nanami,
däremot, är oemotståndlig.
Sommarlovet tar sin början, och Yuu bär en
önskan inom sig hon själv inte riktigt förstår.
På elevrådets sommarläger kommer hon kanske få chansen att förstå sina egna känslor
och nås av någon annans.
Pocket. [179069]

Clockwork Planet 7 139:av Yuu Kamiya & Tsubaki Himana
Naoto är en mekaniknörd på Urverksplaneten. En dag faller en urverksmamsell från
skyarna. Därefter blir inget sig likt.
Frihet! Intrigerna är krossade, megavapnet
hejdat, regeringen i försvarsställning! Fast
armén går bärsärk, landets problem intensifieras, och det är vi som är orsaken? Så Naoto
och de andra tar på sig ansvaret, och inleder
en plan att attackera det kejserliga palatset.
Pocket. [173919]

Descending Stories: Showa Genroku
Rakugo Shinju 5 139:av Haruko Kumota
En ung man vill gå i lära hos en mästare i
komediberättarstilen rakugo.
Sukeroku har övergett rakugo och bosatt sig i
en kurort känd för sina varma källor.
Miyokichi har tröttnat på honom och lämnat
honom med parets barn.
Pocket. [173908]

Descending Stories: Showa Genroku
Rakugo Shinju 6 139:➥ Pocket i april. [174955]
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Fair y Tail S Volume 2 119:-

Pocket. [26092]

DNA Doesn’t Tell Us Vol 1 149:av Mintarou
En ny slags levande varelse har uppstått: djur
har förvandlats till söta flickor med vissa
kvarvarande djurattribut.
För att lära dem hur man är människa
skickas de till skolan Animalium. Men om de
blir skrämda eller upprörda över något så förvandlas de till djur igen, och kan inte återta
sin mänskliga form förrän de lugnat ner sig!
Pocket. [179057]

Dragonball Super Vol 2 99:av Akira Toriyama
Ett nytt orosmoln syns på horisonten och
snart måste Goku och hans vänner än en gång
försvara Jorden!
Goku fortsätter att slåss i turneringen och
möter en motståndare som ser precis ut som
Freeza! Ännu märkligare är att han har
samma krafter och förvandlingar som Freeza!
Men kommer samma strategier fungera mot
honom? Goku måste besegra honom för att
vinna superdrakkulorna.
Pocket. [177265]

Fire Punch Vol 1 129:av Tatsuki Fujimoto
”Ishäxan” har frusit världen och de överlevande äter mänskligt kött för att klara sig.
Människorna sträcker sig efter den liv
givande eldens makt och olika förmågor har
börjat visa sig. De som besitter dem benämns
som ”välsignade”. De två syskonen Agni och
Luna kan regenerera kroppsdelar de förlorat.
Men något som egentligen skulle kunna göra
gott vänds lätt, till en förbannelse i en värld
där allt handlar om överlevnad.
Pocket. [178571]
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Kio Shimoku

Masamune Shirow m.fl.

Serie om nördarna i otakugruppen Genshiken: Sällskapet
för studier av Modern Visuell Kultur.
Efter vad som har känts som en evighet avslöjar Madarame äntligen lösningen på haremproblemet, och det är inte
vad någon hade förväntat sig.
Pocket. [174917]

Fyra nya berättelser från Ghost in the Shell:s värld.
Gränsen mellan sinne och maskin suddas återigen ut
när västerländska författare och tecknare gör ett besök i
Shirows cyberpunkvärld
➥ Inbunden i april. [174958]

Genshiken Second
Season vol. 12 119:-

Flying Witch, 5 119:-

Imperfect Girl 3 139:-

av Chihiro Ichizuka
Makoto har flyttat till landet där hennes
släktingar ska ta hand om henne och träna
upp henne till häxa.
I Aomori börjar våren långsamt, långsamt
övergå i sommar. På samma sätt växer
Makoto sakta som häxa. Häxornas samfund anser att hon nu är redo för ett första
uppdrag från dem och Makoto blir tilldelad
uppgiften... barnvakt! Men hon det är inget
vanligt barn hon ska se efter.

av NISIOISIN & Mitsuru Hattori
Mangaversionen av en av NisiOisins mysterie
romaner.
Efter en bilolycka följde en ung författare en
traumatiserade liten flickan som bevittnat
händelsen hem. Men hennes hem är allt
annat än vanligt, och flickan vill inte låta
författaren gå sin väg igen. När vi nu har nått
volym tre har författaren kommit till insikt
om flickans och hennes föräldrars hemlighet.

Pocket. [18427]

Frau Faust 4 139:av Kore Yamazaki
Sagans Faust är i själva verket en kvinna på
rymmen med sin homunculusbetjänt.
En demon de nyligen besegrade gör en
oväntad återkomst, och Johanna och hennes
följeslagare befinner sig nu under attack.
Demonen Ino har beordrats att fånga in
Doktor Faust, och den här gången kommer
ingenting kunna stoppa henne! Johanna förs
in i hjärtat av fiendens territorium, men
hennes självsäkra attityd antyder att det inte
är helt stick i stäv med hennes egna planer.
Pocket. [173924]

The Heroic Legend of Arslan 8 119:av Yoshiki Tanaka & Hiromu Arakawa
Prins Arslan flyr när hans rike invaderas och
börja samla bundsförvanter.
När grannlandet Shindra skakas av ett tronföljdskrig vill Arslan och hans grupp bilägga
de gamla gränsstriderna som ett led i att
återta tronen. För att göra det föreslår de en
allians med Rajindra, en av Shindras prinsar.
Men Gadeva anser sig vara den rättmätige
arvingen till Shindra, och till sin hjälp har
han Shindras armé - och stridselefanter!
➥ Pocket i april. [174930]

His Favorite Vol 10 169:av Suzuki Tanaka
Yoshida har blivit ihop med klassens
snyggaste kille, Sato.
Saker och ting borde ha lugnat sig när alla
känner till killarnas förhållande, men ingen
ting är enkelt när Sato är inblandad! En
kulturfestival står för dörren och en
viss person ur Satos förflutna dyker upp.
Pocket. [177948]
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Ghost in the Shell:
Global Neural Network 279:-

➥ Pocket i april. [175844]

Is it Wrong to Pick Up Girls
Dungeon Days of Goddess Vol 1 169:av Fujino Omori & Kunieda
Humoristiska fyrarutorsserier i en avknoppningsmanga från ’Is it Wrong to Pick Up Girls
in the Dungeon’.
Vad gör egentligen gudarna och gudinnorna
och deras Familia när de inte inte ränner
runt och beviljar diverse hjältar nåd och
hjälp? I den här fyrarutorsserien behandlas
deras vardagsliv i korta glimtar där vi får se
sanningen bakom gudomligheten.
Pocket. [177959]

Juana and the Dragonewts’
Seven Kingdoms Vol 1 149:av Kiyohisa Tanaka
I en framtid där människan inte längre är
den dominerande arten har drakar utvecklats
till härskare över den värld vi en gång kände.
Nid, en ung draködla, är en arkeolog som
fascineras av det märkliga förflutna. En dag
möter han den mänskliga flickan Juana, och
adopterar henne. Tillsammans utforskar de
den magiska världens Sju Riken på jakt efter
det förflutnas mysterier.
Pocket. [179078]

Kaguya-sama: Love is War Vol 1 129:av Aka Akasaka
Två stolta genier är inbegripna i en
passionerad kamp. Vem kommer först att
bekänna sin kärlek?
Kaguya Shinomiya och Miyuki Shirogane
är två toppstudenter som båda känner sig
ensamma, men är för stolta för att våga
erkänna att de älskar varandra. Det hela
utvecklas till en utdragen kamp där det gäller
att lura den andre att visa sina känslor.
➥ Pocket i mars. [180305]
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Nagabe

Akira Himekawa

Den lilla flickan Shiva bor i en övergiven by med endast sin
mystiske inte helt mänsklige lärare till sällskap.
Shiva är skakad av tragedin som hennes lögner orsakat.
Shivas lärare har tagit med sig tanten som förvandats till
ett monster, men har svårt att lita på vad hon säger.
Pocket. [179058]

Link käpar mot ondskan för att rädda prinsessan Zelda!
Link måste söka rätt på Ilia och de andra byborna som har
kidnappats av ondskans hantlangare. Men det räcker inte.
Han måste också hitta skärvorna av Skuggkristallen, ett
uppdrag som för honom in i Skuggornas rike.
➥ Pocket i mars. [180311]

The Girl From the Other Side:
Siuil, a Run Vol 4 149:-

Kiss Him, Not Me 13 119:-

Moteki, 1 189:-

av Junko
Kae Serinuma är en nördtjej som älskar yaoi.
När hon plötsligt får fyra supersnygga beundrare vet hon inte vad hon ska ta sig till.
Kae och Mutsumi har inlett ett förhållande,
och Kaes dagar är fyllda med den första
kärlekens rus. Dessutom får hon den goda
nyheten att hennes favoritanime kommer få
en uppföljare, och hålla specialevenmang i
samband med det!

av Mitsurou Kubo
Fujimoto är nästan trettio och har aldrig haft
ett fast jobb eller flickvän.
Just när allt verkar som mörkast exploderar
hans telefon, och plötsligt börjar kvinnor
från hans förflutna ta kontakt! Det verkar
som om han har mängder av romantiska
möjligheter, men är han verkligen redo för ett
förhållande? Är någon av kvinnorna som sökt
upp honom det? Varför har de tagit kontakt
med honom nu?

Pocket. [173920]

Made in Abyss Vol 1 149:av Akihito Tukushi
Grottsystemet Avgrunden är den sista out
forskade platsen i världen.
Ingen vet hur djupt den når, och den är befolkad av förunderliga varelser och full av mystiska reliker. Generationer av tappra äventyrare har dragits till Avgrunderns mysterier,
och de de allra djärvaste kallas cave raiders.
I Oosu, staden vid Avgrundens rand, bor Rico.
Hon är en föräldralös flicka som drömmer
om att bli en cave raider som sin mamma. En
dag när hon genomsöker de mörka djupen
snubblar hon över en robotpojke.
Pocket. [179075]

Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Kanna’s
Daily Life Vol 1 149:av Coolkyousinnjya & Mitsuhiro Kimura
Den lilla draken Kanna ger sig av till
människornas värld för att leta upp sin vän.
Hon anade inte att hon skulle bli mer eller
mindre adopterad av Tohru och den mänskliga Kobayashi-san. Nu måsta Kanna lära sig
leva i människornas värld, med allt vad det
innebär. Hon är i precis lagom ålder för att gå
på lågstadiet, där hon träffar nya vänner som
kan lära henne något om människorna.

➥ Storpocket i april. [175845]

My Boy, 1 129:av Hitomi Takano
Satoko Tawada är en kontoist på nästan
trettio år som ännu inte funnit lyckan.
Av en slump möter hon den tolvåriga pojken
Mashuu som tränar fotboll själv i en park.
Hon bestämmer sig för att hjälpa honom, och
när Satokos pojkvän bedrar henne, tröstar
Mashuu henne. Satoko får reda på hur frånvarande Mashuus föräldrar är och vill hjälpa
honom. Det utvecklar sig till en ovanlig
vänskap.
➥ Pocket i april. [175846]

Nameless Asterism Vol 1 149:av Kobayashi Kina
Första dagen på högstadiet blir Tsukasa
förälskad.
Men hon lovar sig själv att för alltid hålla
det hemligt, för inte kan Nadeshiko någonsin
kunna besvara hennes känslor? Situationen
blir mer komplicerad när hon får reda på att
Nadeshiko själv har en hemlighet: hon är
förälskad i deras vän Mikage. Tsukasa är fast
besluten att göra allt för att Nadeshiko ska
bli lycklig, och stöttar henne bäst hon kan.
Men Mikage bär också på en hemlighet.

Pocket. [179084]

Pocket. [179073]

Mononoke Sharing Vol 1 149:-

Naruto Chibi Sasuke’s
Sharingan Legend Vol 2 99:-

av Coolkyoushinja
Gymnasieeleven Yata söker bostad och hittar
ett kollektiv i rätt prisklass.
Kanske är hyran så rimlig för att alla andra
hyresgäster är övernaturliga väsen? Väldigt
kärvänliga övernaturliga väsen med... hm,
stora naturliga tillgångar, om man säger så.
Att flytta hemifrån är en upplevelse i sig, men
Yata ser ut att få något utöver det vanliga.
➥ Pocket i mars. [179056]

30

The Legend of Zelda
Twilight Princess Vol 3 99:-

av Keni Taira
Elitgenininjan Sasuke vandrar runt i världen
för att utkräva hämnd, i chibiformat!
Tillsammans med sina vänner Suigetsu,
Jugo och Karin tar Sasuke en liten paus i
hämnduppdraget för att njuta av sommaren
på en sommarfestival. Festivalmat, nöjen och
fyrverkerier är bäst med bästa vänner!
Pocket. [178567]
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Kohei Horikoshi

Eiichiro Oda

I en värld där nästan alla har superkrafter föddes Midoriya
utan. Men en dag möter han den främste hjälten i världen, och
blir hans arvtagare.
Bakugo har rövats bort av superskurkarna, ett drag avsett
att dra ut hjältarna i ljuset och krossa dem. Midoriya och de
andra måste agera, men hur?

Stråhattarnas äventyr fortsätter i Nya Världen, i den absurda mangan med pirater.
Sanji tvingas in i ett arrangerat äktenskap av sin ränksmidande familj och Luffy och Stråhattarna har all möda i
världen att försöka rädda vännen. De ställs mot Big Mom,
en av havets kejsare. Frågan är om de ens har en chans att
gå segrande ur en sådan strid.
➥ Pocket i mars. [179658]

My Hero
Academia Vol 11 99:-

➥ Pocket i mars. [179654]

New Game! Vol 1 159:-

The Seven Deadly Sins 25 119:-

av Shoutarou Tokunou
Aoba Suzukaze har precis gått ut gymnasiet,
men misstas ofta för en mellanstatieelev då
hon ser ovanligt ung och barnslig ut. Hon får
jobb på företaget som gjorde hennes favoritspel, och får chansen att designa för de hon
beundrar allra mest. I en serie korta strippar
får vi se hur livet på ett spelföretag kan se ut,
och vilka lustigheter som kan uppstå mellan
Aoba och hennes nya vänner.

av Nakaba Suzuki
De Tio Budordens tyranni är över, men ännu
är allt inte frid i kungariket.
King och Dianne skiljs från de andra
synderna och avtalar med före detta bud
orden Gloxinia och Drole om att genomgå
speciell träning. De skickas 3000 år tillbaka i
tiden, till ett Britannia där det Heliga Kriget
just står inför sitt slut! Paret måste överleva
i denna främmande värld där de snart möter
ett hot långt mäktigare än De Tio Budorden.

➥ Pocket i mars. [179136]

Pocket. [174920]

orange: Future 149:-

Silver Spoon Vol 1 199:-

av Ichigo Takano
Våren då hon fyller sexton får Takamiya Naho
ett mystiskt brev från någon som påstår sig
vara henne själv från tio år in i framtiden.
Först tror hon att det är ett skämt, men så
börjar förutsägelserna i brevet gå i uppfyllelse
I brevet som Suwa skickade till sitt tio år
yngre jag skrev han att han borde gå till Yohashiratemplet tillsammans med Kakeru och
Naho. Vid templet där han i en framtid friade
till Naho kan kan han göra den framtiden
ogjord. Men är det inte värt det om det leder
till Naho’s lycka?

av Hiromu Arakawa
Yuugo Hachiken är född och uppvuxen i stan,
men söker in på ett jordbruksgymnasium.
Med sin studieförmåga har han alltid trott att
han skulle klara sig bra var han än hamnar,
men snart inser han att livet på landet kräver
helt andra saker än gott läshuvud. Snart får
han dock vänner i korridoren och bland andra
i klassen som kommer från generationer av
hårt arbetande bönder. Av dem lär han sig
snart att tas med bortsprungna kalvar och
andra lantliga överraskningar!

Pocket. [179071]

Princess Jellyfish 8 199:av Akiko Higashimura
Näst sista delen i serien om kvinnokollektivet
och manetkollektionen.
Hanamori-san tar sig till Singapore med
mindre ädla avsikter, men den största överraskningen står Shu för när han bestämmer sig för att fria. Och den här gången
menar han allvar. Samtidigt lever Manet
kollektionen vidare. Frågan är bara vem som
törs ta över verksamheten.
➥ Pocket i april. [174925]

Saint Seiya: Saintia Sho Vol 1 149:av Chimaki Kuori
I efterdyningarna av ett krig som uppviglades
av det Gyllene Helgonet Saga och sträckte sig
över Vintergatan bildas ett nytt band Helgon
med uppgiften att skydda gudinnan Athena.
En ung kvinna tar beslutet att som gudinna
gå stridens väg. En annan bär ödet att besittas av en ond gudom. I konflikten mellan dem
föds upptakten till en ny legendarisk kamp...
Pocket. [179072]
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One Piece Vol 85 99:-

Pocket. [179178]

Skip Beat Vol 40 129:av Yoshiki Nakamura
Kaxig och humoristisk shojomanga om livet i
rampljuset.
Kyoko vill få en roll i det nya samurajdramat,
där hon kan få joba tillsammans med bästa
vännen Kanae “Moko” Kotonami. Men många
hinder står i vägen för att hon ska få drömrollen, bland annat en annan skådespelerska
som gör allt för att bräda Kyoko.
➥ Pocket i mars. [180328]

Sorry for My Familiar Vol 1 149:av Tekka Yaguraba
I Makai har varje demon en Familiaris som
de åkallar med hjälp av sin magi.
Patty är en demonflicka så svag i magin att
hon inte ens kan åkalla ett djur, men är ändå
tvungen att skaffa sig en familiaris. Mot
villigt väljer hon en medelålders människa
vid namn Norman. Han har ett outsinligt
intresse för Makai och dess invånare, och
tillsammans ger det omaka paret sig ut på en
upptäcksresa.
Pocket. [179061]
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ONE & Yusuke Murata

Sui Ishida

Livet blir trist när alla motståndare faller för ett slag.
A-hjältarna kämpar mot den väldiga mångögda bläck
fisken. Och vad händer nu? Kan det vara S-hjälten Flashy
Flash som ger sig in i leken? Inget kan stoppa Monster
förbundets våldsamma angrepp.
➥ Pocket i mars. [180307]

I kampen mot ghoulerna har organisationen CCG
utvecklat ett nytt vapen, människor med kaguneimplantat
som kan slåss som ghouler. Men vapnet är oprövat.
Operation Auction Sweep har förvandlats till ett blodbad
när agenterna möts av Aoigiriträdets ghouler.
➥ Pocket i mars. [179656]

One-Punch Man Vol 13 99:-

Spice & Wolf Vol 15 169:-

UQ Holder! vol 13 119:-

av Isuna Hasekura
Lawrence och gudinnan Holo har dragits in i
en våldsam konflikt.
Debaukompaniets radikala element har gjort
processen kort med sina konservativa
kamrater. Kan Lawrence och legoknektarna i
Myuri hålla tillbaka det annalkande kriget?

av Ken Akamatsu
Negi Springfields sonson Tota har gjorts
odödlig av sin mentor Evangeline och har gett
sig ut i en värld full av fantastisk magi och
teknologi.
Tota dras allt djupare in i Negimas värld,
efter att ha mött sjävaste Negi Springfield!
Tota har kastats tillbaka till tiden då Negi
var läromästare på Mahoraakademin, och där
får han bevittna historien om Yukihimes kärlek. Men de två står inför ett oväntat möte...

➥ Pocket i mars. [180054]

Tales of Wedding Rings Vol 1 119:av Maybe
Sato har varit kär i sin barndomsvän och
granne Hime sedan dagen hon dök upp från
ingenstans tio år tidigare.
När de börjar på gymnaiet har hon blivit en
mystisk och betagande skönhet, och Sato
vågar inte bekänna sin kärlek. Men hon är
inte den han tror, och när hon är på väg att
gifta sig i en annan värld hamnar han i brudgummens ställe! Men hennes make måste
ta sig an rollen som Ringkungen och rädda
världen. Är Sato verkligen redo för det?
Pocket. [179180]

That Time I Got
Reincarnated as a Slime 4 139:av Fuse & Taiki Kawakami
När Mikami ligger döende misstolkas hans
sista önskan: han återföds som ett slemmonster i en värld som hämtad från ett TV-spel.
En armé på 200 000 fruktansvärda monster
är på väg att invadera Djura! Storskogens
härskare, dryaderna, ber Rimuru att försvara
dem från det annalkande hotet.
Pocket. [173918]

That Time I Got
Reincarnated as a Slime 5 139:Pocket. [174959]

To Your Eternity 3 139:av Yoshitoki Oima
Ett väsen utan egen skepnad sänds till jorden,
där det kan ta form av något döende.
Efter att för första gången ha drabbat
samman med en fiende drar Fushi vidare,
och möter Guuguu, en maskerad pojke som
självironiskt kallar sig för ett monster. Han
tar Fushi under sina vingars skugga.
Pocket. [178929]

To Your Eternity 4 139:➥ Pocket i april. [178932]
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Tokyo Ghoul: re Vol 3 129:-

Pocket. [174921]

Voices of a Distant Star 139:av Makoto Shinkai & Mizu Sahara
Hur långt skulle du gå för äkta kärlek?
I en framtid där interstellära resor är möjliga
går Mikako med i ett forskningslag som ska
utforska förhållandet mellan mänskligheten
och utomjordiska raser. Hon beger sig ut i
rymden och lämnar bakom sig Noboru,
mannen hon älskar. På väg bort från jorden
blir hennes enda kontakt med honom textmeddelanden på mobiltelefonen. Men tiden
växer med avståndet, och medan Mikako
knappast åldras alls måste Noboru bestämma
sig för om hur han vill leva sitt liv.
Pocket. [175843]

World’s Greatest First Love Vol 9 129:av Shuniku Nakamura
Ritsu börjar jobba på ett nytt förlag, där
chefen försätter alla hans känslor i obalans.
Ritsu arbetar hårt för att nå sitt mål att
komma upp till samma nivå som Takano. Alldeles för hårt, visar det sig, när han till slut
kollapsar av utmattning! Då det inte verkar
som om Ritsu tar hand om sig ordentligt
bestämmer sig Takano för att ta på sig upp
giften att organisera även Ritsus privatliv.
Pocket. [177949]

Wotakoi: Love is Hard for Otaku 1 179:av Fujita
Narumi och Hirotaka tycks vara ett riktigt
mönsterpar, båda snygga och välutbildade.
Men de har många hemligheter, som de
döljer för alla utom varandra. Båda är riktiga
nördar. Narumi gillar yaoi och Hirotaka är
en inbiten gamer. Deras lite klumpiga relation beskrevs först i en webserie, innan den
ritades ut till en riktig manga.
➥ Pocket i april. [180818]
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Azul (skandinavisk utgåva) 449:En svenskspråkig utgåva av spelet där det gäller att
bli bäste plattläggare.
Azul kommer av azulejos, som betyder fajansplatta på
portugisiska. Här gäller det för spelarna att på bästa
sätt smycka väggarna i ett kungligt palats med
plattor. Dra brickor och samla poäng genom att placera på rätt sätt och inte slösa med kaklet.
➥ Släpps i mars. Brädspel för 2-4 spelare.
Speltid 30-45 minuter. Regler på svenska. [181287]

Dark Souls - The Card Game 429:Ett samarbetskortspel baserat på TV-spelet där du dör och
dör och dör.
Det gäller förstås att utforska, besegra gräsliga motståndare och
samla själar och skatter. Med hjälp av själar och skatter kan
spelarna skaffa bättre kort och anpassa sin lek till nya och värre
fiender. Så småningom är de mäktiga nog att klara en riktig bossfajt. Spelet balanseras av att anfallsstyrka och stryktålighet båda
representeras av samma lek. Det gäller att hushålla med styrkan för
att överleva framtida strider.
➥ Släpps i mars. Kortspel för 1-4 spelare. Speltid 45-60 minuter.
Regler på engelska. [180430]

Exploding Kittens NSFW Black Box Edition
(Not Safe For Work) (skandinavisk utgåva) 249:Ett kortspel för alla som gillar explosioner och kattungar, och laserskärare och getter.
Den här svenskspråkiga utgåva av kortspelet där det gäller att inte dra exploderande
kattkort. NSFW-utgåvan innehåller samma kort som originalspelet i den röda lådan, men
med barnförbjudna bilder som inte ansågs passande för vaniljutgåvan. Observera att bilden
visar den engelskspråkiga utgåvan av spelet.
➥ Släpps i maj. 2-5 spelare. Speltid 10-20 minuter. Regler på svenska. [181294]

One Deck Dungeon:
Forest of Shadows 269:En grottkrälarupplevelse för tjuvar och banditer, där ingen spelomgång är den
andra lik.
Forest of Shadows är en fristående expansion, eller snarare variant, av grott
krälarspelet One Deck Dungeon. Varje kort beskriver dels faror eller mot
ståndare, dels belöningar som väntar hjältarna när de lyckas. Besegra ett kort
och vinn skatten som beskrivs på kortet. Ju längre tid du tar på dig, och ju
djupare ner i grottan du söker dig, desto svårare blir det. På slutet väntar en
episk bossfajt.
Kortspel för 2-5 spelare. Speltid 15-30 minuter. Regler på engelska. [178225]

Founders of Gloomhaven 699:Ett fristående brickläggningsspel från samma värld som det sanslöst
populära Gloomhaven.
Spelarna styr var sin ras som jobbar på att bygga upp staden Gloomhaven och influera
stadens invånare. Det här spelet handlar alltså om Gloomhavens födelse, och utspelar sig
flera hundra år före händelserna i huvudspelet. Spelarna använder händelsekort för att
placera ut resursbyggnader på stadskartan och utnyttjar dem för att skapa flera resurser, som i sin tur genererar prestige. För att bredda verksamheten måste de samarbeta,
eftersom ingen ras har tillgång till alla resurser. En auktionsmekanism styr vilken typ
av byggnader som reses och var i staden de hamnar. Influens över stadens invånare kan
användas för att stärka den egna rösten i auktionerna.
➥ Släpps i maj. Brädspel för 1-4 spelare. Speltid 60-120 minuter. Regler på engelska. [180301]
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Diamant (skandinavisk) 269:Snabbspelat och roligt för hela familjen,
från konstruktören av Ticket to Ride.
Utforska gruvans djupa schakt genom att
vända på kort och dela upp ädelstenarna
som bryts på vägen ner genom gångarna.
Men var beredd på att när som helst fly
tillbaka upp mot ytan. Ett kort räcker för
att vända lyckan mot dig och ett ras, en giftorm eller någon annan fara gör slut på din
karriär - men ju färre som är kvar i gruvan,
desto större blir din del av vinsten.
➥ Släpps i april. Brädspel för 3-8 spelare från 8 år.
Speltid 30 minuter. Regler på svenska. [179534]

King of New York (svensk) 369:En svenskspråkig utgåva av spelet där monster stampar sönder New York.
Spelarna kontrollerar monster, jätterobotar och utomjordingar med siktet inställt på New
York. Varje runda slår de tärningar och bestämmer vilka resultat de vill spara. De kan få
vinstpoäng, samla energi, hela sig själv eller angripa de andra spelarnas monster. Den som
lägger beslag på New York får extra vinspoäng, men kan i gengäld inte hela sig själv när
motspelarna går till anfall. Specialkort kan köpas för energi och ger särskilda förmågor och
effekter. Vinner gör den som samlar 20 vinstpoäng, förstör New York eller står ensam kvar
när dammet har lagt sig.
2-6 spelare. Speltid 30 minuter. Från 8 år. Regler på svenska. [181286]

The Legend of Korra The Board
Game - Pro Bending Arena 549:Ett lekbyggarspel med miniatyrer, baserat på TV-serien
The Legend of Korra.
Spelet baseras på Pro Bending, sporten som spelar en stor roll i första säsongen av Avatar: The
Legend of Korra. Det är avsett för två spelare, som vardera kontrollerar tre bändare: jord, eld och
vatten. Spelarna har kortlekar för sina bändare och spelar kort för att lägga elementarmarkörer
runt brädet och ta ner motståndarna. Precis som i TV-serien handlar det om att jobba som en grupp
och antingen komma längst eller slå ut motståndarna ur ringen. Den som knuffar ut de andra eller
befinner sig med sina bändare på motståndarens sida av arenan när spelet är över vinner.
Kortspel för 2 spelare. Speltid 30-45 minuter. Regler på engelska. [178522]

Zombicide - Black Plague Green Horde 1099:Zombicidespelen är samarbetsspel där det gäller att överleva anstormningen av zombier.
Ju fler odöda som faller, desto mer lär du dig, och desto fler dyker det upp. Det här är en
utveckling av medeltidsvarianten Black Plague.
Den här gången är det inte vanliga mänskliga odöda, utan zombifierade, grönskinnade
orker och goblins, som stormar mot de hårt ansatta hjältarna. Black Plague Green Horde
utspelar sig i en medeltida värld där levande döda orker och vättar håller på att göra
processen kort med människorna. Förvänta er större, hårdare och elakare odöda än
någonsin. I den medeltida varianten av spelet finns det inga tunga vapen att tillgå för att
göra slut på dem - men väl mäktiga besvärjelser. En ny spelmekanism är horden, en väldig
skock med odöda som dyker upp där man minst anar det på brädet och angriper hjältarna.
Brädspel för 1-6 spelare. Regler på engelska. [179532]

Zoomaka 239:Ett snabbspelat kortspel med djurtema.
Spelet går ut på att bygga en djurpark och
befolka den med olika djur. Det gäller att fylla
ut djurparkens alla fyra sektioner, och olika
djur hör till olika sektioner som markeras
med färgen på korten. När det är din tur kan
du placera ett djur, sälja det eller lägga det på
banken. Första spelare att slå upp portarna till
djurparken har vunnit.
Kortspel för 2-5 spelare från 9 år. Speltid 25-45
minuter. Regler på engelska. [177680]
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Rising Sun Core 999:Ett samurajspel i samma andra som vikingaspelet Blood Rage, men med fokus lagt på
budgivning, förhandlingar och heder.
Speldesignern och skulptörerna som gjorde Blood Rage ligger också bakom det här
spelet. Rising Sun handlar om heder, förhandlingar och krigföring i det feodala Japan, där gamla gudar (kami) har återvänt. Om Blood Rage hämtade inspiration från
Risk, ligger Rising Sun närmare Diplomacy. Här handlar det mycket om allianser
och förhandlingar. Spelarna kontrollerar olika klaner som har fördelar och nackdelar
i kampen om herraväldet över Japan. Krigshandlingarna är bara ytterligare ett redskap i förhandlingarna. Spelet innehåller ett budgivningssystem som används för att
avgöra hur strider om viktiga strategiska punkter avlöper. Det håller räkning på din
heder, som påverkas av vilka handlingar du väljer att utföra.
➥ Släpps i april. Brädspel för 3-5 spelare från 13 år.
Speltid 90-120 minuter. Regler på engelska. [179531]

Arkham Horror: The Card Game

Black Stars Rise 159:Rollpersonernas efterforskningar har tagit dem långt från lilla
Arkham, över Atlanten till Frankrike och ner i katakomberna under
Paris. Därifrån beger de sig nu till den lilla tidvattenön Mont SaintMichel i Saint Malo-bukten. Mörka moln skockas på himlen och det
blåser upp till storm. The Path to Carcosa-cykeln kräver att du har
spelets grundlåda och expansionen Path of Carcosa.
Del 5 i The Path to Carcosa Cycle. [173614]

Dim Carcosa 159:Här avslutas kampen mot Hastur, när hjältarna färdas bort från vår
värld och in i vansinnets rike.
➥ Släpps i mars. Del 5 i The Path to Carcosa Cycle. [173615]

Ett samarbetsspel där spelarna
avslöjar allt vidrigare fasor i
expansioner där fokus ligger på
historieberättandet.

Arkham Horror - The Card
Game Core Set 399:Kortspel. 1-2 spelare (4 med två
askar). 60-120 minuter. Regler på
engelska. [162450]

Dominion 2nd Edition

Nocturne Expansion 499:Du har alltid älskat natten, till och med lekt med
tanken på att bli vampyr. De levande döda har
onekligen flera fördelar framför de levande - inget
åldrande, ingen besvärande spegelbild. Men det
finns ju en del nackdelar också. Tänk till exempel på
bysmeden som blir en varulv vid fullmåne, och en
chihuahua vid nymåne. Allt har sitt pris. Det här är
en expansion med hela 500 kort, däribland 33 nya
Kingdom-kort. Nya Night-kort spelas ut efter köpfasen, Arvegods ersätter Coppers i början och Doomkort som ger magiska fördelar och förbannelser.
Expansion i box. [178518]

Ett kortspel där det gäller att
bygga upp sin feodala egendom
i kamp mot andra furstar.

Dominion 2nd Edition 449:Brädspel. 2-4 spelare. 30 minuter.
Regler på engelska. [163485]

Eldritch Horror

Masks of Nyarlathotep Expansion 499:En expansion som hämtar titeln från den populära
rollspelskampanjen från 80-talet, och kretsar kring
en av de mest charmerande av de gamla gudarna.
Nyarlathotep har tusen ansikten, somliga värre än
andra, och blandar sig direkt i människornas affärer
på ett sätt galna gudar sällan gör. Det gör också att
han har lätt att få tillbedjare, och kulter tillägnade
gudarnas budbärare finns över hela jorden. Hjältarna måste sätta stopp för kultisterna innan de har
skänkt tillräckligt mycket kraft åt sin herre för att
öppna Den sista porten. Här ingår också den nya
spelmekanismen Personal Stories.
Expansion i box. [176167]
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Ett samarbetsspel i
H P Lovecrafts 1920-tal.

Eldritch Horror 599:Brädspel. 1-8 spelare.180 minuter.
Regler på engelska. [128206]

35

SF-BOKHANDELN VÅREN 2018

EXPANSIONER

Mansions of Madness Second Edition

Sanctum of Twilight 299:-

Ett samarbetsspel i Lovecrafts
20-tal, med mobilapp istället
för en levande spelledare.

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

En expansion med tre nya digitala scenarion, nya mythändelser och ett pussel. Här introduceras också en ny slags kort, Elixir, och en markör, Improvements. Dessutom nya kartbrickor,
monster, utforskare och kort av olika slag. Handlingen kretsar kring Silver Twilight Lodge, en
klubb där Arkhams mest inflytelserika medborgare samlas för att göra upp affärer, planera fester och parader och påverka stadens politiker. I hemlighet samlas de också för att utföra mörka
ritualer som hotar allt och alla i den lilla staden. De som lägger sina näsor i blöt har en tendens
att försvinna.
➥ Släpps i april. Expansion i box. [180534]

Alderac

Smash Up - That ’70s Expansion 249:-

Kortbaserad förstörelselusta.
Färgstarka fraktioner slår
sönder allt i sin väg.

Smash Up 299:Kortspel för 2-4 spelare. 45 min.
Regler på engelska. [115880]

Get in the groove med en expansion som hyllar 70-talts popkultur. Få årtionden har ansamlat
så många minnesvärda subkulturer och grupperingar som lämpar sig att släppa lös för att
orsaka förstörelse i Smash Up. Diskodansarna får sin styrka genom att dansa i grupp. Riktigt
skakigt blir det när de härmar varandra. Kung fu-mästarna låter kraften flöda som vatten
mellan sig, och till och med från sina fiender. Truckers flyttar sig själva och last mellan alla
baser, samtidigt som de gör fingret åt ordningsmakten. Vigilantes skapar rättvisa med hårda
nävar. Utöver de fyra fraktionerna innehåller expansionen åtta baser, regler och VP-markörer.
Expansion i box. [179927]

Star Wars Legion

74-Z Speeder Bikes Unit Expansion 289:Två 74-Z Speeder Bike-modeller med alla kort och uppgraderingar för att förstärka din armé med snabba spanings
trupper.
➥ Släpps i mars. Empire-expansion. [177458]

AT-ST Unit Expansion 499:AT-ST står för All Terrain Scout Transport, ett vandrande fort
som kan fungera som samlingspunkt för alla dina styrkor.
Med modellen följer alla kort och uppgraderingar som krävs.
➥ Släpps i mars. Empire-expansion. [177463]

Stormtroopers Unit Expansion 289:Sju klassiska stormtroopers, identiska med de som följer med
i grundboxen för spelet. Alla med kort och uppgraderingar.
➥ Släpps i mars. Empire-expansion. [177459]

AT-RT Unit Expansion 289:Ett figurstridsspel i Star Wars
universum. Bygg upp dina
markstridskrafter och slåss
om makten över galaxens
världar. Star Wars Legion
är ett miniatyrstridsspel i
taktisk skala för två spelare.
Naturligtvis ingår kändisar
som Darth Vader och Luke
Skywalker i trupplistan.
Figurerna är av plast. De
säljs omålade och är lätta
att sätta ihop. Grundlådan
innehåller 33 minisar och alla
kort,markörer, terrängelement
och regler som krävs för att
börja spela.

Star Wars Legion
Core Set 899:Figurspel för 2 spelare.
Speltid 1-2 timmar. Regler på engelska. Släpps i mars. [174568]
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AT-RT står för All Terrain Recon Transport och är rebellernas
motsvarighet till AT-ST-enheten ovan. I lådan finns en modell
med tre olika möjliga beväpningar, kort och uppgraderingar.
➥ Släpps i mars. Rebellion-expansion. [177457]

T-47 Airspeeder Unit Expansion 299:En T-47 Airspeeder, anpassad för att klara den bitande kölden på
Hoth. Med modellen följer kort och uppgraderingar.

➥ Släpps i mars. Rebellion-expansion. [177461]

Extra Dice Pack 199:15 extra tärningar.
➥ Släpps i mars.
Tillbehör. [177455]

Movement Tools
& Range 199:Tre ”movement tools” och en
”segmented range ruler”.
➥ Släpps i mars.
Tillbehör. [177456]
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Magic the Gathering

ROLLSPEL PÅ SVENSKA

Coriolis andra utgåvan

Richard Garfield, skaparen av världens största samlarkortspel, är tillbaka i designgruppen för vårens expansion. Som
titeln antyder kretsar handlingen kring planet Dominaria.

Dominaria - Booster 39:Booster med 15 kort till Magic the Gathering.
➥ Släpps 27 april. [181026]

Dominaria - Planeswalker Deck 169:Startlek med en färdig lek med 60 kort, däribland ett ”foil
premium Planeswalker card”. Dessutom ingår två
boosterpack med vardera 15 kort, ett strategi kort och en
liten regelguide för nybörjare.
➥ Släpps 27 april. [181028]

Dominaria - Bundle 399:En låda full av kort, arvtagare till det som i tidigare
expansioner kallades ”Fat Pack”.
➥ Släpps 27 april. [181027]

Magic Elves vs. Inventors Duel Deck 229:Två färdiga, välbalanserade duellkortlekar med tema från
striden mellan ljus och mörker.
➥ Släpps i april. 2 kortlekar med vardera 60 kort. [180367]

Emissarien som försvann 329:Årets mest efterlängtade rollspelsprodukt? Den stora kampanjboken till sf-spelet Coriolis är äntligen här!
Emissarien från Xene är försvunnen. Gatureportrar kallar
det för mystikermorden. De senaste segmenten har ett
stort antal mystikersmittade personer hittats döda eller
försvunnit spårlöst. Vem är det som jagar stationens mystiker? Och varför? När rollpersonernas vän drabbas blir
det plötsligt personligt.
Kan de lösa mysteriet innan det är för sent? Emissarien
som försvann är den första delen i Ikonernas nåd, den
episka och efterlängtade kampanjen till Coriolis - mörkret
mellan stjärnorna. Äntligen avslöjas sanningen bakom
den storslagna konspiration som hotar att förändra Tredje
horisonten för alltid.
Här ingår omfattande bakgrund och information för
spelledaren om de stora skeenden som hotar hela Tredje
horisonten, samt två äventyr ”I Martyrens fotspår” och
”Den kuanska kopplingen” . Dessutom ingår en mängd
kartor och handouts som visar stationen Coriolis, planeten
Kua och viktiga dokument. En scenariogenerator kan ge
många timmars vidare spel och låter spelarna fortsätta att
utforska de mysterier som etableras i boken.
Inbundet album. [164374]

Hero Realms
Dragon 99:En eldsprutande bosslek,
som ersätter din personliga lek i lekbyggarspelet
Hero Realms.
Boss Deck. [178554]

Lich 99:En bosslek med mörk
magi och levande döda
som ersätter din personliga lek.
Boss Deck. [178555]

Fantasyversionen av fantastiskt skojiga kortspelet
Star Realms. Grundreglerna
gäller två spelare, men det
finns specialregler för att
vara flera.

Hero Realms 199:Kortspel för 2-4 spelare.
20-30 min. Regler på engelska.
[163235]
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Fantasy! Old School Gaming

Världsboken 99:-

Världsboken till Fantasy! - Old School Gaming, är den
definitiva guiden till världen utanför de Fjärran dalarna.
Här hittar du 14 länder, mängder av äventyr och
scenarion, viktiga personer, nya religioner, varelser och
mycket mer. Allt i ett smidigt pocketformat!
➥ Släpps i maj. Pocket. [181723]
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rollspel på engelska
Adventures in Middle-Earth
Vill du spela i Tolkiens Midgård med regler
som känns hemtama? Det här är en kampanjmiljö till Dungeons & Dragons, förlagd
till Tolkiens värld under åren mellan händelserna i Hobbiten och Ringens krig.

The Mirkwood Campaign 399:-

Sagospelet Äventyr

Monster i Masona 249:Monster i Masona är den tredje världsboken för Sagospelet Äventyr och koncentrerar sig helt på monster som
förekommer i Västanhavet och på Nordhelm. Boken är
fullmatad med fantasifulla och ofta unika varelser som
alla följs av några sagofrön med exempel på hur de kan
användas i spelvärlden.
➥ Släpps i maj. Häftat album. [181586]

Kampanj. Inbunden. [177944]

Conan
Mophidius spel om barbaren från Cimmeria använder sig av 2d20-systemet, samma
som återfinns i det nya Star Trek-spelet.

Conan the Barbarian 249:En bakgrundbok till spelet i Conans värld.
Här beskrivs länderna i norr: Asgard, Vanaheim, Hyperborea och Conans hemland
Cimmeria. Den vilda norden är mycket
olik de civiliserade länderna i söder.
Bakgrund. Inbundet album. [176071]

Hjältarnas tid

Död kvinnas kista 169:Ett äventyr med pirater och dolda skatter.
Kapten Hedwig Höknäbb, ökänd
piratkapten och de sju havens
fasa, har ett litet smärre
problem: hon är död. Hon och
hennes besättning har spökat i
ruinerna av värdshuset där de
dog - samma ruiner där några modiga äventyrare söker skydd från
ovädret. Därmed har kapten
Hedwig en lösning på problemet.
Även om hon inte kan lämna
värdshuset så har ju
hennes levande gäster inte
samma begränsning.
➥ Släpps i april. Häftad. [181670]

soloäventyr
Kitty Curran & Larissa Zageris
My Lady’s Choosing, An Interactive
Romance Novel 155:Jane Austen möter Ensamma vargen i ett
soloäventyr fyllt av heta kyssar.
Högstämd romantik, flammande åtrå och
spirituell komedi väntar mellan denna
boks pärmar, där du själv väljer vilken väg
dina romantiska eskapader ska ta. Du är
en vacker men utfattig flicka i ett 1800-tal
fyllt av heta känslor. Vilka vägar för dig
mot lyckan?
➥ Storpocket i april. [175181]

Gabe Soria & Kendall Hale
Crypt Quest/Space Battles 139:Soloäventyra bland 80-talets arkadspel.
Det börjar när du klättrar över staketet
och tar dig in i ett övergivet shoppingcenter. Där hittar du en nedlagd spelarkad
med ett spöke bakom disken. Det är bara
att välja spel och sätta igång: Crypt Quest
eller Space Battles. Dina val genom boken
avgör om du lyckas ta dig genom spelet
utan att dö, och i slutändan om du klarar
dig levande ut ur köpcentret.
Inbunden. [177068]
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Sauron har lämnat Dol Guldur, men
mörkret dröjer kvar över skogen. Kan
rollpersonerna hjälpa till att hålla tillbaka
skuggan från skogen? Den här kampanjen
innehåller material för flera månaders
spel.

Delta Green
En mer actioninriktad nutidsversion av
Call of Cthulhu, spelet om kampen mot
yttre fasor från H P Lovecrafts verk.

Observer Effect 199:Stirra alltför länga in i verklighetens
kaos, så stirrar det tillbaka på det. USA:s
energidepartement har låtit tillverka en
holografisk apparat som gör just det.
Naturligtvis har något gått förfärligt fel.
➥ Äventyr i mars. Häftat album. [178221]

Dragon Age
En ovanligt lyckad variant av TV-spel-blirbordsrollspel. Mycket av ursprungsspelets
anda fångas på ett bra sätt.

Faces of Thedas Sourcebook 399:En bok med personer från spelvärlden.
Här porträtteras Alistair och Dorian,
Loghain och Knight-Commander Meredith,
plus förstås många andra med värden,
bakgrund och tips på hur de kan användas
i äventyr.
➥ Bakgrund i april. Inbundet album. [171786]

Powered by the Apocalypse
PbtA är ett spelsystem som lägger stor vikt
vid historieberättande. Lite som FATE,
men med en annan grundmekanik.

Spirit of 77 RPG 299:Ett rollspel med 70-talets popkultur i
centrum. Blaxploitation, kung fu-filmer,
privatdeckare i skrynklig trenchcoat och
glittriga diskostjärnor - återupplev det
glada 70-talet (eller föreställ er det, om ni
inte var med).
Grundregelbok. Häftat album. [178258]

Renegade Game Studios
Kids on Bikes RPG - Strange
Adventures in Small Towns 229:Rollspel med Stranger Things-vibbar, lite
liknande det svenska Ur varselklotet.
Liksom där är rollpersonerna barn i mellanstadieåldern som upplever mer eller
mindre kusliga äventyr och utforskar sitt
närområde. Spelet kallas ”a Collaborative
World Building RPG”, vilket ganska bra
beskriver vad det är. Skapa tillsammans
er egen värld, som kan vara 80-talet eller
inspirerat av ett tidigare årtionde.
➥ Grundregler i april. Häftat album. [180804]
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Savage Worlds
Ett snabbspelat, generiskt regelsystem
som har sina rötter i weird west-spelet
Deadlands och passar actioninriktade
rollspel.

The Goon The Roleplaying Game Hardcover 399:The Goon är en tecknad serie där gammal
dags gangstrar möter övernaturliga fasor.
I rollspelet kan du välja mellan att skapa
ditt eget gäng med hårdingar, och att
hämta rollpersoner från den tecknade
serien. Håll rivaliserande gäng borta från
era kvarter och hålla ögonen öppna efter
zombieprästen och hans horder av odöda.
Dr Hieronymus Alloy och hans robotsvärmar är inte heller att leka med.
➥ Grundregler i mars. Inbunden. [178255]

The Goon The Roleplaying Game
- GM Screen with Adventure 199:Spelledarskärm och 32-sidigt äventyr till
rollspelet.
➥ Skärm och äventyr i mars. [178256]

Shadowrun Fifth Edition
Shadowrun är en blandning av cyberpunk
och urban fantasy. Det utspelar sig i en
nära framtid där mytologiska väsen har
dykt upp i världen och magi börjat
fungera. Reglerna är förhållandevis
komplexa - det är inget bra nybörjarspel.

Dungeons & Dragons Dungeon Tiles

City 249:Terrängbrickor som läggs samman till en karta av en stad.
Mapp. [178262]
Dungeon 249:Här läggs brickorna ihop till en Dungeon.
Mapp. [178263]

Wilderness 249:Brickor som läggs ut till en vildmarkskarta.
Mapp. [178264]

Dark Terrors 449:Skräcken växer sig allt starkare i den
sjätte världen. Skalbaggsandar tuggar i
sin megabolag från insidan. Shedim tar
över döda kroppar och använder för sina
egna, skumma syften. Och i metaplanens
mörkaste hörn gömmer sig varelser alla
levande gör klokast att hålla sig långt
borta från. Det här är en handlingsbok,
med varelser och handlingsuppslag knutna
till fasor som väntar i mörkret.
➥ Plot sourcebook.
Inbundet album i april. [181309]

Star Trek Adventures RPG
Mophidius Star Trek-spel är riktigt bra.
Det använder en variant av reglerna som
också återfinns i Conan-spelet här till
vänster, men anpassade för den fredligare
Star Trek-miljön.

These are the Voyages 379:Åtta små äventyr som kan pröva star
fleets officerare vid frontlinjen och i olika
operationer.
Äventyr. Häftat album. [175585]

Starfinder RPG
Ett science fiction-rollspel baserat på
samma regelsystem som fantasyspelet
Pathfinder RPG (som i sin tur är utvecklat
ur Dungeons & Dragons version 3.5). Det
handlar med andra ord om space opera
med nivåer, hitpoints och lite gammaldags
känsla.

The Thirteenth Gate 229:-

Call of Cthulhu 7th Edition
Det ursprungliga spelet om äventyrare utmanar fasorna
från bortom vår verklighet i H P Lovecrafts cthuloida
universum.

Alone Against The Dark 115:En minikampanj för solospel. Som spelare ska du lösa
en serie mystiska försvinnanden, något som tar dig med
från New York till Egypten och vidare till Tyskland och
Antarktis.
Soloäventyr. Häftat album. [179760]

Petersen’s Abominations
- Five Epic Tales of
Modern Horror 399:Fem äventyr av spelets designer Sandy Petersen. Här
ingår ’Panacea’, ’Hotel Hell’, ’Mohole’, ’The Derelict’ och
’Voice on the Phone’. Alla äventyren innehåller färdiga
rollpersoner som gör det lätt att komma igång direkt.
Inbundet album. [179759]

Femte delen i Dead Suns Adventure Path
är ett äventyr för rollpersoner på nionde
nivån. Hjältarna tar sig längre in i De tolv
solarnas portal, en megastruktur konstruerad av främlingar som sedan länge försvunnit från den här delen av rymden. De
måste klura ut hur de ska öppna en portal
till demiplanet där supervapnet de letar
efter ska finns, men för att lyckas med det
måste de först göra processen kort med
Devourerkulten som också är ute efter
den exotiska teknologin. Utöver äventyret
ingår bakgrund om planeter, kulturer och
teknologi.
➥ Äventyr. Häftat album i mars. [175551]
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FILM & TV-SERIER PÅ DVD & BLU-RAY
TV-serier
Doctor Who, Series 10 599:Sista säsongen med Peter Capaldi som den
tidsresande Doktorn.
Doktorn har bosatt sig tillsammans med
Nardole på ett universitet, där paret be
vakar en mystisk dörr i källaren. Bland
studenterna återfinns Bill Potts, en tjej
som råkar ut för märkliga händelser och
blir Doktorns nya reskamrat.
DVD från England. Ej svensk text. [177575]

Doctor Who, Series 10 (blu-ray) 699:-

Preacher, Season 2 299:TV-serien baserad på den tecknade serien
om predikanten Jesse Custer.
Första säsongen slutade med en fet smäll.
Nu är Jesse, Tulip och Cassidy ute på
vägarna, jagade av den synnerligen
våldsbenägna varelsen Saint of Killers.
Samtidigt har Eugene svårt att göra sig
hemmastadd i helvetet, och allt kompliceras förstås av Jesses ovilja att sluta
använda Genesiskraften för att påverka
människor i omgivningen.
DVD från England. Ej svensk text. [177581]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [177576]

Preacher, Season 2 (blu-ray) 359:-

Doctor Who 2017 Christmas Special:
Twice Upon a Time 159:-

Red Dwarf XII 249:-

Sista avsnittet med den gamla inkarna
tionen av Doktorn är som brukligt jul
avsnittet.
2017 års julavsnitt har (förstås) snö, när
Doktorn landar på Sydpolen och möter
sig själv i form av David Bradley (som
spelar den första Doktorn från 60-talet).
En motvilja mot att låta sig regenereras
orsakar diverse problem, och än värre blir
det när paret stöter på en brittisk armékapten från första världskriget som borde
ha dött, men inte gjorde det. Kaptenen
har hamnat fel i tid och rum och Doktorns
två inkarnationer måste hjälpa honom att
hitta rätt igen.

Blu-ray från England. Ej svensk text. [177582]

Den klassiska brittiska sf-komedin återuppstod i sex avsnitt, med lätt åldrade
rymdfarare i huvudrollerna.
I centrum står som tidigare den sista
människan Lister, hologrammet Rimmer,
androiden Kryten och kattvarelsen Cat.
Gänget flyter vidare genom rymden ombord på skeppet Red Dwarf, som om ingen
tid hade gått (sista avsnittet av första omgången i serien sändes 1999). Här hittar de
en bot mot ondskan, möter folk som ogillar
kritiker och shanghajas som robotslavar.
DVD från England. Ej svensk text. [178392]

Red Dwarf XII (blu-ray) 299:-

DVD från England. Ej svensk text. [180069]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [178393]

Doctor Who 2017 Christmas Special:
Twice Upon a Time (blu-ray) 199:-

Steven Universe:
The Complete First Season 299:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [180071]

Doctor Who: Shada 249:Shada är en längre handling med den
populäraste äldre Doktorn, Tom Baker
(han med halsduken).
Ursprungligen var Shada tänkt att sändas
som slutsäsong 1979-80, men de sex
avsnitten färdigställdes aldrig. Istället har
BBC kompletterat dem i efterhand och
ger nu ut alla på dvd. Det handlar om hur
Doktorn jagar efter en viktig bok, ”The
Artefacts of Gallifrey”, som har stulits från
en pensionerad professor. Samtidigt pågår
sökandet efter den försvunna planeten
Shada.
DVD från England. Ej svensk text. [178724]

Doctor Who: Shada (blu-ray) 299:Blu-ray från England. Ej svensk text. [178725]

Marvel’s Luke Cage, Season 1 349:-

Den tecknade feelgood-serien Steven
Universe på dvd från USA.
Observera att det här är en region 1-dvd.
Den kan inte ses på en vanlig dvd-spelare.
Följ med till Beach City, där fyra kristall
ädelstenar bor i ett gammalt tempel på
standen och skyddar världen från ondska.
Där bor också halvkristallpojken Steven.
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [179610]

The Handmaid’s Tale,
Säsong 1 299:TV-serien baserad på Margaret Atwoods roman om
kvinnoförtryck i ett framtida Nordamerika där fundamentalistisk kristendom används för att rättfärdiga en
brutal diktatur.
Svensktextad dvd. [180382]

En av de bästa superhjälteserierna från
Marvel, med blaxploitation-hjälten Luke
Cage i huvudrollen.
Illegala experiment på fångar har gjort
Luke Cage skottsäker. Men det hjälper
inte mot alla problem när Luke återvänder
hem till Harlem i New York och försöker
ligga lågt för att inte dra åt sig onödig uppmärksamhet. Hans familj och gamla
vänner har en enastående förmåga att
trassla till det för sig och det dröjer inte
länge förrän Luke måste kämpa för att
hålla dem han bryr sig om vid liv.
DVD från England. Ej svensk text. [178714]

Marvel’s Luke Cage,
Season 1 (blu-ray) 449:Blu-ray från England. Ej svensk text. [178715]
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Timeless, Season 1 349:Kul och lättsam tidsreseaction.
USA:s regering har tillgång till en tids
maskin. Det upptäcker historikern Lucy,
som anlitas av en mystisk myndighet när
något har gått fel med tidsresandet. Det
visar sig att en tidigare anställd i ett tidsreseprojekt har stulit en tidsmaskin och nu
glatt ägnar sig åt att förändra historien.
Frågan är varför. Tillsammans med den
blide forskaren Rufus och militären Wyatt
slängs Lucy in i en andra tidsmaskin och
ger sig ut på jakt efter den mystiske Flynn.
DVD från England. Ej svensk text. [179589]

Twin Peaks: A Limited Event Series 399:Förra årets bästa TV-händelse, enligt flera
här på bokhandeln!
Många var lite misstrogna när det till
kännagavs att David Lynch skulle göra en
tredje säsong av klassikern Twin Peaks.
Men det visade sig att vi oroade oss i
onödan. Det här är något alldeles fruktansvärt bra! Lynch har tänkt till kring varför
han och Mark Frost gjorde som de gjorde
i den första serien för 25 år sedan, och
jobbar med att både kritiskt kommentera
det förflutna och bygga vidare på det. Det
är smart, roligt, jätteläskigt och allt annat
än nostalgiskt.
DVD från England. Ej svensk text.[ 178736]

Twin Peaks: A Limited
Event Series (blu-ray) 649:Blu-ray från England. Ej svensk text. [178737]

Van Helsing, Season One 359:Vampyrerna har tagit makten och en av
lägsen släkting till Abraham Van Helsing
tar upp kampen mot blodsugarna.
Efter tre år i koma vaknar Vanessa
Helsing upp och upptäcker att hon är
mänsklighetens sista hopp i en post
apokalyptisk värld som har tagits över av
vampyrer. Blod, action och gott humör i en
serie som är bättre än den låter.
DVD från England. Ej svensk text. [179979]

Van Helsing, Season One (blu-ray) 359:Blu-ray från England. Ej svensk text. [179980]

Blade Runner 2049 149:-

TV-SERIER & FILMER

filmer
Batman: Gotham By Gaslight 149:En tecknad långfilm om hur Batman tar
sig an Jack Uppskäraren.
Seriemördaren Jack hemsökte inte bara
det viktorianska London. Han fanns i
1800-talets Gotham City också. Dit för
flyttas vi i den här långfilmen, där ett
antal kvinnor angrips av mördaren och
skräcken sprider sig.
DVD från England. Ej svensk text. [180420]

Batman: Gotham
By Gaslight (blu-ray) 219:Blu-ray från England. Ej svensk text. [180421]

The Dark Tower 159:Baserad på Stephen Kings mörka fantasy.
Den siste revolvermannen Roland är fast
i en evig kamp med Mannen i svart. Med
världarnas öde på spel kommer gott och
ont drabba samman i den slutgiltiga
striden.
Svensktextad dvd. [178689]

The Dark Tower (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [178690]

The Dark Tower (4k ultra hd) 299:Svensktextad ultra hd. [178691]

DET 159:Stephen Kings läskiga mästerverk väcks
till liv för en ny generation.
Sju barn kämpar mot ett väsen som har
hemsökt deras småstad i århundranden.
Den tar skepnaden som den dansande
clownen Pennywise, och ger liv till allas
största rädslor. Barnen kan inte lita till
vuxenvärlden. De måste möta hotet tillsammans för att överleva.
Svensktextad dvd. [178693]

DET (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [178694]

DET (4k ultra hd) 299:Svensktextad ultra hd. [178695]

The Justice League 159:-

Ryan Gosling är replikant och blade runner - en prisjägare
som jagar äldre replikanter. Under ett uppdrag
kommer han en gammal hemlighet på spåren.
Svensktextad dvd. [179781]

Batman tar hjälp av Wonder Woman och en nybildad Justice League för att möta hotet från superskurken
Steppenwolf.
➥ Svensktextad dvd 26 mars. [180378]

Blade Runner 2049 (blu-ray) 199:-

The Justice League (blu-ray) 199:-

Svensktextad blu-ray. [179782]

➥ Svensktextad blu-ray 26 mars. [180379]

Blade Runner 2049 (4k ultra hd) 299:-

The Justice League (4k ultra hd) 299:-

Svensktextad ultra hd. [179784]

➥ Svensktextad ultra hd 26 mars. [180381]

Blade Runner 2049 (blu-ray 3D) 249:-

The Justice League (blu-ray 3D) 259:-

Svensktextad blu-ray 3D. [179783]
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Star Wars: The Last Jedi 149:-

Thor 3: Ragnarok 149:-

Ur ruinerna av Imperiet reser sig ett nytt hot mot friheten i
galaxen, i form av First Order.
Motståndsrörelsen flyr, under ledning av general Leia
Organa, undan First Orders flotta och en jakt genom
hyperrymden tar vid. Samtidigt anländer Rey till planeten
Ahch-To, där hon hoppas tala Luke till rätta.
➥ Svensktextad dvd 16 april. [180073]

Thor hålls fängslad utan sin mäktiga hammare, samtidigt
som asarnas rike hotas av Ragnarök.
Thor ställs inför ett nytt hot, den mäktiga och hänsynslösa
Hela. Men innan dess måsta han överleva en dödlig gladiatortävling där han tvingas kämpa mot sin forna bundsförvant och vän från Avengers - Hulken.
Svensktextad dvd. [180085]

Star Wars: The Last Jedi (blu-ray) 199:-

Thor 3: Ragnarok (blu-ray) 199:-

➥ Svensktextad blu-ray 16 april. [180075]

Star Wars: The Last Jedi (4k ultra hd) 299:➥ Svensktextad ultra hd 16 april. [180079]

Star Wars: The Last Jedi (blu-ray 3D) 249:➥ Svensktextad blu-ray 3D 16 april. [180078]

Star Wars: The Last Jedi (steelbook blu-ray) 249:➥ Svensktextad blu-ray 16 april. [180076]

Thor 3: Ragnarok (4k ultra hd) 299:Svensktextad ultra hd. [180089]

Thor 3: Ragnarok (blu-ray 3D) 249:Svensktextad blu-ray 3D. [180087]

Thor 3: Ragnarok (steelbook blu-ray) 249:Svensktextad blu-ray. [180088]

Geostorm 159:-

Happy Death Day 159:-

Katastroffilm där ett avancerat system för
klimatkontroll löper amok.
Efter ett flertal naturkatastrofer har världens ledare skapat ett avancerat nätverk
av satelliter som kontrollerar det globala
klimatet, men något går väldigt fel.

En självupptagen student tvingas återuppleva sin dödsdag i denna originella thriller.
Om hon lyckas identifiera den maskerade
gärningsmannen kan hon förhoppningsvis
göra slut på vansinnet, men om hon inte
lyckas fastnar hon i en mardröm utan slut
där hon återupplever sin dödsdag om och
om igen.

Svensktextad dvd. [180278]

Geostorm (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [180279]

Geostorm (blu-ray 3D) 259:Svensktextad blu-ray 3D. [180280]

Gintama 219:Spelfilm baserad på mangan Gintama.
Edoperiodens samurajer har fått konkurrens av utomjordingar som har landat i
Japan och förbjudit användadet av svärd.
Huvudpersonen Gintoki Sakata är en före
detta samuraj som hankar sig fram som
diversearbetare. OBS! Det här är en region
1-dvd från USA. Den kan inte spelas på
vanliga dvd-spelare.
DVD region 1. Import från USA. [181420]

God of War 139:Kinesiskt drama om kustbyar som angrips
av japanska pirater och sjöstridsstyrkor
under medeltiden.
Sammo Hung spelar en av ledarna för de
kinesiska styrkorna, som måste kämpa
för att hålla tillbaka de japanska angriparna. Hans underlydande, Qi, ber om
resurser för att sätta upp en helt ny armé
som en gång för alla kan hejda hotet från
piraterna. Om han misslyckas riskerar
städerna Taizhou och Xinhe att falla.
DVD från England. Ej svensk text. [177000]

God of War (blu-ray) 159:Blu-ray från England. Ej svensk text. [177001]
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Svensktextad blu-ray. [180086]

Svensktextad dvd. [180281]

Happy Death Day (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [180282]

Jigsaw 99:Jigsaw är tillbaka ... eller är han det?
Efter en rad mord som verkar vara begångna av Jigsaw-mördaren jagar polisen
plötsligt spöket efter en man som har varit
död i över tio år och de blir indragna i en
ny lek som bara precis har börjat. Har
John Kramer uppstått från de döda för
att påminna världen om att man ska vara
tacksam för livets gåva?

➥ Svensktextad dvd 21 mars. [180283]
Jigsaw (blu-ray) 99:➥ Svensktextad blu-ray 21 mars. [180284]
My Little Pony the Movie 159:Ett fartfyllt äventyr där Canterlot blir
invaderat under förberedelserna inför en
festival.
Prinsessorna blir förstenade - men Twilight Sparkle och hennes vänner lyckas fly,
och måste söka sig utanför Equestria för
att kunna rädda dagen. Vänskapens band
prövas på nya och ibland oväntade vis,
under resans gång.
Svenskdubbad dvd. [179800]

My Little Pony the Movie (blu-ray) 159:Svensktextad blu-ray. [179801]
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Monster Hunt 159:En kineisk äventyrsfilm från tiden när
människor och monster levde tillsammans.
En gång levde människor och monster sida
vid sida, utan konflikter. Men
människornas girighet fick dem att
inkräkta på monstrens område och många
monster tvingades fly. Vi möter en ung
man som måste hjälpa monstrens drottning att fly undan brutala skurkar.
DVD från England. Ej svensk text. [180412]

Monster Hunt (blu-ray) 199:Blu-ray från England. Ej svensk text. [180413]

Shin Godzilla 149:Japanska kaijufilm från 2016 med
favoriten Godzilla i huvudrollen.
Monsterödlan dyker upp i Tokyobukten
och regeringen kallar till krismöte för att
diskutera vad som kan göras. Godzilla
visar sig vara tuffare, mer anpassningsbar
och radioaktiv än någonsin tidigare. Finns
det något att göra? Måste världssamfundet
sätta in kärnvapen?
DVD från England. Engelsk text. [178381]

Shin Godzilla (blu-ray) 199:Blu-ray från England. Engelsk text. [178382]

What Happened To Monday 159:Överbefolkning har tvingat regeringar att
införa en drastisk ettbarnspolitik.
Sju identiska systrar leker ett kurra
gömmaliv jagade av Barnallokerings
byrån. Byrån som leds av den stridslystna
Nicolette Cayman upprätthåller en strikt
familjeplaneringsordning som systrarna
överlistar genom att turas om att anta
identiteten av en person: Karen Settman.
Upplärda av sin morfar som uppfostrade
och gav dem deras namn - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday och Sunday - kan de var och en
gå ut en gång i veckan. Fram till den dag
då Monday inte kommer hem...
Svensktextad dvd. [178699]

What Happened
To Monday (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [178700]

facklitteratur om film
Michael Benson
Space Odyssey: Kubrick,
Clarke, and the Making of
a Masterpiece 349:En bok om Stanley Kubricks ikoniska rymdfilm
som kom att definiera
science fiction på bio för
många år framöver.

➥ Inbunden i april. [176225]
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Gina McIntyre
Guillermo del Toro’s The
Shape of Water 495:En bok om tillblivelsen av
Guillermo del Toros Oscars
vinnare, rikt illustrerad
med skisser från utvecklingsarbetet och bilder ur
filmen.
Inbunden. [179608]

ANIME

Anime, import från England
Skivorna kan spelas på vanliga spelare,
men har inte svensk text.
Ajin: Demi-Human, Series 1 399:Kei Nagai dör i en trafikolycka, men återupplivas och får veta att han inte längre är
helt mänsklig.
Han har förvandlats till en nästan odödlig
varelse med övernaturliga krafter. Först
blir han rädd och flyr. Sedan får han
hjälp av en vän, men han inser också att
det finns fler som han, och att de tänker
starta ett krig mot mänskligheten.
DVD från England. Ej svensk text. [178909]

Ajin: Demi-Human,
Series 1 (blu-ray) 699:Blu-ray från England. Ej svensk text. [178913]

Digimon Adventure Tri: The Movie,
Part 3: Confession 249:Meicoomon har infekterats och dödat
Leomon.
Nu oroas Digidestined över sina partners
säkerhet. Uppenbarligen är något väldigt
fel med Patamon. En mystisk varning går
ut om att infekterade Digimon kan förinta
både verkliga och digitala världar. Enda
sättet att undvika det är en reboot, som
raderar Digimons minnen.
DVD från England. Ej svensk text. [179559]

Digimon Adventure Tri: The Movie,
Part 3: Confession (blu-ray) 299:Blu-ray från England. Ej svensk text. [179560]

Durarara! ! x2: Ten 399:Sex månader har gått efter händelserna i
Durarara!!
Lugnet har återvänt till staden Ikebukuro,
men det varar inte länge. En mystisk
mördare som kallas Hollywood dyker upp,
samtidigt som den huvudlösas identitet
avslöjas och nya studenter kommer till
Raira-akademin.
DVD från England. Ej svensk text. [177579]

Durarara! ! x2: Ten (blu-ray) 699:Blu-ray från England. Ej svensk text. [177580]

Attack on Titan,
Complete Season 2 359:Hela andra säsongen av animen baserad på Hajime
Isayamas manga om kampen mot titanerna.
Mänskligheten sitter instängd bakom höga murar som ska
hålla de människoätande titanderna ute.
DVD från England. Ej svensk text. [180778]

Attack on Titan, Complete Season 2 (blu-ray) 459:Blu-ray från England. Ej svensk text. [180779]
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ANIME PÅ DVD & BLU-RAY
Durarara! ! x2: Ketsu 399:-

Girls Und Panzer, Der Film 249:-

En vriden kärlekshistoria.
Ikebukuro är på väg att explodera. Kaos
bryter ut överallt i staden och Shinras
lägenhet har en brokig skara människor
samlats. Ute på gatorna bereder sig flera
fraktioner på att drabba samman. När
Celtys huvud visas upp för allmänheten
vet ingen vad som kommer att hända.

En långfilm om flickskolan där stridsvagnsövningar är en viktig punkt på
schemat.
Eleverna är indelade in i stridsvagnsbesättningar och vi får följa Oarai-gruppen
som nu måste visa framfötterna mot en
stridsvagnsbesättning från universitetet.
Utbildningsdepartementet hotar nämligen
att stänga ner deras skola, och de måste
vinna för att visa sig värdiga fortsätta.
Turligt nog får tjejerna lite oväntad hjälp
av sina rivaler.

➥ DVD från England i mars.
Ej svensk text. [177577]

Durarara! ! x2: Ketsu (blu-ray) 799:➥ Blu-ray från England i mars.
Ej svensk text. [177578]

Gangsta. 359:En anime baserad på Kohskes manga med
samma namn.
Staden Ergastulum var en gång en säker
hamn för folk med övernaturliga krafter,
så kallade Twilights. Men det var länge
sedan. Nu styr gangsters och korrupta
tjänstemän över staden. Vi får följa två
legoknektar som utför smutsiga jobb för
både maffian och myndigheterna. De dras
in i blodiga intriger när något som hotar
alla Twilights dyker upp i staden.
DVD från England. Ej svensk text. [179592]

Erased, Part 2 349:De sista sex avsnitten i animen som
baseras på Kei Sanbes manga.
Satoru kan resa i tiden och använder
sin förmåga för att förhindra att olika
katastrofer och olyckor inträffar. Men trots
att han använder sina krafter för att rädda
livet på folk, hamnar han i en situation där
han anklagas för mord. Det leder till att
han skickas arton år tillbaka i tiden och
upptäcker en koppling mellan mordet och
en barndomsväns död.
➥ DVD från England i april.
Ej svensk text. [173900]

Erased, Part 2 (blu-ray) 499:➥ Blu-ray från England i april.
Ej svensk text. [173901]

Genius Party/
Genius Party Beyond (blu-ray) 399:En samling med 12 korta animeberättelser
från olika regissörer.
Här ingår ’Genius Party’ av Atsuko
Fukushima, ’Shanghai Dragon’ av Shoji
Kawamori, ’Deathtic 4’ av Shinji Kimura,
’Doorbell’ av Yuji Fukuyama, ’Limit Cycle’
av Hideki Futamura, ’Happy Machine’ av
Masaaki Yuasa, ’Baby Blue’ av Shinichiro
Watanabe, ’Gala’ av Masahiro Maeda,
’Moondrive’ av Kazuto Nakazawa, ’Wanwa
the Puppy’ av Shinya Ohara, ’Tojin Kit’ av
Tatsuyuki Tanaka och ’Dimension Bomb’
av Kôji Morimoto.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [178916]

Fruits Basket
Complete Collection (blu-ray) 599:När Tohrus mamma dör vill inte hennes
släkt veta av dottern, som köper ett tält och
flyttar ut i skogen.
Där möter hon en morgon skolans ”prins”,
Yuki Souma. När Yuki upptäcker att Tohru
bor i ett tält erbjuder han henne att flytta
in hos honom. Där dyker en släkting till
Yuki, Kyo, upp och förvandlas mitt under
en förvirrad situation till en rödhårig katt.
Det visar sig att Yukis och Kyos släkt är
drabbad av en förbannelse som påverkar
både deras utseende och psyke. En söt men
stundtals lite obehaglig serie.
DVD från England. Ej svensk text. [180769]
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DVD från England. Ej svensk text. [177119]

Girls Und Panzer, Der Film (blu-ray) 299:Blu-ray från England. Ej svensk text. [177118]

Girls Und Panzer: This Is the
Real Anzio Battle (blu-ray + dvd) 249:Tjejerna från stridsvagnsakademin tar sig
an ett lag från Italien, som använder sig av
mängder av små stridsvagnar.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [178386]

Grimgar Ashes and Illusions 399:En anime baserad på romanen av Ao
Jumonji, om en grupp främlingar som
hamnar i ett mystiskt fantasyrike.
Haruhiro vaknar med minnesförlust i
mörker, tillsammans med en grupp främlingar där ingen kan minnas något annat
än sitt namn. När gruppen
kommer ut i ljuset inser de att de har
hamnat i fantasyvärlden Grimgar. De har
varken kunskap eller färdigheter som kan
hjälpa dem att överleva, men bildar ändå
en liten äventyrargrupp som tar sig an en
värld full av monster och magi.
DVD från England. Ej svensk text. [180423]

Grimgar Ashes
and Illusions (blu-ray) 799:Blu-ray från England. Ej svensk text.[180424]

Hyouka, Part 1 399:Gymnasieeleven Houtarou Oreki går med i
skolans bokklubb.
Houtarou är ingen bokfantast, men hans
syster är engagerad i klubben och om inte
fler ansluter sig kommer verksamheten att
läggas ner. När han har gått med träffar
Houtarou boknördarna Eru, Satoshi och
Mayaka. Gruppen dras in i mystiska förehavanden och råkar ut för diverse äventyr.
DVD från England. Ej svensk text. [178727]

Hyouka, Part 1 (blu-ray) 799:Blu-ray från England. Ej svensk text.[178728]

Pokémon: Indigo
League, Season 1 499:Hela första säsongen (52 avsnitt) av den
tecknade serien om tioåriga Ash Ketchum
och hans pokémon Pikachu.
Ash vill bli den främsta av alla pokémontränare och Pikachu försöker hjälpa
honom så gott han kan. Vi får följa Ash när
han får sin första pokémon. Eftersom han
försover sig missar han de tre Kantopokémonerna Charmander, Bulbasaur och
Squirtle. Istället få han ta hand om den
inte alltid så väluppfostrade Pikachu. De
är först lite misstrogna mot varandra, men
när Ash skyddar Pikashu mot en grupp
arga Spearow blir de bästa vänner och Ash
följer med Pikashu till Varidian City.
DVD från England. Ej svensk text.[177565]

Pokémon: Indigo League,
Season 1 (blu-ray) 599:Blu-ray från England. Ej svensk text.[177564]
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SAO: Sword Art Online,
Complete Season 1 499:-

Niea Under 7
Complete Series (blu-ray + dvd) 429:-

Hela den första säsongen av serien som
baserar sig på Reki Kawaharas romaner.
Sword Art Online, som också finns som
böcker och manga, är ett MMO-äventyr i
en värld där spelarna kliver in i en virtuell
verklighet. De förväntansfulla spelarna
av Sword Art Online får en otäck överraskning när de kopplar upp sina hjärnor
mot det nya spelet. Det finns ingen log
out-funktion! De är fångar i den virtuella
världen Aincrad, samtidigt som deras
kroppar ligger i spelföretaget NerveGears
lokaler. De ställs inför ett ultimatum spela igenom hundra nivåer eller dö.

Studenten Mayuko Chigasaki får en utomjording på halsen.
Det är inte helt lätt att både få pengarna
att räcka och klara tentorna på universitetet. Inte så konstigt alltså att Mayuko
tycker att det blir lite mycket när en utomjording bestämmer sig för att bosätta sig
i hennes skåp. Rumskompisen är förstås
lite konstig. Hon bygger flygande tefat av
skrot och har svårt att inser att hennes
handlingar kan påverka andra.

DVD från England. Ej svensk text. [177670]

SAO: Sword Art Online,
Complete Season 1 (blu-ray) 599:Blu-ray från England. Ej svensk text. [177671]

anime, import från USA
skivorna är kodade för region 1 och kan
inte spelas på en vanlig europeisk dvdeller blu-ray-spelare
Fairy Tail; Zero (blu-ray + dvd) 629:Alla sagor har en början, och här börjar
sagan om magikergillet Fairy Tail, som vi
lärt känna i Hiro Mashimas manga.
När hon var liten bodde Mavis på ön Sirius
med sin barndomsvän Zera. Hon var en
oskyldig flicka som älskade att läsa och
önskade inget högre än att träffa älvor.
När hon år 686 mötte ett gäng skattjägare
tog hon chansen att ge sig ut på äventyr
direkt! Hon upplever både glädje och sorg
och får livets ärr inristade i sitt hjärta.
Kommer hon uppnå sin barndomsdröm?
➥ Blu-ray+DVD från USA i mars. [181419]
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Blu-ray+DVD från USA. [180939]

Scar-red Rider XechS
Complete Series 499:Mänskligheten kämpar mot fiender från
den röda världen Nightly O’Notes.
Angriparna har bestämt sig för att
förvandla jorden till ett brinnande ödelandskap. För att undvika att det händer
har försvarsstyrkan LAG, grundats, och
17-åriga Akira Asagi har ansvar för militär
träning av gruppen. Hon är smart och
skicklig, men grabbarna i Scar-red Rider
XechS sätter henne på prov.
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [180930]

Tanaka-Kun Is Always
Listless Complete Series 629:Med sina suckar, sluttande axlar och
ständigt halvslutna ögon är Tanaka-kun
sinnebilden för slöhet.
Enda gången han gör någon som helst
ansträngning är när han försöker skapa
möjligheter att slöa mer effektivt. Det är
tur att han har den pålitlige Ohta-kun vid
sin sida! Ingen vet riktigt hur det omaka
paret blev vänner, men nu är de i alla fall
helt oskiljaktiga.
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [179609]
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Box 2300, 103 17 Stockholm
Telefon: 08/21 50 52
Fax: 08/24 77 30
Hemsidor: www.sfbok.se
E-mail: order@sfbok.se

Kund i SF-Bokhandeln
Du beställer enklast på hemsidan
www.sfbok.se eller genom att skriva till
SF-Bokhandeln, Box 2300, 103 17 Stockholm använd gärna den portofria svarsidan. Du kan
också beställa per telefon (08/21 50 52) under
våra normala öppettider, faxa (08/24 77 30),
eller sända e-post (order@sfbok.se).
Som kund i SF-Bokhandeln får du en nyhets
katalog fyra gånger om året. Den innehåller de
största titlarna som har utkommit sedan förra
utskicket.
Så fort du beställt något på postorder får du
en nyhetskatalog, och så länge du fortsätter att
beställa fortsätter vi att skicka den till dig. Du
behöver inte beställa något från varje nummer,
men hör vi inte av dig på ett år antar vi att du inte
längre är intresserad.
Bor du i Stockholm, Göteborg eller Malmö är det
kanske enklare att köpa saker direkt i någon av
butikerna. Säg till i kassan bara, så ser vi till att du
får nyhetskatalogen hemskickad.
Priserna i katalogen gäller till maj 2018 eller så
länge lagret räcker.
SF-Bokhandelns organisationsnummer är:
556389-7478
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Försäljningsvillkor

Ångerrätt

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

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:

Portokostnad på 29:- tillkommer. Vid köp för 600:eller mer av varor som finns inne är försändelsen
portofri. Gäller endast leveranser inom Sverige. Se
våra hemsidor för utlandsporto.
Inbetalningskort bifogas vid leverans.
Betalning skall vara oss till handa inom 30
dagar. Vi förbehåller oss rätten att skicka mot
postförskott, men tar normalt inte ut någon extra
avgift för det. Normalt skickar vi inte ut ytterligare
böcker förrän alla föregående 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
restnoterar gärna titlar som är tillfälligt slut. Det
innebär att vi skickar dem till dig så fort vi får
in dem på nytt. Säg bara till om du vill ha rest
notering, och vilka titlar det gäller! Restnoteringar
har ett lägre porto. Se våra hemsidor för detaljer
kring portokostnaden.
Åldersgräns: Du måste vara 15 år för att
beställa.

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 dvdskivor, cd-skivor, spelfigurer (t ex Warhammer),
inplastade spelkartonger 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-Bokhandeln via e-post (post@sfbok.se) eller brev (SFBokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stockholm).
Retur får inte ske förrän SF-Bokhandeln har
svarat på detta meddelande. Retur skall sedan ske
till: SF-Bokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stockholm. Det går också bra att ta med sig 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.
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KATTEN PUSHEEN

Pusheen Ceramic Travel Mug Catpusheeno 149:Muggen har ett dubbelt skal av keramik med silikon och rymmer 2,75 dl. Kan användas i mikrovågsugn och diskmaskin.
Resemugg i keramik. [180746]

Pusheen Ceramic Travel Mug Pattern 149:Muggen har ett dubbelt skal av keramik med silikon och rymmer 2,75 dl. Kan användas i mikrovågsugn och diskmaskin.
Resemugg i keramik. [180745]

Pusheen Ceramic Travel Mug Unicorn 159:Muggen har ett dubbelt skal av keramik med silikon och rymmer 2,75 dl. Kan användas i mikrovågsugn och diskmaskin.
Resemugg i keramik. [180747]

Pusheen Colour Changing
Mug 169:-

Pusheen Egg Cups Set of 2
(Stormy & Pusheen) 149:-

Mugg som ändrar färg när
den fylls med het vätska.När
koppen är kall eller tom visas
Pusheen på stranden. Häll i
vätska och se honom simma i
ett blått hav. Rymmer 2,5 dl.
Priset avser en mugg.

Två äggkoppar pryds av bilder på
Pusheen och Stormy.
2 äggkoppar. [180751]

Mugg som ändrar färg. [180743]

Pusheen Lunch Box Set 149:Gullig lunchlåda med en stor, en mellanstor
och en liten del som kan fästas ihop till en
för att behändigt tas med. Gaffel och sked i
plast medföljer. Tål maskindisk, mikrovågsugn och frys. Storek 13 x 20 x 9,5 cm.

Pusheen Mini Hot Water Bottle 149:Liten varmvattenflaska i fuskpäls.
Handtvättas. Tål ej diskmaskin
eller mikrovågsugn. Stryk ej.
Liten varmvattenflaska. [180742]

Matlåda i plast. [178526]

Pusheen Snack Box Set 149:Pusheen Travel Pillow 249:Resekudde format som katten
Pusheen. Ca. 27 x 25 cm. Polyester.
Resekudde. [180744]
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Fyra praktisk plastlådor med
lock. Den största lådan är 12 x
12 x 5.5 cm. Mellanlådorna är
10.5 x 10.5 x 5 cm och den lilla
lådan 9 x 9 x 4.5 cm.
4 lådor i plast. [178527]

47

B

SF-BOKHANDELN VÅREN
2010 2
STOCKHOLM

SCI-FI PÅ ENGELSKA
ROLLSPEL
- FIGURSPEL - BRÄDSPEL - MINIATYRSPEL

SF-Bokhandeln
Box 2300
103 17 STOCKHOLM

PORTO BETALT

Ni No Kuni II Artwork
Heat Reactive Mug 189:Värmekänslig mugg med stadsmotiv som
ändrar färg när varm vätska hälls i.
Värmekänslig mugg. [178143]

Ni No Kuni II Character Bag 99:Bomullsväska med figurer från TVspelet Ni No Kuni II.
Väska. [178145]

Ni No Kuni II Artwork Bag 99:Bomullsväska med torgmotiv.
Väska. [178144]

Ni No Kuni II World Map Mug 169:Mugg med kartmotiv från
Ni No Kuni II.
Mugg. [178142]

Ni No Kuni Revenant
Kingdom Roland & Higgledy
Pop! Vinyl Figure 179:Pop! Vinyl-figur med Roland och Higgledy.
Plastfigur. [179014]

Ni No Kuni Revenant
Kingdom Tani & Higgledy
Pop! Vinyl Figure 179:Pop! Vinyl-figur med Tani och Higgledy.
Plastfigur. [179017]

Ni No Kuni II Chest
Box Pin Badge Set 529:Kartonglåda med tolv pins som
avbildar figurer ur spelet.

Ni No Kuni II Lofty Key Chain 99:-

Låda med pins. [178140]

Nyckelring med Lofty.
Nyckelring. [178141]
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