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

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

Kungsgatan 19 
Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 12-16
Tel: 031/730 93 00  E-post: goteborg@sfbok.se 

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

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

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

innehåll

3 Beställ dina julklappar före 17 december. Portofritt om du köper  
 för 300 kronor eller mer 20-26 november. 

4 Böcker på svenska. Passagen heter Simon Stålenhags nya bok,  
 med bilder från ett milt apokalyptiskt USA som aldrig var. Följ  
 med på en resa bland robotar och mäktiga industriminnen.  
 Röda masken är en efterlängtad barnbok.

7 Tecknade serier på svenska. Ett nytt Blueberry-album och en  
 hyllningsskrift till Linda och Valentin är bra julklappar. 

8 Episk fantasy & äventyr. Med A Time of Dread påbörjar John  
 Gwynne en ny serie i samma värld som The Faithful and the  
 Fallen. Oathbringer av Brandon Sanderson är en av höstens  
 mest efterlängtade nyheter.

11 Nutidsfantasy. 

12 Ungdomsböcker. Whichwood är en kuslig och udda häx historia  
 från Tahere Mafi. Iron Gold heter fortsättningen på Pierce  
 Browns Red Rising-serie.   

14 Science fiction. I Persepolis Rising fortsätter Expanse-serien,  
 som också gjort succé på tv. Elysium Fire är en ny deckare  
 från Alastair Reynolds, med samma huvudperson som i The  
 Prefect. Artemis heter den nya boken från författaren till The  
 Martian.  

17 Star Wars. Canto Bight och The Legends of Luke Skywalker är  
 två samlingar med kortare berättelser.

18 Baserat på spel. Vi tar in flera fina konstböcker om olika tv-spel  
 inför jul, bland annat fina presenböcker om klassiska konsoler.

20 Tecknade serier på engelska. Nya volymer av Ms Marvel och  
 Saga.  

23 Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie.

24 2017 års kalendrar. Ett litet urval. Du hittar fler på hemsidan.

26 Manga på engelska. 

31 Bräd- och kortspel. Fallout är ett brädspel baserat på dator-  
 spelen med samma namn. Harry Potter Hogwarts Battle Co-op  
 heter ett samarbetskortspel i Harry Potters värld. Betrayal at  
 Baldur’s Gate är en Forgotten Realms-variant av klassikern  
 Betrayal at House on the Hill.

36 Rollspel.West End Games Star Wars RPG (det med D6:orna)  
 kommer i nytryck. Xanathars Guide to Everything är packat  
 med nyttigheter till Dungeons & Dragons. Svenska barnspelet 
 Äventyr kommer i ny utgåva med mycket extramaterial.

39 Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Sjunde säsongen av  
 Game of Thrones, Valerian och Wonder Woman. 

43 Anime. Två filmer med svensk text kommer under hösten -  
 Minnen av igår och Your Name. I övrigt är animen textad på  
 engelska.

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

45 Import från Japan. Små 3D-pussel och tygdekaler. 

46 Beställningsformulär och försäljningsvillkor. 

47  Skoj prylar till jul. Star Wars-muggar och Harry Potter-prylar.  
 Vi får också in fina stickade jultröjor med mönster från Zelda,  
 Super Mario och Rick & Morty.  
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beställ julklappar före 17/12

portofrit t vecka 47

Mellan 20 och 26 november skickar vi alla 
beställningar värda 300 kronor eller mer 
portofritt. Gäller ej förbeställningar, rest-
noteringar eller specialbeställningar.

Engelska bok- & serietoppen

1. It 99:-   
  av Stephen King 
  Pocket. [156937]

2. La Belle Sauvage 169:-   
  av Philip Pullman 
  Storpocket. [167353]

3.  The Handmaid’s  
  Tale 159:-   
  av Margaret Atwood 
  Pocket. [160919]

4.  The Core 169:-   
  av Peter V. Brett 
  Storpocket. [167544]

5.  Babylon’s Ashes 119:-   
  av James S A Corey 
  Pocket. [162018]

6.  Magnus Chase and   
  the Ship of the  
  Dead 169:-   
  av Rick Riordan 
  Storpocket. [164526]

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

8. Harry Potter and  
  the Prisoner of  
  Azkaban 399:-   
  av J K Rowling   
  Inbunden. [167708]

9. Norse Mythology 185:-   
  av Neil Gaiman      
  Storpocket. [162222]

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

11. Leviathan Wakes 99:-   
 av James S A Corey 
 Pocket. [112099]

12. Sleeping Beauties 229:-   
 av Stephen & Owen King 
 Inbunden. [168362]

13. Blade Runner 99:-   
 av Philip K Dick 
 Pocket. [173624]

14. From a Certain Point  
 of View 179:-   
 en Star Wars-bok 
 Storpocket. [170422]

15. Harry Potter and the   
 Cursed Child -  
 Parts I & II 99:-   
 av J K Rowling   
 Pocket. [169234]

16. Tokyo Ghoul  
 Vol 1 99:-   
 av Sui Ishida   
  Pocket. [139511]

Svenska bok- & serietoppen

1.  Norra Latin 179:- 
 av Sara Bergmark Elfgren 
 Inbunden. [172297]

2.  Nordiska myter 149:- 
 av Neil Gaiman 
 Inbunden. [175884]

3.  För gudinnan 199:- 
 av Anders Fager 
 Inbunden. [174048]

4.  Zonen vi ärvde 199:- 
 av Fruktan 
 Inbunden. [174127]

5.  Metro 2035 279:- 
 av Dmitrij Gluchovskij 
 Inbunden. [158761]

6.  Barden Beedles  
 historier 99:- 
 av J K Rowling 
 Kartonnage. [172299]

7.  Det 110:- 
 av Stephen King 
 Storpocket. [172221]

8.  Harry Potter och  
 fången från  
 Azkaban 279:-  
 av J K Rowling 
 Inbunden. [172145]

9.  Höstsol 199:- 
 av Lars Wilderäng 
 Inbunden. [172312]

10. Vei - bok 1 179:- 
 av Sara B Elfgren &  
 Karl Johnsson 
 Inbunden. [165150]

11. Samlade  
 svenska kulter 199:- 
 av Anders Fager 
 Inbunden. [174047]

12. X - Den sista  
 platsen 229:- 
 av John Ajvide Lindqvist 
 Inbunden. [172375]

13. Fantastiska vidunder  
 och var man  
 hittar dem 99:- 
 av  J K Rowling 
 Kartonnage. [172298]

14. Quidditch genom  
 tiderna 99:- 
 av  J K Rowling 
 Kartonnage. [172300]

15. Stjärndamm 69:- 
 av Lars Wilderäng 
 Pocket. [166413]

16. Linda och Valentin:  
 Minnen från  
 framtiden 199:- 
 av Jean-Claude Mézières  
 & Pierre Christin 
 Inbunden. [172419]

signeringar inför jul

Simon Stålenhag 2 december
Efter att ha släppt hyllade mästerverken Ur 
Varselklotet och Flodskörden har vi en smyg-
release för Simon Stålenhags nya bok Passa-
gen i Stockholm 2 december.

Sara, Mats, Karl & Johan  
17 december
Några av våra mest älskade författare julsig-
nerar! Sara Bergmark Elfgren, Johan Eger-
krans, Mats Strandberg och Karl Johnsson  
besöker Stockholm för en gemensam  
signering 17 december. Hitta den perfekta 
julklappen!

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

Sista datum för beställningar som 
ska komma fram til l 
jul afton är klockan 
00:00 natten mellan 
den 16:e och 17:e 
december. Vi försöker 
förstås få iväg paket 
senare också, men 
kan inte lova något.

God jul!
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Simon Stålenhag

Passagen 349:-
Följ med till ett alternativt USA i Simon Stålenhags  
senaste bildberättelse.
Året är 1997. En tonåring är på rymmen genom ett  
dystopiskt USA tillsammans med en liten gul robot. 
Längs vägarna reser sig vraken efter enorma krigs
drönare tillsammans med skräpet från ett högteknologiskt 
konsumtions samhälle i förfall. Medan de närmar sig kusten 
faller världen samman i allt snabbare takt.
➥ Inbunden i december. [176006]

NYA BÖCKER PÅ SVENSKA

vuxenböcker
Dan Brown
Begynnelse 229:-
Femte romanen om Robert Langdon 
innehåller som sig bör mystiska koder, 
vetenskap, religion, konst och arkitektur.
Langdon 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. 
Inbunden. [171990]

M R Carey
Pojken på bron 239:-
En ny roman från samma författare och 
värld som ’Flickan med gåvorna’.
Det var en gång en mycket intelligent 
pojke. I ett land förlamat av skräck. 
Människorna trodde att pojken kunde 
rädda dem, så de öppnade grindarna och 
skickade ut honom i den ödelagda världen. 
Där monstren fanns. Tio år har gått sedan 
det ofattbara skedde. Sedan smittan spred 
sig som en löpeld och utplånade stad efter 
stad. Det enda som finns kvar därute är de 
andra. De hungriga. 
Inbunden. [172382]

J R R Tolkien
Brev från J.R.R. Tolkien 320:-
I urval av Humphrey Carpenter, med 
bistånd av Christopher Tolkien, i över
sättning av Anders ”Beregond” Stenström. 
Här presenteras ett stort urval brev från 
1914 till 1973 av J.R.R. Tolkien. Den 
världsberömde författaren var en hängiven 
brevskrivare och korresponderade med 
sina förläggare, familjemedlemmar,  
vänner (till exempel C.S. Lewis, W.H.  
Auden och Naomi Mitchison) och inte 
minst med sina många läsare. Breven  
bildar ett fascinerande och detaljrikt por
trätt av en mångfacetterad man. 
Inbunden. [170940]

Jesper & Joakim Ersgård
Svart stjärna 2  69:-
Andra delen i Svart stjärna
Henry och Monty har kommit tillbaka till 
jorden igen efter en dramatisk färd med 
SASplanet genom ett maskhål. 
Sonden från den andra planeten sitter 
kvar i berget Städjan i Dalarna och en  
invasion från rymden kan ske när som 
helst. Monty ligger medvetslös på  
Karolinska och när Henry var på väg ut 
från sjukhuset tyckte han sig se dr Hyman 
gå in på Montys sjukrum. Hur kan det 
vara möjligt? 

➥ Pocket i december. [172597]

Författarkollektivet Fruktan
Zonen vi ärvde 99:-
En antologi med noveller baserade på 
rollspelet Mutant År Noll.
En värld infekterad av röta breder ut sig 
framför dig. Du vill inte gå ut i den okända 
Zonen, men du har inget val. Överlevarna 
har gömt sig i bunkrarna, men tvingas 
ut i det okända när matförråden sinar. 
Mutanterna roffar åt sig krubb där de kan, 
medvetna om att det handlar om att äta 
eller ätas. Maskinvarelsernas kugghjul 
börjar snurra av egen kraft, de bryter sig 
loss från sin programmering och tar sina 
första, gnisslande steg. 
Inbunden. [174127]

George R R Martin
Feberdröm 229:-
En svensk utgåva av Martins vampyr
roman ’Fevre Dream’ från 1982.
Året är 1857 och Abner Marsh är en 
rederiägare med stora problem. I princip 
hela hans flotta har sjunkit och han är 
redo att lägga ner verksamheten, då en 
främling vid namn Joshua York dyker upp 
och erbjuder sig att köpa in sig i rederiet. 
Det skulle lösa Marshs problem, men York 
ställer också ett antal märkliga krav. 
Inbunden. [172387]

Neil Gaiman

Nordiska myter - från  
Yggdrasil ti l l Ragnarök 149:-
’Norse Mythology’ har kommit i svensk utgåva!
När Neil Gaiman presenterar de gamla nordiska gudarna 
för nya läsare uppstår magi. Möt Oden, Tor, Loke och läs 
de spännande äventyren från den fornnordiska asatron. 
Från Yggdrasil och födelsen av de nio världarna till  
Ragnarök  gudarnas skymning. 
Inbunden. [175884]
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Gena Showalter
Livsblod 199:-
Andra delen i Everlife
Precis innan Tenley ’Ten’ Lockwood dog 
hann hon göra sitt val. Nu vet hon i vilket 
rike hon ska tillbringa eviglivet: Troika.
Ten har en ovanlig förmåga  att absorbera 
och dela ljus  och på grund av det vill 
fienderna i Myriad röja henne ur vägen. 
Samtidigt som hon slåss för sitt evigliv och 
försöker förstå den nya värld hon hamnat 
i, tilldelas hon sitt första uppdrag. Att 
övertyga en grupp människor att ansluta 
sig till Troika innan de dör. Ingen match 
 eller? 
Inbunden. [172513]

E.P. Uggla
Första hösten - blå gryning 159:-
När skördarna förstördes oroade sig alla 
för vintern. Så naivt. De flesta skulle inte 
överleva hösten.
Stockholm. De nya blommorna spränger 
igenom ännu en trottoar och Livsmedels
verket kallar till krismöte. Vad gör man 
när de blå blommorna inte kan sorteras ut 
från skördarna? När gräset har försvunnit 
och kornas mjölk är ljusblå? Ändå är det 
inte vad de borde fokusera på. Hösten är 
här och Lisen är forskaren som först ser 
förändringen. Inte som hon skulle önska 
under ett mikroskop. Hon ser den i sig 
själv. 
Inbunden. [175002]

Daniel Åberg
Virus 2  69:-
Andra delen i Virus
En historia om fyra människors kamp för 
överlevnad i en värld som inte längre vill 
ha dem.
Iris dotter Sigrid är kidnappad av den 
beväpnade milisen och Iris är lamslagen 
av sorg och panik. Amanda och Dano blir 
tvungna att hitta ett sätt att få reda på var 
kidnapparna har tagit vägen med barnet. 
De bryter sig in i en bokhandel i Sickla 
köpcentrum och hittar något som kan vara 
till hjälp.  
➥ Pocket i december. [172595]

J K Rowling

Fantastiska vidunder och var 
man hittar dem 299:-
En omistlig introduktion till J.K. Rowlings magiska värld. 
Denna fantastiskt fina fyrfärgsupplaga är illustrerad av 
Olivia Lomenech Gill, engelsk konstnär och illustratör. 
Inbunden. [172459]

Barden Beedles historier 99:-
Klassiska sagor som är lika spännande för unga troll
karlar i dag som på 1600talet, då barden Beedle skrev de 
första sagorna på pergament. 
Inbunden. [172299]

Sara Bergmark Elfgren

Norra Latin 179:-
Första delen i Stockholmsserien
En gotisk spänningsberättelse i modern tid och den första 
fristående boken i en kvartett om Stockholm.
Tamar drömmer om att bli skådespelare. Clea är upp
vuxen på teatern och filminspelningar. En regnig  
augustidag börjar de första året på teaterprogrammet på 
Norra Latin i Stockholm. De går i samma klass, men lever 
helt olika liv.  
Unga vuxna. Inbunden. [172297]

Anders Fager

För gudinnan 199:-
En roman inspirerad av skräckrollspelet KULT.
Två av Illusionens väktare funderar kring sina roller i en 
sönderfallande värld.  
Inbunden. [174048]

Samlade svenska kulter 199:-
Nyutgåva av skräckberättelserna från ett Sverige där de 
gamla gudarna har åtskilliga tillbedjare.  
Inbunden. [174047]
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Charles Dickens
En julsaga 179:-
Julens budskap görs uppenbart i 
denna tidlösa och rysliga sägen.
Den gamle, snåle, girige Ebenezer 
Scrooge får under julaftons natt 
möta tre vålnader. Scrooge tvingas 
minnas sin olyckliga barndom och 
hur han valde bort kärleken för 
profiten. Han tvingas också se hur 
människor trots sin nöd kan glädjas 
åt familjens gemenskap. Med  
illustrationer av Robert Ingpen. 
Inbunden. [171682]

Matt Haig
Julen är räddad 149:-
Uppföljaren till julbokssuccén  
Jakten på julen. 
Högt upp under takåsarna i ett 
smutsigt London bor Amelia med 
sin sjuka mamma. De jobbar som 
skorstensfejare, men på sistone har 
hennes mamma blivit allt svagare. 
När julen närmar sig har Amelia 
bara en enda önskan  att hennes 
mamma ska bli frisk igen. Så hon 
skriver ett brev till Jultomten. Men 
han har fullt upp med arga troll och 
upprörda alver.  
Lämplig från 9 år. Inbunden. [171698]

Astrid Lindgren
Räven och tomten 139:-
Eva Eriksson illustrerar för första 
gången en text av Astrid Lindgren.
Astrid Lindgrens tolkning av Karl
Erik Forsslunds text. Mickel räv 
suktar efter hönorna, men tomten 
håller vakt, och han blidkar den 
hungriga räven och delar med sig av 
gröten, som barnen satt ut. Låt bli 
våra höns! förmanar tomten.  
Från 3 år. Inbunden. [172352]

Jean-Michel Charlier & Jean Giraud

Blueberr y: Samlade  
äventyr del 5  359:-
Med äventyren Chihuahua Pearl, En man värd 500 000 
dollar och Ballad för en kista. 
Blueberry är en av de riktigt stora serieklassikerna som 
nu utges i en efterlängtad svensk samlingsutgåva.  
Händelserna i serien utspelar sig strax efter det  
amerikanska inbördeskriget och skildrar kavallerilöjtnant 
Mike ”� Blueberry”�  Donovans öden och äventyr i vilda 
västern.
➥ Inbundet album i november. [172427]

barn & unga
Cornelia Funke 
Drakryttaren - Fjäderns magi 189:- 
Sagodjur i norska fjällen.
I en avlägsen trakt i Norge bor Ben med 
sin nya familj. Där ger de fristad åt ett 
antal magiska djur. De får höra talas om 
en pegas, troligen den sista av sin sort. 
Men pegasens tre ägg kommer förmodli
gen inte att kunna kläckas. För att inte 
pegaserna ska försvinna för alltid ger sig 
Ben och Barnabas ut på en räddningsexpe
dition, tillsammans med Bens drake Lung. 
De behöver en fjäder från en grip för att 
försöka få pegasäggen att utvecklas. Men 
gripar tycker inte om pegaser. 
Lämplig från 9 år. Kartonnage. [172713]

Lena Ollmark (red.)
Höstväsen - Skräckberättelser 179:-
Sju noveller om gränslandet mellan vår 
verklighet och en dunklare värld.
Hösten är tiden då skuggorna breder ut sig 
över både stad och land. Är du ensam där i 
mörkret  eller finns det något som rör sig 
vid din sida? Något som vakar och följer 
dig på avstånd? Hösten är deras tid, det är 
skördetid. Det är då otäcka väsen vågar sig 
fram. De vill ha upprättelse, ta plats eller 
bara mätta sin hunger.  
Inbunden. [172440]

Agnes & Elias Våhlund
Röda masken 139:- 
Andra delen i Handbok för superhjältar
Ett modern Pippi Långstrump med super
krafter.
 Om man drömmer om något tillräckligt 
länge kommer det en dag att bli verklighet. 
Lisa har klarat av sitt första superhjälte
uppdrag, men det känns som om hon bara 
drömt det. För i hennes vardag är allt
som vanligt: hon vantrivs i skolan och 
killgänget är värre än någonsin. De ger sig 
på de svagaste och mobbar alla. 
Lämplig från 6 år. Inbunden. [172361]

Philip Pullman

Guldkompassen 179:-
Första delen i Den mörka materian
En av alla tiders mest älskade fantasyböcker. 
Allting börjar när Lyras farbror, Lord Asriel, återvänder 
till England med berättelser om mysterier och faror  och 
upptäckten av en plats nära Nordpolen där man genom 
norrskenets skimrande ridåer kan ana en annan värld. 
➥ Alla åldrar. Inbunden i januari. [176113]

Den skarpa eggen 179:-
➥ Andra delen inbunden  
i januari. [176114]

Bärnstenskikaren 179:-
➥ Tredje delen inbunden  
i januari. [176115]

ej slutversion av omslaget
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tecknade serier
Bitte Andersson
I slutet av regnbågen 199:-
76åriga Marja flyttar motvilligt in på ett 
HBTQseniorboende. 
Det är en serieroman om sorg, ensamhet, 
kärlek och att våga återvända till livet 
efter en depression, en skildring av queert 
garderobsliv och vikten av att finna sitt 
sammanhang. I slutet av regnbågen är 
fiktion, men innehåller också glimtar av 
HBTQ historia inspirerad av intervjuer 
med äldre HBTQpersoner.  
Häftad. [175027]

Jan Berglin & Maria
Kaos är granne med Bjällermalms 179:-
I över tre decennier har Jan och Maria 
Berglin skildrat samtiden med sin starkt 
inkännande humor. 
Deras dråpliga beskrivningar av ett Sve
rige i full färd med att försöka framstå som 
någonting annat, lite bättre, lite snyggare, 
lite mer rumsrent, visar våra mänskliga 
tillkortakommanden och skröpligheter i 
smärtsam blixtbelysning. I Kaos är granne 
med Bjällermalms har de samlat en ny år
gång av fyrrutingar och ensidesteckningar, 
dagsfärsk humor som aldrig blir inaktuell. 
Häftat album. [172534]

Conan Doyle, Edginton & Culbard
Sherlock Holmes: Fruktans dal 199:-
Själva gåtan i Fruktans dal är ett långt 
mer komplicerat tankepussel än vad som 
ryms i de korta novellerna om Holmes. 
Varenda ledtråd ligger i öppen dager 
och leder i samma takt både läsaren och 
Sherlock Holmes mot gåtans lösning – det 
handlar mindre om observationsförmåga 
och mer om logisk hjärnaktivitet. Och som 
detektivroman var den, när den skrevs, 
något helt nytt – ett mord på en herrgård 
med ett begränsat antal misstänkta och 
avskurna flyktvägar?
Häftat album. [173770]

André Franquin 
Grattis, Gaston!  239:-
60 år har gått sedan Gaston först steg in 
på tidningen Spirous redaktion och genast 
började ställa till kalabalik och driva folk 
till vansinne. I detta jubileumsalbum med 
kontorets olycksfågel nummer ett har vi 
samlat 60 smakprov på Gastons galnaste 
upptåg, hämtade från hela karriären.   
➥ Inbundet album i december. [177076]

Rolf Gohs
Rolf Gohs: Ett tecknarliv  349:-
Flera generationer svenska serieläsare 
har fascinerats av och beundrat Rolf Gohs 
serier och omslagsbilder. 
Här har vi samlat några av hans bästa 
verk, som Dödens fågel från 1958 och två 
klassiska äventyr med Mystiska 2:an,  
Mysteriet Rosenkammaren och Sten
hästens öga. Boken innehåller också Gohs 
sista långa serie,  Barnkorståget. 
Inbundet album. [172433]

Nina Hemmingsson
På a svarar jag hej då 179:-
Nina Hemmingssons fria kombination av 
konst och humor är unik. Här samlar hon 
sina bilder från skissboken. En absurd 
samling tankar och infall som bland annat 
publicerats i Aftonbladet. Resultatet blir 
en ångestdämpande blandning av konst 
och tecknade serier.
Häftat album. [175001]

Robert Kirkman
The Walking Dead vol 21  179:-
Alexandria har blivit förstört. Kan Rick 
samla de andra samhällena i kampen mot 
Negan? 
➥ Häftat album i december. [172484]

Lambil & Cauvin
Blårockarna - Ungdomsår 110:-
Vi känner ju Blutch i dag, men hur såg 
hans barnoch ungdom ut? På en bar möter 
Chesterfield en äldre, alkoholiserad läkare, 
som kan berätta den hjärtskärande  
historien om Blutchs uppväxt!  
➥ Häftat album i december. [176237]

MAD
Svenska MAD samlade  
årgångar del 5 1964  169:-
Den kompletta femte årgången av MAD 
från 1964. 
Sverige började, som första icke engelsk
språkiga land, ge ut MAD redan 1960. Med 
den ständige idésprutan Lasse O’Månsson 
vid rodret, var succén given, om inte i  
sålda tidningar så som stilbildare för 
humor och satir. Svenska tecknare ska
pade under flera decennier material för 
tidningen, men redan från starten ”�svensk
ifierades”� innehållet. 
Häftat album. [172643]

Jean-Claude Mézières & Pierre Christin
Linda och Valentin:  
Ett hyllningsalbum 279:-
Extraordinära resor i tid och rum!
Personliga hyllningar till Linda & Valentin 
från Sverige, Frankrike och Danmark. Med 
bidrag från bland andra Mattias Adolfs
son, Kim W. Andersson, Peter Bergting, 
Matthieu Bonhomme, Guillaume Bouzard, 
Jonas Darnell, Per Demervall, Mikael 
Grahn, Henning Kure & Peter Madsen, 
Manu Larcenet & Eric Salch, F’Murr, 
Peter Snejbjerg, Karoline Stjernfelt, Johan 
Unenge och Johan Wanloo. 
Inbundet album. [176616]

Peter Minningen & Ingo Römling 
Malcolm Max - Gravskändarna 249:-
En viktoriansk skräckberättelse.
En återuppstånden seriemördares grav, 
mystiska nattliga likstölder, romantisk 
frustration, mörka hemligheter, en farlig 
fiende, kallblodiga mord, svekfulla intriger, 
bisarra uppfinningar, exotiska dödsbesvär
jelser, en mordmisstänkt stolt hjälte och 
en halvvampyrs allra första kyss förenas i 
denna viktorianska skräckberättelse. 
Inbundet album. [174095]

Tome & Janry
Spirou 1992-1999  349:- 
Svartkonst och Champinjoner, Uppgörelse i 
Chinatown och Drömfabriken. 
I det fylliga bakgrundsmaterialet kan du 
läsa om skaparduons sista år med Spirou. 
Helt kom de dock inte undan, och en kort 
extra historia återfinns i slutet av boken. 
Inbundet album. [176241]

Martin Widmark & Ola Skogäng
I rosens mitt 149:-
Det är tidigt 1900tal i Stockholm och 
vintern närmar sig. 
I ett av stadens stenhus lever tolvårige 
Stefan ensam med sin pappa sedan mam
mans förmodade självmord. Men en dag 
hittar Stefan ett hemligt meddelande, 
skrivet av hans mamma kort innan hennes 
död. Meddelandet leder honom vidare ut i 
det frusna Stockholm. 
Kartonnage. [159331]
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Bradley P Beaulieu

Blood Upon the Sand 119:-
Andra delen i The Song of the Shattered Sands
Çeda är en svärdsjungfru i tjänst hos Sharakhais kungar. 
Hon känner till asirims mörka hemlighet och de hoppas att 
hon ska bli deras förkämpe. 
Efter nederlaget i striden mot rebellerna i Moonless Host 
törstar kungarna efter blod. De genomsöker staden i jakt 
på hämnd. Çedas vän Emre och hans nya allierade bland 
rebellerna hoppas dra nytta av oron i staden, trots att det 
är förenat med livsfara att sätta sig upp emot jungfrurna. 
Pocket. [175443]

David Dalglish

Shadowborn 149:-
Tredje delen i The Seraphim Trilogy
Fantasy med krigande änglar och en verklighet på gränsen 
till upplösning.
Den skyddande kupolen har fallit och mänsklighetens fem 
svävande öar hamras av ett brinnande regn. Ett begränsat 
uppror har svällt ut till allomfattande krig och Kael Sky
born litar inte längre på sin mystiska ledare Johan, eller 
hans följeslagare. Bree Skyborn, upprorsstyrkans ansikte 
utåt, lyckas inte fly när Centerstyrkan sätter efter henne.  
➥ Pocket i november. [170790]

NYA BÖCKER PÅ ENGELSKA

äventyr &  
episk fantasy
K Arsenault Rivera
The Tiger’s Daughter 189:-
Episk debut med lesbisk kärlek, inspirerad 
av asiatisk historia.
Hokkara har besegrat alla riken i sin 
närhet, men landets ledare väljer att titta 
bort när demoner dyker upp nära bebodda 
trakter. Kan räddningen komma från 
nomadfolket qorin, som lever i utkanten av 
det mäktiga imperiet?
Storpocket. [169371]

Amanda Bouchet
Breath of Fire 129:-
Andra delen i Kingmaker Trilogy
Den vinddrivna prinsessan Catalia Fisa 
har flytt undan sitt öde hela livet.
Men innerst inne vet hon att hon inte kan 
komma undan. Hennes krafter kommer att 
orsaka fruktansvärd förödelse, vad hon än 
gör. Alla hon bryr sig om har fångats  
mellan skuggan av hennes plågade för
flutna och hotet som anas i framtiden. 
Kanske kan hon inte vinna, men Cat 
tänker inte ge sig utan strid.  
Pocket. [167607]

Miles Cameron
The Fall of Dragons 259:-
Femte delen i The Traitor Son Cycle
Röda riddaren har sin sista strid framför 
sig, men först måste han utkämpa ett krig.
Han började slåss mot mytologiska väsen 
tillsammans med en liten grupp strids
kamrater. Hans makt har ökat, och med 
den antalet män under honom. Samtidigt 
står det allt klarare att hans fiender är 
gudar, med tusentals dödliga män under 
sig. För att möta dem krävs en strategi.  
Storpocket. [175439]

Melissa Caruso
The Tethered Mage 129:-
Första delen i Swords and Fire
En magiker från gatan möter en ung adels
kvinna när krigets eldar tänds.
Zaira har levt sitt liv i skuggorna för att 
slippa värvas till Falkarnas här, det  
raverriska rikets magiska armé. I  
Falkarnas här finns Amalia Cornaro, en 
boklärd adelsdam född in i högadelns  
farliga intriger. Ödet sammanför henne 
med Zaira, och de två kvinnorna ställs 
inför en hotande katastrof. 
Pocket. [170780]

Stephen Donaldson
Seventh Decimate 199:-
Första delen i Great God’s War
Den sjunde magiska kraften hotar makt
balansen mellan två gamla fiender.
Belleger och Amika har krigat i hundratals 
år. Båda sidor har magiker som brukar 
sex krafter för sina konster, men amikerna 
har upptäckt en sjunde som kan slå ut de 
svagare krafterna. Bellegers prins Bifalt, 
kungens äldste son, vill leva i en värld där 
magiker inte existerar. Han får i uppdrag 
att söka rätt på den plats där magikerna 
förvarar all sin kunskap.  
➥ Storpocket i november. [169257]

James Islington
An Echo of Things to Come 149:-
Augurerna kan åter använda sina magiska 
krafter, men kommer räddningen för sent?
Efter en förödande attack mot Ilin Illan 
benådades augurerna. De behöver inte 
längre gömma sig och kan nu skydda  
Andarra mot mörka krafter. I huvudstaden 
kämpar Wirr mot lönnmördare och en allt 
fientligare administration. Han ikläder sig 
rollen av Northwarden och avslöjar  
sanningar som skriver om historien.  
➥ Pocket i januari. [176369]
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Terry Goodkind

Shroud of Eternity 210:-
Del två i Sister of Darkness
Nicci, Nathan och Bannon vandrar söderut i ett försök att 
återställa Nathans magiska krafter och rädda världen. 
Trion leds av häxan Reds mystiska profetia och dras mot 
den mytomspunna staden Ildakar, som döljs bakom tidens 
slöjor. Vägen kantas av groteska järtecken  avhuggna 
norukaihuvuden på pålar, förvridna monster och en för
stenad härstyrka.  
➥ Storpocket i januari. [174097]

Death’s Mistress 119:-
Del ett i Sister of Darkness
Här börjar en ny serie som  
kretsar kring Nicci, kejsar  
Jagangs tjänarinna från Sword 
of Truth. I sällskap med vapen
dragarna Nathan och Bannon 
ger hon sig ut på en lång resa.
➥ Pocket från USA  
i december. [173162]

Death’s Mistress 149:-
➥ Pocket från England  
i oktober. [173980]

Ian C Esslemont 

Deadhouse Landing 169:-
Andra delen i Path to Ascendancy 
Andra boken om det malaziska imperiets grundare.
Efter fiaskot i Li Heng har Dancer och Kellanved land
stigit på den lilla, obetydliga ön Malaz. Naturligtvis 
bestämmer sig Kellanvad för att ta makten på ön. Sagt 
och gjort, paret gör gemensam sak en liten grupp napaner 
som har flytt undan ett inbördeskrig på sin egen ö. Men 
erövringsplanerna går om intet när Kellanved utvecklar 
en märklig fascination för en uråldrig byggnation på ön. 
➥ Storpocket i november. [167166]

John Gwynne

A Time of Dread 179:-
Första delen i Of Blood and Bone
Början på en ny serie från samma värld som The Faithful 
and the Fallen.
Hundra år har gått sedan kriget mellan änglar och 
demoner nådde sin kulmen i Wrath, då BenElims änglar 
förintade demonernas härstyrkor. Nu styr änglarna med 
järnhand, men kanske var inte segern så fullkomlig som de 
trodde. Långt i norr snubblar jägaren Drem på vanställda 
kroppar i skogen, ett tecken på demonisk svartkonst.  
➥ Inbunden i januari. [168724]

Mercedes Lackey
Pathways 95:-
Den elfte antologin med noveller från  
Mercedes Lackeys Valdemarvärld.
I den här samlingen på 23 berättelser 
från olika författare får vi se Valdemar 
med sina magiska hästliknande varelser, 
heralderna med sina förmågor, Kollegiet 
och alla de andra delarna av riket skildras 
av bland andra Janny Wurts, Elisabeth 
Waters, Michele Lang och Fiona Patton.

Mercedes Lackey publicerade sin första 
roman om Valdemar, Arrows of the Queen 
1987 och sedan dess har hennes värld 
inspirerat och roat generationer av nya 
läsare. 
➥ Pocket i december. [172287]

Mark Lawrence
Road Brothers Stories 169:-
En novellsamling med tio berättelser från 
samma värld som serien ’The Broken 
Empire’.
Här samlas historier om Red Kent, Sir 
Malkin, Rike Burlow och the Nuban. Det 
handlar om tidiga äventyr som ger oss en 
bild av vad som formade dem. Vi stöter 
förstås också på Jorg  som litet barn, 
kringdrivande ung man och kung. En sista 
novell handlar om prins Jalan Kendeth, 
lögnaren och yngryggen. 
➥ Inbunden i november. [167628]

Lee Fonda
Jade City 199:-
En episk saga från en kinesiskinspirerad 
värld där maffialiknande släkter slåss om 
makten över jadehandeln.
Staden Janloon lever av jadehandeln. 
Brytning och försäljning av den gröna 
stenen, som ger krigarna deras styrka, 
kontrolleras av två hänsynslösa släkter. 
Men maktförhållandena rubbas när en 
drog gör det möjligt för alla att använda 
jaden. Konflikten mellan de två släkterna 
urartar i öppet krig och snart är alla i 
Janloon indragna.  
➥ Storpocket i november. [176366]
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K J Parker 
The Two of Swords: Volume One 129:-
Första delen i Two of Swords
En skicklig bågskytt. En kvinna utan sam
vete. Två bröder, båda generaler, på var sin 
sida i ett krig.
Ingen i det en gång väldiga imperiet står 
oberörd inför konflikten mellan öst och 
väst. Kriget har rasat så länge någon kan 
minnas och ingen vet hur det kommer att 
sluta. Utom kanske då de två bröderna, 
som slåss på var sin sida. Episk fantasy 
från Tom Holt, skriven under pseudo
nymen K J Parker.
Pocket. [108880]

Jon Skovron 
Blood and Tempest 129:-
Tredje delen i Empire of Storms
Sista delen i serien om hämnd och uppror i 
ett sönderfallande imperium.
Hope kämpar för att förstå sin nya roll 
som krigare svuren att aldrig mer svinga 
ett svärd. Sanningssökandet leder henne 
till kunskap om imperiets förflutna som 
gör henne oroad. Samtidigt utvecklas Red 
till en allt mer förfinad spion. Han tar på 
sig sitt största uppdrag hittills: att med 
hjälp av Hope och Brigga Lin göra slut på 
biomantikernas råd.
➥ Pocket i november. [176364]

Django Wexler
The Infernal Battalion 269:-
Femte delen i Shadow Campaigns
Kolonial muskötfantasy med krig och magi.
En uråldrig demon som suttit fången  
under Elysium i tusentals år har nu 
sluppit lös. Den äter själar och sprider 
sig som en farsot mot norr. Under vägen 
skapar den en mäktig här runt sig, anförd 
av general Janus bet Vhalnich. Drottning 
Raesinia Orboan och hennes män ställs 
inför en ny och helt oväntad fara. De nås 
av bud om att Janus har utropat sig själv 
till kejsare av Vordan. Militärmaktens 
ledning splittras mellan härförare som tar 
drottningens och den nye kejsarens parti.
Inbunden. [169815]

Peter Newman

The Seven 99:-
Tredje delen i The Vagrant
Världen ställs inför ett nytt hot när De sju vaknar upp.
Flera år har gått sedan Vandraren tog sig till fots mot Den 
skinande staden med Vesper och Gammas svärd. Sedan 
dess har världen förändrats. Nu måste Vesper, som har 
förseglat revan mellan världarna, leda de överlevande för 
att söka fred och enighet. Men det blir svårare än någon 
kunnat anat, för De sju har vaknat. 
➥ Pocket i januari. [175056]

Brandon Sanderson

Oathbringer 199:-
Tredje delen i The Stormlight Archive
Voidbringers återvänder med hämnd i sinnet.
Alethis arméer under Dalinar Kholin gick segrade ur 
striden, men priset var högt. Fienden åkallade en storm 
som sveper över världen och väcker de sedan tusentals år 
förslavade parshendi ur deras liknöjdhet.  
➥ Storpocket i november. [168051]

Oathbringer 219:-    ➥ Inbunden i november. [169022]

Robin Hobb

Assassin’s Fate 99:-
Tredje delen i The Fitz and the Fool
Fitz’ dotter 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, sam
tidigt 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 i december. [170452]

The Wilful Princess 
and the Piebald 
Prince 99:-
En kortroman från samma 
värld som Farseerböckerna. 
Här berättas varför ’The Wit’, 
eller Klokskapen, är en så 
hatad förmåga. 
Felicity, en hovdam till 
prinsessan Caution i Buck
keep, berättar historien om 
Skäckiga prinsen,  
prinsessans oäkta son. 
➥ Pocket i november. [167629]
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Janny Wurts
Destiny’s Conflict 179:-
Tionde delen i The Wars of Light and Shadows
Näst sista delen i den magnifika serien om 
krig och magi.
Lysaer står inför ett fruktansvärt hot och 
hans beskyddare, Daliana, måste fatta ett 
svårt beslut. Skuggmästare Arithon bär 
dödens märke och är ett jagat byte. Dakar, 
den galna profeten, tvingas betala ett högt 
pris för gamla misstag och Tarens styrs av 
ödet mot oväntade horisonter. 
Storpocket. [103277]

ångpunk & historiskt
Katherine Arden
The Girl in the Tower 179:-
Andra delen i The Bear and the Nightingale
Vasilisa, den unga kvinnan med vaken 
blick från ’The Bear and the Nightingale’, 
drar på sig manskläder och rider ut.
Tillsammans med en frostdjävul  
räddade Vasilisa sin hembygd från en 
stor fara. Nu kallar alla henne för häxa. 
Hon kan inte bo kvar i byn och förväntas 
välja mellan giftermål och kloster. Istället 
väljer hon att klä sig som en man och 
rida sin väg på hingsten Solovey. Efter en 
framgångsrik skärmytsling med en grupp 
rövare hyllas hon som hjälte i Moskva. 
Hon återförenas med sin syster och bror 
i cirkeln runt Storprinsen, men törs inte 
avslöja för någon att hon är kvinna.  
Sanningen skulle dra olycka över både 
henne själv och hennes familj. 
➥ Storpocket i januari. [170450]

Josiah Bancroft 
Senlin Ascends 99:-
Första delen i The Books of Babel
Det nygifta paret Senlin och Marya far på 
bröllopsresa till Babels torn.
Men inte det torn vi känner från Bibeln, 
utan ett väldigt byggnadsverk i en ång
punkig verklighet. Där skiljs paret åt och 
Senlin dras in i ett vildsint äventyr bland 
lönnmördare och flygande fästningar.  
➥ Pocket i januari. [175852]

Elise Kova
The Alchemists of Loom 149:-
Första delen i Loom Saga
Ett ångpunkigt mysterium bland drakar 
och alkemister.
Ari förlorade allt när Drakkungen  
krossade De fem gillena. Nu använder 
hon sin mekaniska begåvning för att tjäna 
pengar på svarta marknaden. Cvareh 
skulle göra allt för att störta Drakkungen 
och se sin syster på tronen. Hans familj 
befinner sig längst ner på den sociala  
stegen i drakarnas hierarki. Kanske kan 
han utnyttja Alkemisternas gille i Loom, 
och Ari, för att nå sina syften.  
➥ Storpocket i november. [172966]

Jeannette Ng
Under the Pendulum Sun 139:-
En saga om viktorianska missionärer med 
uppdrag att omvända älvor!
Catherine Helstones bror Laon har för
svunnit i älvornas land. Han reste dit med 
uppdrag att omvända älvorna till kristen
domen, och nu är han borta. Systern ger 
sig ut på en farofylld färd för att ta reda på 
vad som har hänt med honom. Hon  
stannar till i Gethsemane, en herrgård 
som har iordningställts för brodern av alv
drottningen. Där hittar hon anteckningar 
som antyder att en tidigare missionär 
kanske har gått ett oblitt öde till mötes.  
Pocket. [173983]

nutidsfantasy  
& skräck
Deborah Blake
Dangerously Divine 95:-
Andra delen i Broken Riders
Romantiken spirar när Gregori Sun, en av 
de tre Ryttarna, ställs inför utmaningar 
tillsammans med bibliotekarien Ciera.
Trots att Gregoris fysiska sår har läkt 
mår han fortfarande dåligt. Sökandet efter 
hans mamma, den enda som kan läka hans 
själ och rädda hans liv, går dåligt. Men när 
han stöter på en vacker bibliotekarie ser 
det ut som att hon kan vara den som blir 
hans räddning.
➥ Pocket i december. [169079]

Jen Campbell
The Beginning of the World in  
the Middle of the Night  199:-
Tolv kusliga, moderna sagor. 
I dessa dagar kan du hitta allt du önskar 
genom att trycka på en knapp. Det var 
därför jag köpte hennes hjärta på nätet.   
Andar i syltburkar, små apokalypser, 
djurhjärtan och biattraktioner. En flicka 
driver ett kisthotell på en avlägset belägen 
ö. En pojke oroar sig över att hans syster 
har två själar. Ett par skriver om världs
historien. Sjöjungfrur visas upp på det 
lokala akvariet. Allt som allt tolv kusliga, 
moderna sagor. 
Inbunden. [171017]

Bailey Cates
Potions and Pastries 95:-
Sjunde delen i Magical Bakery Mystery
Ett medium råkar illa ut i den senaste  
magiska bagerideckaren.
Lucy på det magiska bageriet Honeybee 
anar oråd när vännen Orla, ett medium 
med färgstark personlighet, råkar ut för en 
märklig olycka. Hon tar hjälp av häxor och 
en brandman för att lösa mysteriet. 
➥ Pocket i november. [169078]

Brent Weeks

Perfect Shadow 149:-
Långnovell i samma universum som Night Angeltrilogin.
Gaelan Starfire är en lycklig, enkel bonde. Han är också  
odödlig, och en fasansfull motståndare att möta i strid. 
Genom århundradena har han burit många ansikten och 
namn i ett försök att dölja sitt sanna jag: Acaelus Thorne, 
Yric the Black, Hrothan Steelbender, Tal Drakkan och 
Rebus Nimble. Nu tvingas han ta ett uppdrag som kan 
förändra honom för alltid.  
➥ Inbunden i november. [175045]
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Myke Cole
Siege Line 95:-
Sjätte delen i Shadow Ops
James Scheitzer är Navy SEAL  och en av 
de levande döda. Nu avgörs hans öde en 
gång för alltid.
Gemini Cell tog allt från Jim: hans familj, 
hans karriär i special styrkorna, hans liv. 
De jagar honom från delstat till delstat. 
Han vet att någonstans måste han stanna 
och möta anstormningen, annars har hans 
son lika lite hopp om framtiden som han 
själv. Cellen måste förstöras. Men det är 
lättare sagt än gjort.  
➥ Pocket i november. [170510]

Faith Hunter
Flame in the Dark 95:-
Tredje delen i Soulwood
En serie om uråldrig magi och para
normala gåtor, från samma värld som 
böckerna om Jane Yellowrock.
Nells liv har förändrats fullständigt 
sedan hon rekryterades av PsyLED, 
underrättelse tjänsten med magiska hot 
på programmet. Hennes nybakade styrka 
ställs inför sitt svåraste uppdrag hittills 
när en senator angrips av osynliga lönn
mördare. Politikern överlever, men många 
runt honom dör och huset där han befinner 
sig brinner ner till grunden. Mördaren 
tycks vara mer eller mindre mänsklig, men 
omges av ett tätt nät av mörka intriger. 
➥ Pocket i december. [172286]

Jeaniene Frost
The Brightest Embers 85:-
Tredje delen i A Broken Destiny
Ivy och Adrians sprakande förhållande 
har satts på prov förut, men aldrig har så 
mycket stått på spel.
När tusentals oskyldiga är fast i  
demonernas värld är Ivy fast besluten att 
hitta det sista helgade vapnet och använda 
dess kraft för att frigöra dem. Men den 
senaste reliken hon använde dödade henne 
nästan, och chansen är stor att hon inte 
klarar sig undan en gång till. 
➥ Pocket i november. [168093]

ungdomsfantasy
Tianxia Bachang
The City of Sand 179:-
En fantasyroman som har sålt i flera  
miljoner exemplar i hemlandet Kina.
En liten grupp äventyrare samlas för att 
ge sig ut på ett farligt uppdrag. Alla har 
egna skäl att söka sig till gruppen, men 
snart förenas de i en enda strävan  att 
överleva till nästa dag. De är på väg mot 
den förlorade staden Jingjue i ett sedan 
länge fallet kungadöme, och mot en rik 
gravkammare.  
➥ Unga vuxna. Inbunden i november. [170389]

Traci Chee
The Speaker 199:-
Andra delen i Sea of Ink and Gold
I en värld där skrivande är förbjudet och 
okänt får en ensam flicka tag i en bok.
Sefia och Archer har flytt undan Väktarna. 
De söker skydd i skogen och lägger om 
sina sår medan de planerar för framtiden.  
Archer kämpar för att lägga sina plåg
samma erfarenheter bakom sig. När han 
tillsammans med Sefia springer in i en 
grupp impressors tar han tillfället i akt att 
jaga upp dem för att befria pojkarna de 
håller fångna. 
➥ Unga vuxna. Inbunden i november. [172242]

Tochi Onyebuchi
Beasts Made of Night 169:-
En mörk saga om monster och skuld,  
inspirerad av berättelser från Nigeria.
I den muromgärdade staden Kos finns 
mäktiga svartkonstnärer som kan dra ut 
synder ur en människa och förvandla dem 
till monster. Där finns också aki, svart
konstnärernas slavar med uppdrag att 
dräpa syndamonstren. Taj är en aki, och 
han upptäcker snart varför magikerna inte 
vill dräpa monstren själva. När han dödar 
sitt första syndamonster får han en  
tatuering av besten på huden, och drabbas 
av hemska skuldkänslor. 
Inbunden. [170518]

Tahereh Mafi

Whichwood 129:-
Häxkraft och vänskap från författaren till ’Furthermore’.
Laylee är föräldralös och en mordeshoor, med uppdrag att 
tvätta de dödas hud och själar i förberedelse för livet efter 
detta. Arbetet har gjort hennes händer hårda och silver
vita, precis som hennes hår. När två främlingar dyker upp 
i byn förändras Laylees liv. 
➥ Storpocket i november. [170464]

Whichwood 169:-
➥ Inbunden i november. [170463]

Dean R Koontz
The Whispering Room 169:-
Andra delen i Ivy Elgin
En blid skollärarinna gör sig skyldig till 
ett vansinnesdåd som slutar med hennes 
egen och flera andras död. Vad fick henne 
att förlora förståndet? Jane Hawk anar hur 
det hänger ihop.
Janes man begår självmord. Hans och 
dussintals andra dödsfall tycks kopplade 
till den mystiska lärarinnan. Jane drar i 
trådarna och finner vägen till en mystisk 
gruppering som tror sig stå över alla 
mänskliga lagar. 
➥ Storpocket i november. [174840]

The Whispering Room 179:-
➥ Inbunden i november. [174994]

Anne & Christopher Rice
Ramses the Damned:  
The Passion of Cleopatra 169:-
Andra delen i Ramses the Damned
Ramses den store återuppväcks i ett  
edvardianskt England.
Den nu odödlige Ramses och hans fästmö 
dras in i en dödlig sammandrabbning med 
drottning Kleopatra, som Ramses själv har 
återuppväckt. Men samtidigt som de två 
uråldriga härskarna krigar mot varandra 
hemsöks de av en mystisk närvaro som är 
mycket äldre och starkare än dem.  
➥ Storpocket i november. [170375]
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C J Redwine 
The Wish Granter 95:-
Andra delen i Ravenspire
En fristående uppföljare till Snövitsagan 
’The Shadow Queen’. Här återberättas 
sagan om Rumpelstiltskin (Päronskaft).
Allt har vänts på huvudet för Thad och Ari 
Glavan, oäkta barn till kungen av Sund
raille. Syskonens mor är död, till sammans 
med hela den kungliga familjen. Nu har 
Thad hamnat på rikets tron, samtidigt 
som våldet svämmar över på landets gator. 
Men något är inte som det verkar. Ari 
börjar ana att brodern kanske inte har fått 
kungakronan av en slump. 
➥ Unga vuxna. Pocket i januari. [176269]

Ransom Riggs
Tales of the Peculiar 119:-
Besynnerliga sagor som döljer de  
besynnerligas historia.
I den här samlingen av sagor och historier 
om de besynnerliga möter vi, bland andra, 
välbeställda kannibaler som superar på 
besynnerligas bortkastade lemmar och 
en prinsessa med kluven tunga. Det här 
är samlingen sagor som sägs gömma led
trådar om var man kan hitta de tidsloopar 
som de besynnerliga har dragit sig tillbaka 
till. Miss Peregrins hem för besynnerliga 
barn var bara en sådan plats. 
Allålder. Storpocket. [175312]

Harr y Potter: The Wand Collection 325:-
En hel bok om Harry Potterfilmernas trollstavar.
Alla har sina egna trollstavar  klolika som Bellatrix’ eller 
enkla och eleganta som Hermiones. Här bjuds på snygga 
trollstavsbilder tillsammans med små texter.
➥ Inbunden i november. [173568]

Harr y Potter: A Journey Through  
A Histor y of Magic 175:-
En resa genom magins historia i sällskap med Harry  
Potter och förmål och texter ur British Librarys arkiv.
Storpocket. [173312]

Terr y Pratchett’s Discworld  
Imaginarium 449:-
Paul Kidby har gjort många av de mest älskade omslaget 
till Pratchetts Skivvärldsböcker. Här samlas alla hans 
bästa bilder, flera helt nya.
➥ Inbunden i november. [173775]

Terry Pratchett’s Discworld Imaginarium Special Ed. 849:-
➥ Inbunden i november. [173777]

ungdoms-sf
Claudia Gray
A Million Worlds with You 99:-
Tredje delen i Firebird
Sista delen i serien om dimensionsresor och 
splittrade medvetanden.
Multiversums öde vilar i Marguerites 
händer. Paul, som har hjälpt henne sedan 
hon började med dimensionsresandet, har 
förändrats och kommer kanske aldrig att 
återhämta sig. Triaden har släppt lös sitt 
farligaste vapen, en tvilling till Marguerite 
från en annan dimension.
➥ Pocket i november. Från 13 år. [167917]

Amie Kaufman & Jay Kristoff
Gemina 139:-
Andra delen i Illuminae Files
I andra boken i den romantiska space 
operan träffar vi på ett nytt par.
Hanna är dotter till stationschefen på 
Jump Station Heimdall. Nik tillhör en 
av stationens gangsterfamiljer. När en 
anfallsstyrka från BeiTech invaderar 
stationen kastas Hanna och Nik i armarna 
på varandra. Utomjordingarna gör slut på 
stationsinvånarna, en efter en, och ett fel 
i maskhålet gör att rumtidskontinuumet 
hotar att slitas itu. Snart tvingas paret 
slåss för sin överlevnad. Liksom första 
boken berättas historien som en klippbok i 
form av epost, filer och skisser. 
➥ Från 12 år. Pocket i januari. [175239]

Veronica Roth
Carve the Mark 99:-
Första delen i Carve the Mark

En ny serie från författaren till  
Divergentböckerna. 
Välkommen till en värld där alla har en 
’flödesgåva’  en unik förmåga avsedd att 
forma framtiden. De flesta har nytta av 
sina förmågor, men Cyra och Akos har  
gåvor som också gör det lättare för andra 
att kontrollera dem. När Akos kastas in 
i Cyras värld verkar fiendskapen mellan 
deras länder och familjer oöverstiglig.  
➥ Unga vuxna. Pocket i januari. [175112]

Pierce Brown 

Iron Gold 189:-
Första delen i Iron Gold
En ny serie som tar vid där Red Risingböckerna slutade.
Darrow gjorde slut på århundraden av förtryck på Mars, 
men till ett högt pris. I sitt fäste på Venus drömmer en ätt
ling till den döda kejsaren om hämnd. På Mars frågar sig 
en ung, röd flicka vad friheten har gett henne. Var det bara 
ännu en av överhetens lögner? Revolutionen har släppt lös 
krafter som hotar hela solsystemet.
➥ Inbunden i januari. [166256]
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Elizabeth Moon
Cold Welcome 99:-
Första delen i Vatta’s Peace
En ny serie om rymdkapten Ky Vatta, som 
först dök upp i ’Trading in Danger’. 
Ky ska besöka sin hemplanet, men det blir 
inget glatt återseende. Istället hamnar 
hon, i sällskap med en brokig skara  
människor, i en livsfarlig situation utan 
möjlighet att kommunicera med om
världen. Allas överlevnad hänger på Kys 
förmåga att hålla huvudet kallt och  
fungera som ledare för gruppen. 
➥ Pocket i december. [170436]

Jane O’Reilly
Blue Shift 119:-
Första delen i The Second Species
Jorden är en kall och delad värld där de 
rika gömmer sig undan verkligheten. 
Mänskligheten drömmer om en andra jord, 
en beboelig planet. Men för att komma 
dit måste de resa genom fientlig rymd, ett 
nästan omöjligt företag. Jinnifer Blue är 
en rik flicka på rymmen. Hon är pilot och 
försörjer sig som prisjägare. Sina illegala 
genetiska modifikationer ser hon till att 
ingen känner till. När ett misslyckat jobb 
strandar henne ombord på ett fångskepp 
tillsammans med Vintergatans värsta 
avskum inser hon att de rika och mäktiga 
har mer än hon trodde att svara för. 
Pocket. [175430]

Gavin Smith
The Bastard Legion 149:-
Första delen i The Bastard Legion
Våldsam space opera med ett skurkgäng i 
huvudrollen.
Den mänskliga rymdens farligaste 
brottslingar hålls neddrogade ombord på 
fångskepp och ’rehabiliteras’ i virtuella 
verkligheter. Miska Corbin, en tjuv och 
hacker, har stulit fångskeppet Hangman’s 
Daughter, komplett med interner och allt. 
Nu tänker hon förvandla fångarna, som 
hålls i schack med explosiva halskragar, 
till sin egen privata slavarmé.  
Pocket. [175437]

James S A Corey

Persepolis Rising 179:-
Sjunde delen i The Expanse
Här återvänder vi till de nygrundade kolonierna bortom 
solsytemet.
Varje ny värld kämpar för att hitta sin plats i den mänsk
liga expansionen. Besättningen på Rocinante har fullt 
upp med att bevaka den bräckliga freden. Ny teknologi 
om välver tillvaron och mänskligheten har som alltid en 
tendens att gripa till våld för att lösa konflikter.  
➥ Pocket i december. [175878]

Chris Brookmyre

Places in the Darkness 169:-
En mordgåta ombord på en rymdstation ovanför jorden.
Ciudad de Cielo är en farlig plats, med en svart  
marknad kontrollerad av kriminella gäng. Stationens 
ledning blundar för kriminaliteten, tills en styckad kropp 
hittas flytande i lågG. Mordet utreds av Nikki Freeman, 
som tvingas ta med myndighetsagenten Alice Blake i sin  
utredningsgrupp. Fler kroppar hittas och både Nikki och 
Alice börjar tvivla på teorin om att gängkrig ligger bakom. 
➥ Storpocket i november. [175427]

space opera och 
action
Gerald Brandt 
The Operative 95:-
Andra delen i San Angeles 
MCbudet Kris har undgått en säker död 
och värvats av motståndsrörelsen. 
Nu tränas hon av rebellerna för att 
hjälpa till i kampen mot storbolagen. När 
motståndsrörelsens bas förstörs tvingas 
hon och de andra rekryterna ut på gatan, 
jagade av maktens alla lakejer. 
➥ Pocket i november. [172265]

Orson Scott Card  
Children of the Fleet 199:-
En berättelse som utspelar sig parallellt 
med händelserna på jorden i Ender’s 
Shadowserien.
Det fjärde formiska kriget är över och ter
raformade världar har öppnats för mänsk
lig bosättning. På den gamla stridsskolans 
station finns nu en skola för rymdflottister 
och där möter vi Dabeet Ochoa, som inte 
tror att han har en plats i flottan.
Storpocket. [169364]

Margaret Fortune
Archangel 95:-
Andra delen i Spectre War 
En fiende du inte kan döda. En soldat som 
inte kan strida. Ett interstellärt krig du 
inte kan vinna. Förrän nu.
Michael Sorenson tillhör Celestial Ex
panses väpnade styrkor. Han inser när 
spectres anfaller att två alternativ gives 
 fly för livet eller dö. Han väljer att fly och 
rekryteras av Division 7, en grupp med 
uppdrag att utveckla vapen som kan  
sprida massdöd bland spectres. Men ju 
längre utvecklingsarbetet går, desto  
säkrare blir Michael och alla andra på att 
forskningsgruppen är infiltrerad av en  
sabotör. Infiltratören måste bort innan 
det nya supervapnet kan sättas in  och 
kanske vinna kriget. 
➥ Pocket i vår. [172340]
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Tom Toner
The Weight of the World 149:-
Andra delen i Amaranthine Spectrum
Andra boken i den storslagna berättelsen 
om Amaranthinska firmamentet.
Kaos härskar i universum. Upproret mot 
de odödliga amaranthinerna sprider sig. 
Världar och månar har fallit. Kejsaren är 
försvunnen. Ett uråldrigt väsen har  
vaknat och satt sig på firmamentets 
tron. Och den viktigaste uppfinningen i 
världshistorien är stulen. Men trots oredan 
går livet vidare. Två syskon och ett litet 
barn flyr över en okänd värld. En fången 
AI skapar sig ett eget imperium inom sitt 
fängelses fyra väggar och försöker fly. 
Pocket. [175445]

övrig sf
Stephen Baxter
The Massacre of Mankind 129:-
Stephen Baxter har skrivit en uppföljare 
till H G Wells Världarnas krig.
För 14 år sedan invaderade marsianerna 
England. Anfallet slogs tillbaka och allt 
återgick så småningom till det normala, 
med vetskapen att mänskligheten kan 
besegra det utomjordiska hotet. Därför är 
inte oron så stor när aktivitet siktas runt 
den röda planeten. Den enda som höjer ett 
varnande finger är Walter Jenkins,  
berättaren från Världarnas krig.  
Pocket. [170753]

Robert Buettner 
The Golden Gate 99:-
Världens rikaste man sprängs av en bil
bomb mitt på Golden Gatebron.
En terrorattack? De flesta antar det. Men 
några misstänker att Manuel Colibri  
mördades för att han sökte odödlighetens 
gåta. Vetenskaps journalisten Kate Boyle 
och krigsveteranen Ben Shepard rotar i 
mysteriet och kommer en kosmisk hemlig
het på spåren.
➥ Pocket i november. [170924]

Philip K Dick
Blade Runner 99:-
Ett av science fictionlitteraturens största 
mästerverk, nu bioaktuell.
Rick Deckards jobb är att spåra och av
rätta (eller ’dra in’) förrymda androider, 
intrikata imitationer av människor, så 
människolika att de har livsvilja, själv
känsla, själv bevarelsedrift. En del vet över 
huvud taget inte om att de är något annat 
än riktiga människor, eftersom de har  
(falska, inplanterade) minnen. 
Pocket. [173624]

Eric Flint
1636: The Ottoman Onslaught 99:-
Del 25 i 1632
1632 är en alternativhistorisk serie där en 
amerikansk småstad från nutiden slungas 
tillbaka till trettioåriga krigets Europa. 
Ledaren för Ottomanska riket, Murad IV, 
har läst på om vad som gick fel när  
ottomanerna försökte inta Wien i de  
amerikanska tidsresenärernas förflutna. 
Nu har han bestämt sig för att skriva om 
historien.  
➥ Pocket i november. [170925]

Eric Flint & Griffin Barber 
1636: Mission to the Mughals 99:-
Del 26 i 1632
Europeiska unionen är hårt pressad från 
alla håll och behöver opium till sjukvården 
och andra varor som inte finns tillgängliga 
i Europa. Tanken väcks att skicka sände
bud till Indien.  
➥ Pocket i januari. [175323]

Eric Flint & Charles E. Gannon 
1636: The Vatican Sanctions 269:-
Del 27 i 1632
Våren 1636 samlar påve Urban kyrkliga 
dignitärer i Becancon i Bourgogne. Han 
vill nå en ekumenisk lösning för att för
hindra mer blodsspillan, och skyddas av 
sina amerikanska rådgivare. Det kan be
hövas, för åtskilliga intressenter vill göra 
slut på Urban och hans planer.  
➥ Inbunden i december. [171248]

Alastair Reynolds

Elysium Fire 199:-
Andra delen i Inspector Drefus Emergency
En thriller med prefekten Tom Dreyfus från Panoplypolisen. 
Här återvänder Alastair Reynolds till Glitter Band, rymd
stationerna i omloppsbana runt planeten Yellowstone, och 
polismannen Tom Dreyfus från romanen The Prefect (också 
utgiven som Aurora Rising). Runtom i Glitter Band börjar 
folk dö när deras nervimplantat löper amok. Ingen vet vad 
som ligger bakom funktionsfelen och dödstalen stiger. 
➥ Storpocket i januari. [175458]

Paul J McAuley

Austral 199:-
Klimatförändringarna omstöper jorden. Plötsligt är  
Antarktis hem för en av världens yngsta nationer.
Ekopoeterna sprider sin kultur genom dalgångar som 
friläggs när isen drar sig tillbaka. Austral Morales Ferrado 
är genmodifierad för att tåla kylan vid sydpolen. Hon har 
suttit i fängelse, arbetat i ett fångläger, haft ihop det med 
en brottslig och  ökar nu på sitt brottsregister genom att 
göra sig skyldig till århundradets kidnappning.  
Storpocket. [175441]
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Andy Weir

Ar temis 169:-
En ny roman från författaren till ’The Martian’.
Livet på Artemis, den första och enda staden på månen, 
är tufft om du inte är en rik turist eller en excentrisk 
miljardär. Så smuggling av ofarligt kontraband räknas väl 
knappt, eller? Speciellt inte när skulder måste betalas av 
med en lön som knappt täcker räntan. Allt ändras när Jazz 
får chansen att begå det perfekta brottet, som kan göra 
henne ekonomiskt oberoende för resten av livet.  
➥ Storpocket i november. [170271]

Ar temis 199:-  ➥ Inbunden i november. [169789]

A G Riddle
Pandemic 210:-
Första delen i The Extinction Files
Ett sjukdomsutbrott i Kenya. En konspira
tion. En kamp för mänskligheten.
Det börjar i en avlägsen by i Kenya. Snart 
har WHO och dess amerikanska syster
organisation skickat folk för att undersöka 
saken. Bland de utsända finns doktor 
Peyton Shaw, en epidemolog med mörka 
hemligheter i det förflutna. Hon möter ett 
sjukdomsutbrott av sällan skådat slag, och 
snart sveper en pandemi runt jorden. 
➥ Storpocket i november. [174098]

Adrian Tchaikovsky
Dogs of War 239:-
Rex är en duktig hund. Han älskar  
människor, hatar fiender och lyder husse.
Rex är skottsäker, med två meters mank
höjd och en tung vapenarsenal. Hans röst 
bär en låg frekvens som får andra att 
huka av skräck. Tillsammans med Dragon, 
Honey och Bees bildar han en anfallsgrupp 
i Campeche, ett laglöst område i sydöstra 
Mexiko. Han vill bara vara en duktig hund 
och lyda husse. Husse säger att han ska 
döda fienden. Frågan är bara vem som är 
fienden. Och vad händer när husse ställs 
inför krigsdomstol?  
➥ Storpocket i november. [173978]

Connie Willis
A Lot Like Christmas 149:-
Denna utökade utgåva av ’Miracle and 
Other Christmas Stories’ innehåller tolv 
återberättade julsagor. Fem berättelser i 
samlingen är helt nya.
Boken är fylld av allt från humoristiska 
till absurda berättelser, om jultraditioner 
och kontorsfester, Rockettes, de bästa och 
sämsta julfilmerna, moderna magiker och 
generositet som alltid vinner över girighet 
 allt det här och lite till hittar du i en bok 
som påminner om alla de underverk som 
julen för med sig. 
Storpocket. [170441]

David Weber

Shadow of Victor y 110:-
Del 15 i Honor Harrington
Mesan Alignments plan för att svartmåla och krossa  
Manticore tycks få oanade följder.
Planen var komplicerad, men borde ha kunnat lyckas. 
Mesan Alignment drev fram ett krig mellan Manticore och 
Solarian League, och krossade infrastrukturen som bar 
upp Manticores flotta. Allt för att undanröja hindren för 
den större, och viktigare planen: att omstöpa galaxen med 
hjälp av genetiskt förbättrade människor. Men det går inte 
riktigt som beräknat.  
➥ Pocket i december. [170927]

E K Johnston 
That Inevitable Victorian Thing 120:-
Alternativhistoria med ett stänk romantik 
i en värld där den viktorianska eran över
levde in i 2100talet.
VictoriaMargaret, det brittiska imperiets 
kronprinsessa, ska tillbringa en sommar i 
fullständig anonymitet i Kanada. Där  
träffar hon Helena Marcus, dotter till 
en känd genetiker, och August O’Brien, 
arvtagare till ett rederi. Trion tillbringar 
sommaren tillsammans.
Storpocket. [170492]

Ursula K LeGuin
The Found and the Lost:  
The Collected Novellas 219:-
Alla Ursula K. Le Guins kortromaner 
samlade i en volym och med förord av 
författaren. 
Innehåller kortromanerna Vaster Than 
Empires and More Slow, Buffalo Gals, 
Won’t You Come Out Tonight, Hernes, 
The Matter of Seggri, Another Story or a 
Fisher man of the Inland Sea, Forgiveness 
Day, A Man of the People, A Woman’s  
Liberation, Old Music and the Slave 
Women, The Finder, On the High Marsh, 
Dragonfly och Paradises Lost. 
➥ Storpocket i november. [171049]

The Unreal and the Real 219:-
En samling med LeGuins noveller, tidigare 
publicerad i två delar.
Samlingen gavs från början ut i två böcker, 
där den första innehöll noveller som 
utspelar sig på jorden och mer eller mindre 
i nutid, och den andra är ren science fiction 
och fantasy.  
➥ Storpocket i november. [171048]

The Selected Short Fiction  
of Ursula K. Le Guin Boxed Set  429:-
Ett kartongfodral med båda volymerna 
ovan: The Found and the Lost och The 
Unreal and the Real. 
➥ Storpocket i november. [171050]
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Noveller & romaner
Canto Bight 179:-
Kortromaner av kända sfförfattare.
Canto Bight är en vräkig spelarstad fylld av möjligheter för den uppfinnings
rike. Men oddsen är höga och fega skojare göre sig icke besvär. Här ingår 
fyra kortromaner som kretsar kring händelserna i kasinostaden, författade 
av Saladin Ahmed, Rae Carson, Mira Grant och John Jackson Miller.  
➥ 4 kortromaner. Storpocket i december. [173814]

Canto Bight 199:-
➥ 4 kortromaner. Inbunden i december. [173801]

Ken Liu 
The Legends of Luke Skywalker 159:-
Noveller av Ken Liu, som vunnit både Hugopriset, Nebulan och World  
Fantasy Award.
Ett fraktskepp ilar genom rymden mot Canto Blight och besättnings männen 
berättar historier om jediriddaren Luke Skywalker. Frågan är vad som är 
sant, och vad som är sagor som omstöpts under resan genom galaxen. Är 
Skywalker verkligen en jediriddare och hjälte, eller snarare en skojare?  
➥ Inbunden ungdomsbok i november. [173327]

Timothy Zahn 
Thrawn 95:-
En roman om hur amiral Thrawn kom att bli kejsarens mest betrodda officer.
Thrawn, eller Mitth’raw’nuruodo, som han egentligen heter, sändes i exil 
från sin hemplanet Csilla sedan hans aggressiva militära operationer 
orsakat väldig förödelse. Han räddades av imperiestyrkor och gjorde sig 
snabbt nyttig. Hänsynslös, taktiskt skicklig och hängiven kejsarens agenda 
avancerade han snabbt. Här berättas hans historia. 
➥ Roman i pocket i december. [175048]

Tecknade serier
Darth Vader Dark Lord of the Sith Vol 1: Imperial Machine 219:-
Början på en ny serie med hela galaxens favoritskurk i huvudrollen. Serien 
börjar efter händelserna i Revenge of the Sith. 
➥ Häftat seriealbum i november. [174628]

Poe Dameron Vol 3: Legends Lost 219:-
Poe Dameron träffar en gammal vän, journalisten Suralinda Javos, som  
jobbar på ett knäck om First Order.  
➥ Häftat seriealbum i november. [174629]

Star Wars: Journey to Star Wars The Last Jedi Captain Phasma 179:-
Vad hände med Phasma efter The Force Awakens? Här får vi svaren.  
➥ Häftat seriealbum i november. [174632]

Star Wars Vol 6: Out Among the Stars 219:-
Luke och Leia finner sig strandade på en sandig ö och Sana and Lando röjer 
runt på Coruscant.
➥ Häftat seriealbum i november. [174627]

BB-9E Pop! Vinyl Figure 179:-
Pop! Vinylfigur av BB9E från 
The Last Jedi.
Pop! Vinyl. [174912]

Chewbacca & Porg 
Pop! Vinyl Figure 179:-
Pop! Vinylfigur av Chewie med 
en Porg från The Last Jedi.
Pop! Vinyl. [174873]

Luke Skywalker  
Pop! Vinyl Figure 179:-
Pop! Vinylfigur av Luke 
från The Last Jedi.
Pop! Vinyl. [174879]

Rey Pop!  
Vinyl Figure 179:-
Pop! Vinylfigur av Rey 
från The Last Jedi.
Pop! Vinyl. [174883]
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Gav Thorpe 
Angels of Caliban 119:-
Del 40 i The Horus Heresy
Två ökända primarker drabbar samman när Lion El’Jonson  
jagar efter Konrad Curze, ledaren för Night Lords.
Dark Angels finns spridda över hundra solsystem och Lion 
El’Jonson är Lord Protector över Ultramar, men gammal fiend
skap från hemvärlden hotar att hotar att splittra Legionen i två. 
När nyheten om Night Lords angrepp mot Sotha sprids svarar 
Lion med en brutalitet som gör att inbördeskrig hotar.
➥ Pocket i december. [173169]

Graham McNeill 
The Crimson King 179:-
Del 46 i The Horus Heresy
Efter att ha sett hemvärlden Prospero förödas av Space Wolves 
drar sig Magnus the Red tillbaka in i Terrorns öga.
Magnus blickar ut mot händelserna i den övriga galaxen och 
ägnar sig åt att bevara kunskapen som en gång fanns samlad i 
biblioteken på Tizca. Sönerna ser sin primark förändras. Hans 
själ är sårig, hans minnen och medvetande sargas av warpen. 
➥ Storpocket i december. [173176]

Paul Kearney 
Calgar’s Fury 119:-
Ultramarinernas ledare Marneus Calgar har utkämpat otaliga 
krig för att säkra sin domäns gränser. Men när en rymdhulk 
närmar sig systemet prövas kapitelmästaren och hans adepter. 
Pocket. [172942]

Josh Reynolds
Fabius Bile: Primogenitor 119:-
Första delen i Fabius Bile
Första delen i en ny trilogi om den ökända och galna vetenskaps
mannen Fabius Bile.
Han har många namn  Klonfurste, Hudflängare, Anfader. Han 
är kvintessansen av svek och perversion, fruktad av både männ
iskor och monster. En gång var han chefsapotekare åt Kejsarens 
barn och han är en mästare på genmanipulation. Nu är han 
landsflyktig, jagad av alla och till och med de värsta bland Chaos 
Space Marines ryser när de hör hans namn. Han har dragit sig 
tillbaka djupt in i Terrorns öga, och ett spår av förvridna  
monstrositeter följer honom vart han går. 
➥ Pocket i december. [173177]

Guy Haley
The Devastation of Baal 119:-
Första delen i Space Marine Conquests
Tyranidflottan Leviathan anfaller Blood Angels hemplanet Baal.
Lord Dante har kämpat mot tyraniderna i Cryptussystemet och 
återvänder till Baal för att samla Blood Angels och deras alliera
de mot Leviathan. Det blir en av de blodigaste striderna i Blood 
Angels historia. Trots hårda strider i rymden runt systemet, och 
så småningom planeten, låter sig inte fienden hejdas. Alla rop 
om förstärkningar besvaras med nedslående nyheter. Cadian 
Gate, Imperiets starkaste fäste i striden mot Kaos, har fallit. Det 
tycks inte finnas några styrkor som kan komma till undsättning. 
Är det här slutet för Dante, hans krigare och Baal? 
➥ Pocket i december. [173170]

Overwatch Tracer 320ml 
Mug 119:-
Tracer på mugg med 
motiv från Overwatch.
Mugg. [175410]

Legend of Zelda Hylian Shield Doormat 219:-
Dörrmatta med skölden från Zeldaspelen. Gjord 
av 100% kokosfibrer med gummiunderlag för att 
förhindra mattan att glida. Mått 60 x 40 cm.
Dörrmatta. [168419]

Overwatch D Va  
320ml Mug 119:-
Hana Song på mugg med 
motiv från Overwatch.
Mugg. [175409]

Mug Best Dad 139:-
Star Warsmugg med Luke 
och Darth, och texten 
”�Galaxy’s Best Dad”�.
Mugg. [176347]
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Oliver Bowden 
Desert Oath 139:-
Tionde delen i Assassin’s Creed
Läs förhistorien till handlingen i Assassin’s Creed: Origins.
Det hela tar sin början i Egypten, 70 år före Kristi födelse. En mördare går lös. 
Han har i uppdrag att utplåna de sista medlemmarna av en hemlig sekt,  
medjayerna, ocht förinta gruppen från jordens yta. Staden Siwas beskyddare ger 
sig oväntat av och lämnar sin son Bayek med många frågor obesvarade. Sonen 
ger sig ut på jakt efter svar om faderns förflutna, en resa som tar honom längs 
Nilen, genom ett Egypten i uppror och mot sanningen om medjays hemligheter. 
Roman i pocket. [175325]

Paul Davies 
The Art of Assassin’s Creed Origins 399:-
En konstbok om arbetet med årets Assassin’s Creedspel, som baseras i Egypten 
och innhåller många svindlande ökenscenerier. Bildmaterialet åtföljs av  
kommentarer från konstnärer och spelutvecklare. 
➥ Inbundet album i november. [175074]

Halo Warfleet 249:-
En guide till rymdflottorna i Halos universum. Halo Warfleet är en presentbok 
med bilder och texter om rymdskeppen i Halo, från Coventants hemvärld Hight 
Charity till väldiga Forerunner Guardians som ligger nedsläckta under  
planeterna i Orionarmen. Alla skeppen beskrivs med bilder i genomskärning. 
Illustrationerna har gjorts av Hans Jenssen och John R Mullaney.
Inbunden. [176147]

Hearthstone: Innkeeper’s Tavern Cookbook 239:-
En kokbok inspirerad av det digitala samlarkortspelet från Blizzard. Över
lappningen mot World of Warcraft är förstås stor, men här finns Hearthstone
unika recept som Sarges Easy Mac & Cheese, Medivhs martini och funnel cake. 
➥ Inbunden i november. [171191]

Destiny
The Art of Destiny 2  449:-
En konstbok om Destiny 2, med allt från tidiga skisser till färdig grafik. Varje 
steg i utvecklingsprocesen beskrivs, från skapandet av scener i spelet till världs
byggandet. Bilderna åtföljs av kommentarer från konstnärer och spelutvecklare.
➥ Inbundet album i november. [175116]

Wolfenstein
Art of Wolfenstein II The New Colossus 379:-
Det klassiska skjutanazisterislottspelet har som bekant fått en ny  
inkarnation, den här gången i USA som har ockuperats av ondingarna.  
En påkostad bok med bilder och kommentarer från spelutvecklarna.
➥ Inbundet album i november. [173008]

Commodore 64:  
A Visual Commpendium 359:-
Commodore 64 (eller VIC64, som 
den också kallades) lanserades 
1982. Den fick stor betydelse för 
spelvärlden, men också inom 
musiken. Här ligger fokus på 
spel, med en presentation i text 
och bild av mer än 100 speltitlar 
och designers, däribland spel som 
gjordes långt efter konsolens död.
Inbunden. [141551]

NES/Famicom: a visual 
compendium 299:-
1986, tre år efter debuten i 
Japan, dök Nintendo Entertain
ment System upp i Sverige. Här 
berättas historien om spelen och 
utvecklarna till den banbrytande 
konsolen.  
Mjukband. [176120]

NES/Famicom: a visual 
compendium 359:-
Inbunden. [176119]

SNES/Super Famicom: a visual 
compendium 299:-
SNES (Super Nintendo  
Entertainment System) släpp
tes 1990 i Japan och ett par år 
senare i väst. Här berättas om 
spelen till konsolen, utvecklarna 
och produktdesignen på mer än 
500 sidor, rikt illustrerat.  
➥ Mjukband i december. [176122]

NES/Famicom: a visual 
compendium 359:-
➥ Inbunden i december. [176121]

ZX Spectrum: a visual 
compendium 259:-
Clive Sinclairs spelkonsol, arv
tagare till modellerna ZX80 och 
ZX81, blev hem för en serie spel 
som kom att inspirera designers 
under lång tid. Boken  
presenterar spel och spel
designers i text och bild.  
Mjukband. [176123]

NES/Famicom: a visual 
compendium 299:-
Inbunden. [176127]
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tecknade serier
Ben Aaronovitch
Rivers of London: Detective Stories 219:-
Fyra fall från Londons ockulta undre värld.
Kriminalpolisen Peter Grant har under de 
senaste åren jobbat tillsammans med sin chef 
Thomas Nightingale på The Folly, Londons 
polisavdeling för ’speciella’ fall. Spöken,  
vampyrer, gudar och besatta bilar tillhör 
deras vardag. Nu har Peter rekommenderats 
till en befodran och alla prov har gått bra. Det 
som återstår är en intervju med kommissarie 
Chopra. Chopra vill granska fyra av Peters 
fall för att se om han är lämplig, men hade 
inte förberett sig på vad Peter har att berätta.  
➥ Häftat album i december. [171716]

Aliens & Predators
Aliens: Dead Orbit 189:-
En Alienberättelse som hedrar sitt arv. 
Ensam, utsvulten och sliten vandrar  
WeylandYutanis sista anställda,  
Wascylewski, tyst omkring på en öde rymd
station. Hans kollegor har gått ett grymt öde 
till mötes och risken är stor att han snart 
delar det med dem. Någonstans ombord finns 
varelsen som är roten till allt som har hänt, 
och fler olyckor lurar runt hörnet. James Sto
koe har gjort allt på denna serie, skrivit, ritat, 
tushat och färglagt.   
➥ Häftat album i november. [173236]

Gerry Conway & Roy Thomas 
Atari Classics: Atari Force 219:-
Serierna från 80talet i ny utgåva.  
Jorden är på väg att gå under på grund av 
miljöförstöring och klimatförändring. Hoppet 
står till fem modiga rymdäventyrare ombord 
rymskeppet Scanner One. Besättningen har 
handplockats av A.T.A.R.I. (Advanced Techno
logy and Research Institute). De kommer från 
fem olika länder och målet är att hitta en ny 
planet där jordens befolkning kan börja om 
på nytt. Serien publicerades på svenska som 
Styrka Atari. 
Häftat album. [174295]

Cullen Bunn & Danny Luckert
Regression Vol 1: Way Down Deep 110:-
Adrian lider av förfärliga hallucinationer som 
gör livet olidligt. I ett desperat försök att bli 
av med dem går han med på att uppleva sina 
tidigare liv med hjälp av regressionshypnos. 
Under hypnosen upplever Adrian fruktans
värda riter, hedonism och djävulsdyrkan. När 
han vaknar inser han att något onskefullt 
har följt honom tillbaka till vår tid. Snart vet 
han inte vem som ligger bakom de horribla 
mord som utförs kring honom? Kan det vara 
han själv som är den skyldige? Som polisens 
huvudmisstänkte faller Adrian ner i en spiral  
av ockultism, hemlighteter, reinkarnation och 
vansinne. 
➥ Häftat album i november. [175592]

Ray Fawkes
Underwinter Vol 1: Symphony 110:-
Elegant och dunkel skräck. 
En stråkkvartett bjuds in att spela på en 
hemlighetsfull och exklusiv fest. Tillställ
ningen tilldrar sig i en herrgård ute på 
landet. Tydligen har värdarna sett en film och 
vill återskapa samma miljö som på duken. 
Musikerna måste bära ögonbindlar och får 
absolut inte ta av dem. Är det bara en grupp 
uttråkade rika typer som söker en distraktion 
eller har de mörkare avsikter? 
➥ Häftat album i november. [174283]

Meredith Finch & Ig Guara
Rose Vol 1  110:-
Klassisk fantasy med kvinnlig huvudroll. 
För många år sedan försvarades Roses 
hemland av väktare med djurföljeslagare 
som kallades khat. Nu är allt i trasor och den 
onda drottning Drucilla letar efter den sista 
väktaren. När drottningens legosoldater  
knackar på inser Rose att den magi hon har 
haft sedan barnsben gör henne till måltavla 
för knektarna. Tillsammans med en liten 
grupp motståndskämpar flyr Rose. Men om 
hon är en väktare, var finns då hennes khat? 
➥ Häftat album i november. [175593]

Jonathan Hickman & Tomm Coker
The Black Monday Murders Vol 2  179:-
Välkommen finansvärlden från helvetet.
Utredare Dumas letar efter en man som inte 
vill bli funnen. Spåren leder till Washing
ton DC och Capitolium. Jonathan Hickmas 
kryptonoir fortsätter att dyka djupare ned i 
en värld där pengar bokstavligt talat är makt. 
➥ Häftat album i november. [174284]

Jason Latour, Ivan Brandon & Greg Hinkle
Black Cloud Vol 1: No Exit 110:-
Trippig portalfantasy. 
För länge sedan skapade människor som 
kunde blanda verklighet och fantasi en värld 
bortom vår. En värld som var till för flykt 
undan det vår skulle komma att bli. Detta 
var länge sedan och den skapade världen, The 
Outside, är inte längre vad den var. Zelda flyr 
från The Outside till vår värld undan sina 
problem. Men självklar är det inte så enkelt, 
och snart har Zelda fler problem än hon 
någonsin hade trott var möjligt. 
Häftat album. [173265]

Jeff Lemire & Dean Ormston
Black Hammer Vol 2: The Event 219:-
Gamla hjältar är fast på en bondgård.
En besökare anländer till gården de förvisade 
före detta superhjältarna kallar hem. Hon  
letar efter Black Hammer och har nyheter 
från Spiral City. Hennes ankomst väcker 
gamla minnen och ett nytt hopp hos det 
strandsatta hjältarna. Ett nytt försök att ta 
sig från gården börjar sättas i verket. 
Häftat album. [174251]

The Oatmeal
How to Be Perfectly Unhappy 99:-
Humor från författaren till ’How to Tell If Your Cat Is Plotting 
to Kill You’.
Har du någon gång störts av frågan ”�Är du lycklig?”� Då är 
det här boken för dig. Den utforskar fördelarna med att kasta 
lyckojakten över bord och istället ägna uppmärksamheten åt 
saker som fascinerar och intresserar oss.
➥ Inbunden i november. [171057]

Doogie Horner
A Die Hard Christmas 199:-
Julhumor med John McClane.
En bilderbok baserad på filmen Die Hard, komplett med 
maskingevär, terrorister och en snut som får mer stryk än vad 
den mänskliga kroppen egentligen tål. Tramsigt och charmigt 
för alla som gillade filmen. 
Inbundet album. [171168]
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Alan Martin & Brett Parson
Tank Girl: World War Tank Girl 219:-
Tank Girl vs Tredje riket.
Med hjälp av några guldtackor och en kompis 
som råkar vara forskare återuppfinner Tank 
Girl tidsresorna. Tillsammans med Sub Girl 
ger hon sig tillbaka i historien för att omintet
göra tyska tanks. Dags för mycket svordomar, 
mycket öl, mycket kaos och många döda 
nazister.  
Häftat album. [171738]

Mike Mignola
Hellboy and the BPRD: 1954  219:-
Hellboys fortsatta äventyr under kalla kriget.
En numera inte så oerfaren Hellboy skickas 
på uppdrag till en forskningsstation i norra 
ishavet. Tillsammans med en representant 
från B.P.R.D ska han undersöka ett överfall 
som skett på en forskare. I sällskap med  
stationens fåtaliga anställda ställs paret 
ansikte mot ansikte med en välkänd fiende. 
I två andra berättelser stöter Hellboy på en 
apas ande och demoner i Hong Kong. 
➥ Häftat album i januari. [175512]

Mr Higgins Comes Home 159:-
Mike Mignolas homage till Hammerfilm.
Det årliga firandet av de odöda förbereds på 
slottet Golga samtidigt som två orädda  
vampyrjägare frågar ut en man som tagit 
tillflykt till ett avskilt kloster vid Östersjöns 
kust. Den hemlighetsfulle Mr Higgins vill 
undvika slottet där hans fru togs av daga. 
Vampyrjägarna har dock svurit att bekämpa 
blodsugarna. Mike Mignola återvänder till 
författandet efter att ha tagit en välförtjänt 
paus efter Hellboy in Hell. Warwick Johnson
Cadwell har tidigare tecknat bl.a. Tank Girl. 
Inbundet album. [171867]

Kim Newman & Paul McCaffre
Anno Dracula 1895:  
Seven Days in Mayhem 259:-
Kim Newmans roman får en uppföljare.
Tio år har gått sedan greve Dracula tog  
makten i Brittiska imperiet. Både människor 
och vampyrer är trötta på grevens härskande. 
En komplott tar form, med målet att spränga 
Dracula under tioårsjubileet. Journalisten 
Kate Reed kommer konspiratörerna på 
spåren. Kan hon avstyra kuppen som kommer 
slunga människor och vampyrer ut i krig?
➥ Häftat album i november. [175120]

Brandon Sanderson
White Sand Vol 2  289:-
Brandon Sandersons serieäventyr fortsätter.
Sedan Kentons kollegor mist livet i ett 
våldsamt bakhåll måste han, som nyutnämnd 
Lord Mastrell, tillsammans med få över
levande magiker tackla ett diplomatiskt hot. 
Samtidigt hotar lönnmördare att slå till. Den 
enda Kenton kan vända sig till är Khriss, 
en besökare från andra sidan planeten. Men 
Khriss har en egen agenda.
➥ Inbundet album i november. [174294]

Simon Spurrier
The Power of the Dark Crystal Vol 1  299:-
Den klassiska filmen får en serieuppföljare.
Många år efter händelserna i The Dark  
Crystal sitter Kira och Jen sitter på tronen 
i Thra, men planeten mår inte väl. Makten 
har distraherat paret från deras åtaganden. 
Thra behöver nya hjältar. Thurma är en ung 
fireling, skapad av eld från Thras kärna. 
Thurma får i uppdarg att stjäla en skärva av 
den mörka kristallen i ett försök att åter ge 
kraft till riket hon härstammar från. Under 
sin dådfärd stöter hon på gelflingen Kensho.  
➥ Inbundet album i november. [171942]

Stevenson, Ellis & Brooke
Lumberjanes Vol 7  189:-
Nya äventyr i vildmarkslägret.
Högsta rådet ska komma på besök till lägret 
och Jen är fast besluten att allt ska vara i 
bästa möjliga skick. Det spelat ingen roll 
att en storm hotar vid horsonten och att 
kattungar från pojkarnas läger uppvisar ma
giska förmågor. Alla lägerdeltagare får hugga 
i! Men vissa stormar går inte att förbereda 
sig på. 
➥ Häftat album i december. [174292]

Debbie Tung
Quiet Girl in a Noisy World:  
An Introvert’s Story 139:-
Bitterljuvt och träffande om en inåtvänd 
tonårings liv.
Debbie Tung använder sig av personliga 
upplevelser när hon berättar om hur det är 
att vara inåtvänd i en värld som belönar 
utagerande och socialt samspel. Serierna är 
löst sammanhängande och kan läsas som en 
löpande berättelse, eller avnjutas i små doser 
i valfri ordning.   
➥ Storpocket i november. [171156]

Brian Vaughan & Fiona Staples 

Saga Vol 8  159:-
Efter de traumatiska händelserna i the War for Phang ger 
sig Hazel, hennes föräldrar och deras följeslagare ut på ett 
äventyr som kommer att förändra deras liv för alltid, mot 
universums yttersta gräns i väster. 
➥ Storpocket i januari. [174043]

G Willow Wilson 

Ms Marvel Vol 8: Mecca  179:-
En gammal fiender tar sikte på Ms Marvels nära och kära. 
Kamalas tillvaro ställs på sin spets när hon utmanas, inte 
bara som superhjälte utan som människa. Vem kan hon lita 
på när hela Jersey City vänder sig emot henne?
➥ Häftat album i januari. [176527]
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Marie Lu 

Batman: Nightwalker 129:-
En roman (inte tecknad serie) om den unge Bruce Wayne.
En ung Bruce råkar i trubbel och döms till samhällstjänst 
på Arkham Asylum. Där gör han en oväntad bekantskap. 
➥ Roman i storpocket i januari. [175233]

Batman: Nightwalker 169:-
➥ Roman inbunden i januari. [175232]

A Very DC Universe 
Rebirth Holidays 169:-
Högtidlighåll årets stora 
helg med några av DC
universumets hjältar 
och upptågsmakare. 
Batwoman undersöker 
ett hanukkamysterium, 

Wonder Woman avbryter John Constantins 
midvinterfirande, Flash har familjekris och 
Detective Chimp låter Batman haka på när 
julen ska räddas. 
➥ Häftat album i november. [174274]

Batman/Shadow:  
The Murder Geniuses 279:-
Ett mord ådrar sig Batmans intresse.  
Offret jobbade med att servera mat på 
Arkham Asylum, och när Batman undersöker 
brottplatsen angrips han av en förklädd man. 
Spåren leder mot Lamont Cranston, som har 
varit död i över femtio år och vars mörka 
förflutna har mycket gemensamt med Bruce 
Waynes eget liv. The Shadow var en av de 
största hjältarna under pulperan och hans 
inflytande på Batman och Batmans olika 
författare är stort.  
Av Scott Snyder. 
➥ Inbundet album i november. [172948]

The Dark Prince Charming Book 1  139:-
En ung, hemlighetsfull flicka har en  
koppling till såväl Batman som Jokern. När 
hon tillfångatas av Jokern måste Batman ge 
sig in i Gothams mörkaste undre värld. Serie
konstnären Enrico Marini är väl bevandrad 
i den europeiska serietraditionen. För första 
gången tar han sig in på klassisk amerikansk 
seriemark och målar sin vision av Gotham 
och dess mörke riddare.
➥ Inbundet album i november. [174263]

Batwoman Rebirth Vol 1:  
The Many Arms of Death 169:-
Det förödande serumet Monster Venom för
vandlar användarna till fruktansvärda  
bestar. Batwoman söker efter källan till 
drogen, samtidigt som vi får reda på vad Kate 
hade för sig året efter att hon relegerades 
från West Point. Året involverade mycket 
alkohol och en resa jorden runt, någon som nu 
kan vara Batwoman till fördel då spåren har 
lett henne till Istanbul.  
Av Marguerite Bennett och James Tynion IV. 
➥ Häftat album i november. [174265]

Lucifer Vol 3: Blood in the Street 169:-
På Los Angeles smutsiga bakgator ser Lucifer 
hur en urgammal artefakt hittas av två män i 
jakt på julklappspengar. Den förbannade arte
fakten, ett gammalt mynt, kommer att driva 
männen mot vansinnets brant. Kanske finns 
det någon annan som skulle vilja ha myntet 
som julklapp? Lucifer känner sig lite nere, 
men när julklappsutdelningen för vandlas till 
en dödlig lek får han annat att tänka på.  
Av Richard Kadrey och Holly Black. 
➥ Häftat album i november. [173257]

The Wild Storm Vol 1  169:-
Jim Lee skapade Wildstormuniversumet för 
25 år sen. Under några år efter att DC hade 
köpt det låg det på is, men nu lanseras det på 
nytt med hjälp av Warren Ellis, skaparen av 
Trans metropolitan, Trees och The Athority. 
Flera gamla favoriter dyker upp, och det hela 
börjar med Angela Spica, en ingenjör vars 
inplantat håller på att ta livet av henne. När 
hon försöker rädda ett liv drar hon till sig 
uppmärksamheten från lönnmördare, agenter 
och andra med speciella förmågor.  
Av Warren Ellis. 
Häftat album. [173255]

Sara Vaughn & Jonathan Luna
Eternal Empire Vol 1  179:-
Ett fantasyepos från paret bakom Alex + Ada.  
Den eviga kejsarinnan har utkämpat ett krig 
mot Saias riken i mer än 100 år. Nu har hon 
siktet inställt på det sista fria landet. Men i 
Imperiet finns ett par som kanske mellan sig 
bär fröet till en möjlig förändring, en ung man 
och kvinna som tillsammans hittar källan till 
en sällsynt synergetisk kraft.
➥ Häftat album i december. [175591]

Kurtis J Wiebe & Roc Upchurch
Rat Queens Vol 4: High Fantasies 159:-
Råttdrottningarna är tillbaka i serien för alla 
Dungeons & Dragonsälskare.
Palisade är fortfarande ett helveteshål som 
vimlar av råttor, och enda hoppet om  
räddning står till Violet, Hannah, Dee, Betty 
och den nykrönta råttdrottningen Braga. Det 
är länge sedan gänget röjde runt på allvar, 
och de måste hitta tillbaka till rytmen i 
monsterslaktande avbrutet av supande på 
den lokala krogen. Serien, som inspirerats av 
rollspel enligt hackaochslåmetoden, får här 
en ny tecknare i Owen Gieni.  
Häftat album. [174286]

Brian Wood
Northlanders Book 3:  
The European Saga 349:-
Följ med till det vilda tusentalet i Europa, 
från Rysslands slätter till Paris.
Berättelser från flera hörn av Europa. I The 
Plague Widow härjar pesten i en avlägsen 
bosättning och byborna stänger ute om
världen. Men de inser inte att de också låser 
in sig själva. The Siege of Paris följer en enkel 
krigare som ger oss sin bild av vikingarnas 
anfall mot staden vid Seine. I Metal startar 
en landsflyktig smed och en ung flicka en 
våldsam hämnd mot sina fiender. 
Häftat album. [63367]

Skottie Young
I Hate Fairyland Vol 3: Good Girl 179:-
En trettioåring i en sexårings kropp är fast i 
ett outhärdligt sagoland.
Efter att ha tillbringat över trettio år i det 
förtrollade sagolandet har Gert insett att  
hennes väg därifrån nog inte kan nås med 
våld. Hon bestämmer sig för att istället 
använda sig av kärlek, kramar, kattungar och 
annat sliskigt för att få det hon vill ha. 
Häftat album. [174285]
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America Vol 1: The Life and Times  
of America Chavez 189:-
Den dimensionsresande LGBTQhjältinnan 
America Chaves har övermänskliga för
mågor som styrka, snabbhet och dimensions
resande. Efter att ha rest genom flera 
världar och galaxer tog hon namnet Miss 
America och tog mark på jorden. Hon har 
varit med i Young Avengers, AForce och 
Ultimates. Nu har hon satt siktet på något 
nytt, universitet. 
Av Gabby Rivera och Kelly Thompson. 
Häftat album. [173723]

Black Panther and the Crew:  
We are the Streets 189:-
Black Panther, Storm, Luke Cage, Misty 
Knight och Manifold utreder mordet på  
Ezra Keith, en man som försökte stoppa 
rivningen av kvarter i Harlem. Efter att de 
gamla husen försvunnit var det meningen 
att nya, dyra bostadsrätter skulle byggas.
Spåren leder mot skumma byggherrar.  
Av TaNehisi Coates och Yona Harvey. 
Häftat album. [173726]

Deadpool Kills the Marvel  
Universe Again 169:-
För andra gången är det dags för Deadpool 
att döda av hela Marvelgalleriet. All hjältar, 
alla favoriter, alla sidekicks, ingen går säker. 
Deadpools virriga hjärna har fått för sig att 
han är på ett rättfärdigt korståg mot miss
dådare och avskum, men kan det vara så att 
han är den egentliga missdådaren?  
Av Cullen Bunn. 
➥ Häftat album i november. [174608]

I Am Groot 189:-
Gurdians of the Galaxy separeras från sitt 
levande träd Groot när de reser genom ett 
maskhål. Groot i sin mindre version finner 
sig strandad på en värld han inte känner 
till. Planeten är full av underliga varelser 
och samhällen. Kan de tolka meningen i ”�I 
am Groot”�?  
Av Christopher Hastings. 
➥ Häftat album i november. [174605]

Jean Grey Vol 1: Nightmare Fuel 189:-
En tonårsvariant av Jean Gray har rest 
genom tiden och sett ödet som väntar henne. 
Kraften kallad Phoenix ämnar ta över  
Marvel Girl och använda hennes kropp för 
sina egna syften. Men Marvel Girl är inte 
den som ger sig i första taget.   
Av Dennis Hopeless. 
Häftat album. [173724]

Luke Cage Vol 1: Sins of the Father 169:-
Dr Noah Burnstein, mannen som övertalade 
Luke Cage att delta i experimentet som gav 
superkrafter, har avlidit. Luke reser till New 
Orleans för att delta vid Noahs begravning. 
Väl där inser Luke att Noahs död kanske 
inte är helt naturlig. 
Av David F Walker. 
➥ Häftat album i november. [174622]

Nick Fury Vol 1: Deep Cover Capers 189:-
I en berättelse från tiden före S.H.I.E.L.D 
skickas Fury på ett hemligt uppdrag till 
franska Rivieran. Hans mål är att infiltrera 
ett kasino och hitta uppgifter om HYDRAs 
ekonomiska chef. I vägen står den livsfarliga 
HYDRAagenten Frankie Noble.   
Av James Robinson. 
➥ Häftat album i november. [174620]
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Ciruelo Dragons  
2018 Wall Calendar 189:-
16 månader med Ciruelos drak
bilder. 
Väggalmanacka. [169978]

Harley Quinn  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med porträttbilder 
från den tecknade serien. 
Väggalmanacka. [171598]

Despicable Me 3  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med minioner ur 
Dumma mej. 
Väggalmanacka. [171595]

Doctor Who Classic Edition  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med porträttbilder 
från Doctor Who. 
Väggalmanacka. [171596]

Dragonball Z  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med porträttbilder ur 
Dragonball Z. 
Väggalmanacka. [171585]

Five Nights At Freddy’s  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med porträttbilder ur 
Five Nights at Freddy’s. 
Väggalmanacka. [171626]

Game of Thrones  
2018 Wall Calendar 189:-
12 månader med porträttbilder ur 
tvserien Game of Thrones. 
Väggalmanacka. [169984]

Legend of Zelda  
2018 Wall Calendar 169:-
12 månader med bilder ur flera 
av Zeldaspelen. 
Väggalmanacka. [169981]

A Song of Ice and Fire  
2018 Wall Calendar 179:-
Väggalmanacka med 13 bilder och 
en bonusaffisch. 
Väggalmanacka. [165912]

My Little Pony Movie  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med söta porträtt på 
ponnyhästar. 
Väggalmanacka. [171581]

Nightmare Before Christmas 
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med bilder ur The 
Nightmare Before Christmas. 
Väggalmanacka. [171601]

Rick and Morty  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med bilder ur Rick 
and Morty. 
Väggalmanacka. [171604]

Fantastic Beasts  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med bilder ur filmen 
Fantastic Beasts ... 
Väggalmanacka. [171597]

Harry Potter  
2018 Movie Calendar 129:-
12 månader med porträttbilder 
från Harry Potterfilmerna. 
Väggalmanacka. [171599]

Star Wars Episode VIII  
2018 Movie Wall Calendar 129:-
12 månader med porträttbilder 
från The Last Jedi. 
Väggalmanacka. [171607]

Supernatural  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med bilder ur  
tvserien Supernatural. 
Väggalmanacka. [171608]
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Adulthood is a Myth  
2018 Wall Calendar 179:-
Charmiga bilder och serierutor 
varje månad.
Väggalmanacka. [167310]

Star Wars 40th Anniversary  
2018 Wall Calendar 129:-
Jubileumskalender med porträtt
bilder A New Hope.
Väggalmanacka. [171606]

Exploding Kittens  
2018 Wall Calendar 179:-
Väggalmanacka med bilder ur det  
populära kortspelet.
Väggalmanacka. [167352]

Pusheen the Cat  
2018 Calendar 189:-
Månadsbilder med Clair Beltons 
kattbilder, plus klistermärken.
Väggalmanacka. [171624]

Darth Vader and Son  
2018 Wall Calendar 169:-
Jeffrey Browns skämtteckningar 
lyser upp varje månad.
Väggalmanacka. [167147]

Overwatch  
2018 Wall Calendar 189:-
Almanacka med bilder från  
Blizzards datorspel.
Väggalmanacka. [171588]

Pokémon Official  
2018 Wall Calendar 129:-
En pokémon varje månad, med 
en liten beskrivande text till.
Väggalmanacka. [171602]

The Tolkien Official  
Calendar 2018 149:-
Väggalmanacka med Alan Lees 
bilder från Beren and Lúthien.
Väggalmanacka. [167504]

Sherlock Official  
2018 Calendar 129:-
12 månader med porträttbilder 
från Sherlock. 
Väggalmanacka. [171605]

Anne Stokes  
2018 Calendar 119:-
12 månader med Anne Stokes 
fantasybilder. 
Väggalmanacka. [171592]

Super Mario Bros  
2018 Wall Calendar 169:-
12 månader med färgglada bilder 
från Super Mario.
Väggalmancka. [170586]

The Hobbit Motion  
Picture Trilogy 2018  
Wall Calendar 129:-
Bilder ur Hobbitfilmerna.
Väggalmancka. [171609]

Space Cats 2018  
16-Month Calendar 169:-
16 månader med katter i 
rymden.
Väggalmanacka. [170570]

Space - Views from the 
Hubble Telescope  
2018 Calendar 159:-
Bilder från rymdteleskopet.
Väggalmanacka. [167548]

Outlander  
2018 Wall Calendar 189:-
16 månader med bilder ur  
tvserien Outlander. 
Väggalmanacka. [171580]

Marvel Retro Classic  
2018 Wall Calendar 129:-
12 månader med klassiska  
Marvelbilder. 
Väggalmanacka. [171600]
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manga 
Arakawa Under the Bridge 1  179:-
av Hikaru Nakamura
Under bron bor en brokig skara.
Kou föddes med silversked i mun och fick lära 
sig att aldrig vara skyldig någon någonting. 
När han hamnar i skuld till en ung hemlös 
kvinna som bor vid Arakawaflodens vall och 
säger sig vara från planeten Venus vet han 
inte vad han ska ta sig till. Speciellt eftersom 
hon varken vill ta emot pengar eller er
bjudande om husrum! Till slut ber hon Kou 
att lära henne om kärlek, och han lär känna 
en brokig skara excentriker som har bildat 
sitt egna lilla samhälle under bron. 
➥ Storpocket i november. [169714]

Astra Lost in Space Vol 1  99:-
av Kenta Shinohar 
Vilse i rymden.
Aries ska åka på en veckas utflykt till  
planeten McPa, men resan tar en oväntad 
vändning när utflyktsgruppen transporteras 
till ett tomt rymdskepp.
➥ Pocket i december. [176355]

Black Butler Vol 24  169:-
av Yana Toboso
Drottningens tjänare Ciel har slutit ett avtal 
med en demon  som nu är hans butler.
En mystisk kult verkar ligga bakom både de 
plötsliga försvinnandena och den populära  
varietén som har förtrollat London med  
musik och dans. Silverarmbanden som 
delas ut verkar ha någon koppling till blod, 
och vissa personers är mer eftertraktade 
än andras. Sebastian smyger sig in bakom 
kulisserna, men i hans väg står en vakt med 
blottad klinga ... 
Pocket. [174330]

Blame! 6  349:-
av Tsutomu Nihei
I en framtid präglad av förfall söker alla efter 
de mystiska Net Terminal Genes.
Kyrii, som fortsätter sitt sökande efter Net 
Terminal Gene, är Cibo tätt i hälarna. Cibo 
är nu återfödd som en Level 9 Safeguard 
och Sanakan en representant för Adminis
trationen. När Sanakan leder Cibo mot en 
säker plats där hennes sfär kan utvecklas 
i fred fångas hon av Silicon Life. Sanakan 
kon taktar Kyrii och ber honom hjälpa till att 
rädda henne, för i sitt nuvarande tillstånd 
kan hon vara nyckeln till stadens räddning. 
Sista delen i serien.
➥ Storpocket i december. [164850]

Bleach Vol 71  99:-
av Tite Kubo
Kampen fortsätter bland döda och levande.
Mayuri kämpar mot den monstruösa Pernida 
och dottern Nemu kastar sig in i striden. Det 
är första gången hon går emot Mayuris order. 
➥ Storpocket i november. [176326]

Cardcaptor Sakura: Clear Card 1  110:-
av Clamp
Vägledd av drömmarnas nyckel och de klara 
korten börjar ett nytt äventyr för Sakura! 
Det är april, körsbärsträden står i blom och 
Sakura har just börjat sjunde klass. Hennes 
kära Shaoran har återvänt och tillsammans 
börjar de ett nytt skolår som ser ut att bli 
lugnt och lyckligt. Men efter att ha vaknat 
upp ur en märklig dröm börjar Sakuras kort 
förändras. Samtidigt pågår mystiska saker 
runt om i staden. 
➥ Pocket i november. [169607]

Cardcaptor Sakura: Clear Card 2  119:-
➥ Pocket i januari. [173820]

Hajime Isayama

Attack on Titan vol 23  119:-
Science fictionmanga om hur en sista spillra av mänsklig
heten hotas av människoätande titaner.
Efter striden mot odjurstitanen och hans allierade har 
Eren och de andra nått fram till källaren där svaret på 
titanernas gåta ligger gömd.  
➥ Pocket i december. [169643]

Attack on Titan  
Before the Fall 12  119:-
En manga som berättar förhistorien till 
Attack on Titan.
Sharle har blivit varse Kuklos existens 
och tar med sig Angel, upphovsmannen 
till den förbättrade ’utrustningen’, från 
slumstaden mot industristaden.  
➥ Pocket i december. [169672]

Yukito Kishiro

Battle Angel Alita 239:- 
Deluxe Edition 1
Inbunden utgåva av den klassiska cyberpunkserien, med 
nya färgillustrationer, ny översättning och nya omslag. 
På en sophög i den laglösa bosättningen Scrapyard, långt 
under den mystiska himmelsstaden Zalem, gör Daisuke 
Ido ett märkligt fynd: en cyberkvinnas huvud. Hon har 
förlorat alla sina minnen, men när Ido ger henne en ny 
kraftfull kropp väcks en del av hennes nervminne till liv, 
och hon upptäcker att hon behärskar stridskonsten Panzer 
Kunst. Hon befinner sig på en plats där den starkes lag 
råder och bestämmer sig för att skydda de svaga. 
➥ Inbunden i november. [172893]

Battle Angel Alita 259:- 
Deluxe Edition 2
➥ Inbunden i januari. [172895]
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The Case Study of Vanitas Vol 3  169:-
av Jun Mochizuki
I ett alternativt Frankrike under tidigt 
1900tal botar doktor Vanitas vampyrer från 
en konstig, onaturlig blodtörst med hjälp av 
en mystisk grimoire. Noé är en vampyr som 
vill veta mer om bokens hemligheter för att 
hjälpa en vän. Sökandet drar in Noé i den 
intriganta franska vampyrvärlden.
➥ Pocket i november. [175735]

Children of the Whales Vol 1  129:-
av Abi Umeda 
Postapokalyptisk fantasy från en värld där 
sandhavet sväljer allt utom det förflutna.
Mitt i havet flyter Gyttjevalen, en stad byggd 
av lera och magi. Där finns en liten skara 
överlevande som har tappat kontakten med 
sin historia. Chakuro är Gyttjevalens arki
varie och bokför både liv och död i det lilla 
samhället. Han tillhör de kortlivade och vet 
att hans tid snart är ute. Men lugnet i Gyttje
valen skingras när en ung flicka med oanade 
kunskaper dyker upp. 
➥ Pocket i december. [176333]

Clockwork Planet 6  139:-
av Yuu Kamiya & Tsubaki Himana
Miura är en mekaniknörd på Urverks
planeten. En dag faller en urverksmamsell 
från skyarna och Miuras liv förändras.
Situationen har nått ett totalt stillestånd när 
geni och kraft ställs mot varandra. Striden 
mellan RyuZU och Anchor når sitt crescendo, 
och samtidigt är det underjordiska vapnet 
på väg att avfyra en enorm elektromagnetisk 
puls! Den kan endast stoppas från Akihabara, 
där Naoto och de andra befinner sig... 
➥ Pocket i december. [169637]

Descending Stories:  
Showa Genroku Rakugo Shinju 4  139:-
av Haruko Kumota
En ung man släpps ut ur fängelset med ett 
enda mål: att gå i lära hos en mästare i 
komedi stilen rakugo, något som blir möjligt 
tack vare en dold länk till det förflutna.
Sedan Sukeroku relegerats tycks Kikuhikos 
väg mot framgång säkrad, men utsikten att 
få ärva namnet Yakumo tröstade inte mycket. 
Den vanhedrade Sukeroku gör det svåra valet 
att åsidosätta sin konst och istället ägna 
sig åt sitt nya förhållande med Miyokichi. 
Med åren växer avståndet, och Kikuhiko 
bestämmer sig för att det är han som måste 
återbörda sin vän till teatern. Hans beslut tar 
honom ut på landet där Sukeroku nu bor med 
sin livliga unga dotter. Men gamla sår läker 
inte så lätt ... 
➥ Pocket i november. [169506]

Drifters Vol 4  159:-
av Kohta Hirano
Mörk och blodig fantasy från skaparen av 
Hellsing. Krigare som orsakat död och för
intelse i sina egna tidsperioder kallas till en 
fantasyvärld i brinnande krig.
Toyohisa och de andra Lösdrivarna har 
in tagit huvudstaden i Orte, och är på god 
väg att ta makten i Hitlers forna fantasy
imperium. Svarte Kungen har planerat för 
den möjligheten och skickar sina trupper mot 
staden, men inte för att återta den, utan för 
att ödelägga den! 
Pocket. [174261]

Drifters Vol 5  179:-
Vad gör egentligen den Svarte Kungen bakom 
sina höga murar? Börjar de magiska raserna 
han tagit sig an förändras på ett oväntat sätt? 
Och varför verkar han hata mänskligheten? 
➥ Pocket i december. [174262]

Flying Witch, 4  119:-
av Chihiro Ichizuka
Makoto har flyttat till landet där släktingar 
ska ta hand om henne och träna upp henne 
till häxa.
Makotos häxklädnad har blivit för liten, 
och hon ska nu få en helt ny! Ute i naturen 
fortsätter hennes lektioner i vad det innebär 
att vara häxa. 
➥ Pocket i december. [164856]

Frau Faust 2  139:-
av Kore Yamazaki
Legenden om Faust är vida känd, men i 
verkligheten är Faust en kvinna som är på 
rymmen med sin homunculusbetjänt.
Johanna svimmar av efter attackerna från 
inkvisitorn, och börjar i sitt inre nysta i det 
förflutnas mysterier. Hon går tillbaka i  
minnena från tiden innan personen vid namn 
Johanna Faust slöt ett avtal med djävulen. 
➥ Pocket i november. [169609]

Frau Faust 3  139:-
➥ Pocket i januari. [173827]

Gabriel Dropout Vol 1  169:-
av Ukami
Ängeln Tenma låser in sig med datorspel.
Änglastudenten Tenma reser till jorden i 
sällskap med sina kamrater, förklädda till 
gymnasie elever för att studera människor. 
Tenma bli besatt av TVspel och skräpmat och 
skolkar närhelst hon kan. Om det inte vore 
för den änglalika demonen Vignette och den 
överlägsna Satanichia skulle hon på allvar 
riskera att skickas tillbaka till himmelriket. 
Det är ödet hon mest av allt vill undvika. 
Pocket. [174338]

Hiro Mashima

Fair y Tail 62  119:-
Fairy Tail kämpar mot Zeref och imperiet Albareth.
Striden mot Zeref går mot sitt slut då draken Acnologia 
uppenbarar sig på slagfältet och orsakar kaos! Kampen blir 
hård för Erza, Wendy och Jellal.  
➥ Pocket i november. [169438]

Fair y Tail 63  119:-   ➥ Pocket i december. [169618]

Fair y Tail S Volume 1  119:-
Små vardagsberättelser om gillet.
Fairy Tail är det mest ryktbara 
magikergillet i Fiore, och kanske hela 
världen. Det här är en samling med 
kortare berättelser om gillets med
lemmar, bland annat om vardagslivet 
på hemmaplan som inte visar sig vara 
särskilt vardagligt alls ... 
Pocket. [174956]
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Happiness 6  139:-
av Shuzo Oshimi
Okasaki möter en tunn, blek flicka som dricker 
hans blod och förändrar honom för alltid.
Tio år har gått efter Sakuranes förräderi och 
Okasakis försvinnande. Såren har dolts, det 
förflutna gömts, och Gosho tillbringar  
dagarna i tystnad. Tack vare sin arbets
kamrat Sudo börjar hon återta sin vardag. 
Men mardrömmen är på väg tillbaka. 
➥ Pocket i december. [169646]

Hatsune Miku: Future Delivery Vol 1  139:-
av Satoshi Oshio & Hugin Miyama 
En samling korta berättelser baserad på 
sången och tweets med samma namn. 
Små vardagsskämt och retsamheter riktade 
mot Rin från Vocaloid. Hur kommer hon till 
exempel reagera på att han sätter ett par  
kattöron på hennes huvud utan att hon  
märker det när hon går hemifrån? Eller när 
han ropar hennes namn så hon vänder sig om 
och han ger henne en lätt pannknäpp? Läs 
om dessa och andra små fantasier om den 
lilla Vocaloidstjärnan! 
➥ Storpocket i november. [171886]

Helvetica Standard Italic 175:-
av Keiichi Arawi
En antologi med korta berättelser om änglar, 
demoner, döden och vardagligt nonsens.
Arawi fortsätter sin dekonstruktion av  
Nichijo i en salig blandning av dagbok, 
serie och konstbok. Här har han samlat 
tidigare opublicerat material och noggrant 
utvalda bilder från sin karriär. En ömsint och 
humoristisk betraktelse över den japanska 
designvärlden! 
➥ Pocket i december. [169719]

Imperfect Girl 2  139:-
av NISIOISIN & Mitsuru Hattori
En trevolymersadaption av en av NisiOisins 
nyare mysterieromaner.
En ung författare följer med en liten flicka  
hem efter en olycka. Hon bor i ett märkligt 
hus utan vuxna och tar författaren som  
gisslan. Delvis under hot från en kniv
beväpnad skolflicka, men mest av nyfikenhet, 
stannar författaren i huset.  
➥ Pocket i januari. [169729]

Is it Wrong to Try to Pick Up Girls  
in a Dungeon? On the Side:  
Sword Oratoria Vol 1  169:-
av Fujino Omori & Takashi Yagi
En spinoff från mangan om Bells äventyr i 
monstergrottorna.
Svärdsprinsessan Ais Wallenstein och 
novismagikern Lefiya Viridis är experter på 
monsterjakt. Tillsammans beger de sig till 
tornet Babel för att pröva sin skicklighet mot 
de mäktiga monstren som dväljs där. 
Pocket. [174336]

Kigurumi Guardians 2  139:-
av Lily Hoshino
Hakka har blivit kompis med ett gigantiskt 
mjukisdjur som förvandlas till en stilig man 
när han får en kyss!
Hakka har räddat sin klasskamrat från den 
ondskefulla invasionen, men det är bara 
början! Konstiga saker börjar hända runt den 
populära idolen Ranan. Har hon börjat stjäla 
folks hjärtan i en mer bokstavlig mening? 
Hakka får problem även på det personliga 
planet: hennes bror kommer på henne med 
att kyssa Ginger! 
Pocket. [169486]

Kigurumi Guardians 3  139:-
➥ Pocket i december. [169638]

Kiss Me at the Stroke of Midnight 2  139:-
av Rin Mikimoto
Hinana måste dölja sin fascination när en 
berömd tonårsidol ska spela in en film på 
hennes skola!
Den hemliga förbindelsen mellan vanliga 
skolflickan Hinana och superkändisen Kaede 
kommer ut! Hinana är orolig, men hur ska 
hon prata om det med Kaede? Han är ju van 
vid kändislivet på ett sätt som hon inte kan 
förstå. Och tänk om Hinanas egen hemliga 
besatthet också avslöjas? 
➥ Pocket i november. [169610]

Kiss Me at the Stroke of Midnight 3  139:-
➥ Pocket i januari. [169680]

Land of the Lustrous 4  139:-
av Haruko Ichikawa
I en avlägsen framtid lever 28 personer i  
könlösa kroppar kallade ’ädelstenar’. 
Efter att ha tillbringat den långa vintern 
tillsammans med Antarcticite angrips Phos 
av månfolket. Antarcticite förs bort, men Phos 
har nu fått nya armar som kan bli till stor 
hjälp i kampen för överlevnad. 
Pocket. [169673]

Magi Vol 26  99:-
av Shinobu Ohtaka
Aladdin och Ali Baba söker sanningen om 
världens labyrinter i en episk fantasymanga.
Kejsarinnan av Kou har orsakar mycket av 
oroligheterna som har stört balansen mellan 
världens nationer. Ali Baba och Aladdin beger 
sig mot imperiet för att försöka tala med 
Hakuryuu, men deras vän har genomgått en 
förändring: han har Fallit, och är nu besatt av 
hämndbegär.  
Pocket. [174588]

My Hero Academia Vol 10  99:-
av Kohei Horikoshi 
I en värld där 80% av befolkningen har super
krafter föddes Midoriya Izuku utan. En dag 
möter han den främste hjälten i världen och 
blir hans arvtagare.
League of Villains har kidnappat Bakugo och 
alla är med rätta upprörda. Allmänheten litar 
inte längre på superhjältarna och akademins 
ledning samlas för att tala om hur de ska 
hantera krisen. Men Midoriya och eleverna i 
1A har egna planer. De tänker rädda Bakugo.  
➥ Pocket i november. [176331]

Eiichiro Oda

One Piece Vol 84  99:-
Luffy och stråhattarna äventyrar i Nya världen.
Vinsmokes har fångat Sanji med hjälp av fula trix.  
Kommer han att bli bortgift och sluta som en bricka i det 
politiska spelet? Och hur går det för Luffy och de andra i 
striden mot Big Moms tuffaste officerare?
➥ Pocket i november. [176330]
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Polar Bear in Love Vol 1  199:-
av Koromo
En manga, ursprungligen publicerad på nätet, 
om kärleken mellan en isbjörn och en säl.
En isbjörn blir kär i en säl, som först helt 
rimligt antar att björnen bara vill ha sig ett 
skrovmål. Men det visar sig att björnen helst 
av allt vill skydda sälen från livets alla faror.
➥ Pocket i november. [175728]

The Promised Neverland Vol 1  99:-
av Kaiu Shirai & Posuka Demizu
En grupp barnhemsbarn får reda på att de 
kommer att bli demonföda om de inte gör 
något åt saken.
Barnhemmet Grace Field House är på ytan 
rena idyllen, med god mat och lärorika  
studier. Föreståndaren ’Mamma’ anstränger 
sig för att ge barnen allt de behöver. Men 
hemmet döljer en mörk hemlighet, som av
slöjas när några av barnen lyckas ta reda på 
mer om världen utanför. Det verkar som om 
de har lovats bort som munsbitar till  
demoner. Inget lockande öde. Ungarna be
stämmer sig för att försöka fly, under ledning 
av trion Emma, Norman och Ray.   
➥ Pocket i december. [176354]

The Seven Deadly Sins 23  119:-
av Nakaba Suzuki
Sju krigare skickas i landsflykt, anklagade 
för att planera en statskupp. Men när en 
prinsessa på flykt ber dem om hjälp måste de 
ställa upp.
Ny avslöjas sanningen om De sju döds
synderna! Våra hjältar faller ner i skärselden, 
och landet försänks i vämjeligt mörker.  
Lioness står vid förintelsens rand! Det  
kungliga slottet angrips av De tio budorden! 
Samtidigt når en mystisk riddare den tappert 
kämpande Elisabeth med en sista gnista av 
hopp... 
➥ Pocket i november. [169611]

The Seven Deadly Sins 24  119:-
En hjälte som gått förlorad återvänder! Det 
är dags att gå till motattack och krossa De 
tio budordens onda inflytande över landet och 
prinsessan, att ge signalen som får Lioness 
att ryta. Britannias magiker, De ojämförligas 
riddarorden, de nya och gamla Heliga  
riddarna och de främsta krigarna bildar front 
mot De tio budorden! 
➥ Pocket i januari. [173830]

Spice & Wolf Vol 14  169:-
av Isuna Hasekura
Lawrence och gudinnan Holo råkar ständigt 
ut för distraktioner i sitt sökande.
Strävan att ta reda på mer om Holos forna 
kamrater har hamnat i skymundan. Allt  
verkar kretsa kring Debaus önskan att införa 
en ny valuta för att ena den norra regionen. 
Lawrence ska leverera ett hemligt dokument 
med gruvdriftsinstruktioner, då rätt råvaror 
behövs för den nya valutan. Kan han nå gruv
bolagets chef utan problem? 
➥ Pocket i november. [174592]

Splatoon Vol 1  99:-
av Sankichi Hinodeya
Manga baserad på spelet från Nintendo.
Alla Inklings dras in i ett våldsamt Turf War! 
Kriget drog igång i Inkopolis, och de som 
bläckar ner bäst vinner. Goggles och Blå laget 
är lägre rankade än motståndarna, men bra 
samarbete och lite kreativitet kan överbrygga 
gapet. 
➥ Pocket i januari. [176357]

That Time I Got  
Reincarnated as a Slime 2  139:-
av Fuse & Taiki Kawakami
Kontoristen Mikami återföds i en fantastisk 
äventyrsvärld á la Dragon Quest  som ett 
slimemonster.
Rimuru, före detta Mikami, har arresterats 
i dvärgarnas kungarike. Hur ska han kunna 
försvara sig i en rättegång där han inte till
låts tala fritt? Och vem skulle kunna döma 
självaste dvärgakungen, om Rimuru mot 
förmodan lyckas övertyga? 
Pocket. [169488]

That Time I Got  
Reincarnated as a Slime 3  139:-
➥ Pocket i december. [169675]

Waiting for Spring 4  119:-
av Anashin
Den blyga Mitsukis har blivit kompis med de 
fyra snyggaste killarna i basketbollklubben!
Den nationella basketturneringen har startat 
och Mitsukis barndomsvän Aya tänker  
varken förlora i basket eller kärlek! Men 
Mitsuki börjar undra över sig själv när hon 
ser Towas och de andras uppriktiga hängiven
het till basketen.  
➥ Pocket i januari. [173821]

Sui Ishida

Tokyo Ghoul: re Vol 1  129:-
I kampen mot ghoulerna har organisationen CCG  
utvecklat ett nytt vapen, människor med kagune implantat 
som kan slåss som ghouler. Men vapnet är oprövat. 
Pocket. [174570]

Tokyo Ghoul: re Vol 2  129:-
➥ Pocket i december. [176348]

Yoshitoki Oima

To Your Eternity 1  129:-
En ensam pojke slår följe med en varg ute på isvidderna, i 
ett sökande efter andra människor. Tillsammans lär de sig 
vad det innebär att leva  och att dö. 
Pocket. [173917]

To Your Eternity 2  139:-
➥ Pocket i december. [174933]
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Wake Up, Sleeping Beauty 1  129:-
av Megumi Morino
Skojig och romantisk manga baserad på  
sagan om Törnrosa.
Här är Drömprinsen en ung parkarbetare 
och Törnrosa har drabbats av en märklig för
bannelse som hotar att dra olycka över paret. 
Satoshi jobbar i trädgården hos en rik familj 
med ett stort hus på en höjd. Han lär sig 
snabbt en sak  gå aldrig nära stugan bakom 
huset. När han ser en blek flicka i stugans 
fönster antar han att hon hålls fången. De 
möts i hemlighet och romantiken spirar, men 
Satoshi anar inte sanningen bakom för
bannelsen som har drabbat flickan.  
➥ Pocket i december. [169632]

Wake Up, Sleeping Beauty 2  139:-
➥ Pocket i januari. [173823]

World’s Greatest First Love Vol 8  129:-
av Shuniku Nakamura
Ritsu Onodera börjar jobba på ett nytt förlag 
för att komma undan sin fars inflytande och 
visa sitt värde. Men hans nya chef försätter 
alla hans känslor i obalans.
Ritsu har precis klarat av sitt första autograf
evenemang när Takano talar om för honom 
att han tänker ordna en födelsedagsfest åt 
Ritsu  och tar med honom till Kyoto! På 
vägen träffar de Arata Haitani, en bekant till 
Takano, som nu är redaktionschef för det  
rivaliserande förlaget Shonen Earth. Ritsu 
ser en möjlighet att ta reda på mer om Taka
nos förflutna. Takano kräver att Ritsu håller 
sig borta från Haitani. Men varför? 
➥ Pocket i november. [174302]

Your Name Vol 2  169:-
av Makoto Shinkai & Ranmaru Kotone
En historia fylld av smart humor, äventyr, 
fantasi och ett stort romantiskt hjärta. Nu 
aktuell som anime. 
Taki och Mitsuha har börjat byta kropp med 
varandra och leva varandras liv. Samtidigt 
som de, lite fumligt, försöker vänja sig vid att 
vara den andre så anar de att det finns en 
djupare orsak till varför det sker, frågan är 
bara vad..? 
Pocket. [175736]

Light novels (romaner)
The Empty Box and Zeroth  
Maria Light Novel 1  179:-
av Eiji Mikage
En ny tjej dyker upp i skolan och lovar att 
knäcka Kazuki.
Maria är ingen vanlig flicka. Hon lovar från 
första dagen att knäcka klasskompisen  
Kazuki. Snart visar det sig att löftet är  
kopplat till en mystisk övernaturlig varelse, 
O, som har erbjudit Kazuki en magisk låda 
med märkliga egenskaper.  
➥ Pocket i november. [174328]

Monogatari: Nekomonogatari (Black) 159:-
av NISIOISIN
Efter att ha överlevt en vampyrattack märker 
Koyomi Araragi att hans vän och räddare 
Tsubasa Hanekawa börjar bete sig märkligt. 
När han stöter på henne en dag och hon har 
ett bandage över en del av ansiktet förstår 
han att något är fel. Hon påstår att det inte 
är något allvarligt, men det är uppenbarligen 
inte sant. När de sedan begraver en svanslös 
vit katt som blivit påkörd av en bil och dött 
börjar deras problem på riktigt... 
➥ Pocket i december. [169699]

Monogatari: Nekomonogatari (White) 159:-
Tsubasa förföljs av en vit tiger.
Tsubasa Hanekawa har länge haft det svårt, 
och nu förföljs hon av en mystisk varelse i 
form av en vit tiger. Om det nu är hennes 
förflutna som har givit den form, vad kan 
hon göra för att stoppa den? Hur mycket av 
tigerns agerande är hennes ansvar? Och kan 
hon verkligen anförtro sig till Araragi? 
➥ Pocket i januari. [169705]

Re: Zero Ex Dream  
Lion King Light Novel 1  179:-
av Tappei Nagatsuki & Shinichirou Otsuka  
En spinoff från Re: Zeroromanerna.
Några av favoritfigurerna från Re: Zero åter
vänder här i en ny roman.
➥ Pocket i november. [175709]

So I’m a Spider  
So What Light Novel 1  179:-
av Baba Okina  & Kiryu Tsukasa 
En vanlig skolflicka vaknar plötsligt upp i en 
spindels kropp.
Till råga på eländet befinner sig vår spindel
flicka i en människofientlig grotta med 
ynkligt hopp om överlevnad. Inga regler tycks 
gälla i grottan och ingen tycks vara ansvarig. 
Vad är det som pågår?
➥ Pocket i november. [175706]

Wolf & Parchment  
Light Novel 1: New Theory 179:-
av Isuna Hasekura
En spinoff från Spice & Wolf, med Lawrences 
skyddsling Col i huvudrollen. 
Col vill bli präst och ger sig ut på en resa för 
att rätta till fel som har begåtts av kyrkan. 
Han upptäcker snart att han har en res
kamrat, en ung flicka med vargöron och 
svans. 
➥ Pocket i november. [175707]

Your Name Another Side  
Earthbound Light Novel 259:-
av Arata Kinoh 
Här får vi berättelsen från den kända filmen 
och romanen Your Name från Mitsuhas 
vänners synvinkel. Hur ska de hanskas med 
alla ’hennes’ nya egenheter, och hur ska en 
katastrof undvikas? 
Inbunden. [174303]

Ken Akamatsu

UQ Holder! vol 12  119:-
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.
Tiden för det slutgiltiga avgörandet är inne. Tota och de 
andra står inför ett omöjligt val. Den som håller nyckeln 
till lösningen är Kirië och den mystiska kraft hon besitter. 
Men när den nya rivalen Shinobu gör entré med sin egen 
plan måste de som håller av Tota bestämma sig för vad de 
ska göra med sina känslor innan det är för sent. 
➥ Pocket i november. [169615]
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Betrayal at Baldur’s Gate 519:-
Splittra aldrig gruppen. Om ni inte har en förrädare 
bland er.
Bhaals skugga har lagt sig över Baldur’s Gate. Monster 
och fasor strömmar in i staden. Det här är ett bräd
spel baserat på klassikern Betrayal at House on the 
Hill, men placerat i Forgotten Realms, Ed Greenwoods 
kampanj värld till Dungeons & Dragons. Utforska 
stadens gränder och kloaker. Slåss mot monster och 
fiender, tills ondskan lyckas vända en eller fler i  
gruppen mot de andra. 
➥ Släpps i november. Brädspel för 3-6 spelare från 12 år.  
Speltid 60 minuter. Regler på engelska. [171475]

Fallout: A Post-Nuclear Board Game 599:-
Ett brädspel baserat på datorspelen från en värld efter katastrofen.
Spelet använder sig av scenarion hämtade från datorspelen. Det börjar med att 
spelarna utforskar en dold karta och löser enkla uppdrag. Efter att ha slipat på sina 
färdigheter kan de ta sig an svårare uppgifter och balansera spelets olika fraktioner 
mot varandra. Utförda uppdrag och framgångar i strid ger inflytande och framgång.
➥ Släpps i november. Brädspel för 1-4 spelare från 16 år. Speltid 2-3 timmar. [173935]

Harry Potter Hogwarts Battle Co-Op Game 459:-
Ett samarbeteskortspel i Harry Potters värld.
Kontrollera Harry, Ron, Hermione eller Neville  alla med en egen kortlek 
som används för att skaffa resurser i spelet. Spelarna vinner inflytande och  
bygger upp sina lekar med personer, besvärjelser och föremål. Gruppen ställs 
mot skurkarna, som bekämpar dem med hjälp av mörka krafter. Alla måste 
samarbeta för att ha en chans att lyckas!
➥ Släpps i november. Kortspel för 1-4 spelare.  
Speltid 30-60 minuter. Regler på engelska.  [162818]

Monster Box Expansion 339:-
I första expansionen till Hogwartskortspelet kan spelarna styra Harry, 
Hermione, Ron, Neville eller Luna Lovegood i mötet med fasansfulla monster. 
Besegra ondskan och skydda viktiga platser för att vinna. 
➥ Släpps i november. Expansion. [176483]

BRÄDSPEL - KORTSPEL - ROLLSPEL - PÅ SVENSKA & ENGELSKA

Talisman Revised 4th Ed Boardgame 679:-
Det klassiska äventyrarspelet finns åter i tryck. Den här gången står Games Workshop för 
produktionen. Så vitt vi förstår är det här spelet i princip identiskt med fjärde  
utgåvan, som togs fram av Fantasy Flight Games 2007.
Det handlar som alltid om att flytta en liten hjälte på spelplanen i jakt på skatter och 
kraft nog att ta sig an slutstriden om Härskarkronan. Spelet har en del likheter med 
bordsrollspel, med olika klasser och förmågor som förbättras. 
Brädspel för 2-6 spelare. Speltid 1-2 timmar. Regler på engelska. [176633]

The City Expansion 385:-
Box. Expansion till Talisman. [176644]

The Dragon Expansion 385:-
Box. Expansion till Talisman. [176643]

The Woodland Expansion 385:-
Box. Expansion till Talisman. [176645]

The Harbinger Expansion 265:-
Box. Expansion till Talisman. [176648]

The Reaper Expansion 265:-
Box. Expansion till Talisman. [176646]

The Blood Moon Expansion 265:-
Box. Expansion till Talisman. [176647]
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A Game of Thrones Catan: Brotherhood of the Watch 799:-
Klaus and Bejamin Teuber har gjort en variant av Catan som baserar sig i 
George R R Martins Westeros.
Nattens väktare söker en ny ledare. De vill ha en plikttrogen anförare som 
kan hjälpa till att reparera Muren och utveckla den försummade Gåvan. 
Att samla resurser är en styv uppgift i den bistra norden och bröderna 
sliter hårt för att bygga upp Muren och möta hotet från vildmännen. 
Spelarna måste bygga bosättningar och befästningar, skydda muren från 
anfall och visa att just de är värdiga titeln Lord Commander över Nattens 
väktare. 
➥ Släpps i november. 3-4 spelare från 14 år.  
Speltid 60-75 minuter. Regler på engelska. [173607]

Sid Meier’s Civilization: A New Dawn 499:-
Ett nytt brädspel baserat på Sid Meiers klassiska datorspel. 
Bygg upp din civilisation och bräda motståndarna med  
skinande underverk.
Som förväntat handlar det om att upptäcka världen och 
handla, kriga, bygga och tänka strategiskt för att uppnå 
världs herravälde. Regler för underverk och teknologi ger en 
trevlig koppling till datorspelet. För designen står James 
Kniffen. 
➥ Släpps i november. Brädspel för 2-4 spelare.  
Speltid 60-120 minuter. Regler på engelska. [174122]

Twilight Imperium 4th Edition 1499:-
Ny version av ett klassisk spel om maktkamp i stor 
skala, ett av de mest älskade 4xspelen (explore, 
expand, exploit, exterminate).
Som synes på prislappen är det här ett massivt spel, 
med hela 17 spelbara fraktioner som kämpar om 
makten över galaxen. Varje gruppering har egna  
unika enheter och egenskaper. Federation of Sol har 
till exempel en stolt infanteritradition, Emirates of 
Hacan är experter på handel och Yssarils spioner är 
ökända. Lådan innehåller 350 plastfigurer, 51 kart
brickor, 561 marker och en väldig massa kort. 
➥ Släpps i november. Brädspel för 3-6 spelare. Speltid 4-8 timmar.  
Regler på engelska. [174035]

Star Wars Legion Core Set 899:-
Ett figurstridsspel i Star Wars universum.
Bygg upp dina markstridskrafter och slåss om makten 
över galaxens världar. Star Wars Legion är ett miniatyr
stridsspel 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. 
➥ Släpps i vinter. Figurspel för 2 spelare.  
Speltid 1-2 timmar. Regler på engelska. [174568]

Stuffed Fables 599:-
Leksaksdjur i kamp mot ondskan.
Spelarna i Stuffed Fables styr mjuka leksaks
djur som försöker skydda ”�sitt”� barn mot onda 
skurkar. Det betyder att de måste utforska den 
farliga världen bortom barnkammaren, kasta 
sig in i våldsamma strider, ägna sig åt livsfarlig 
akrobatik och köra leksaksbilar nerför steniga 
branter. Spelarnas beslut avgör till stor del vad 
som händer. 
➥ Släpps i december. Brädspel för 2-4 spelare från 13 år. 
Speltid 60 minuter. Regler på engelska. [175587]

Axis & Allies Anniversary  
Edition 899:-
En jubileumsutgåva av ett av världens 
mest älskade krigsspel.
En ny, lätt omarbetad version av ur
sprungsspelet, som tar sin början när 
USA går in i kriget. Här ingår Italien som 
axelmakt och flottorna förstärks av  
kryssare. Spelbrädet är större än någonsin 
och mer än 600 figurer ingår.
Brädspel fö 2-5 spelare från 13 år.  
Speltid ca 3 timmar. [174555]
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Last Night On Earth 10th Anniversary Edition 999:-
Begränsad lyxutgåva av zombiespelet.
Spelarna tar sig an en zombieinvasion i en liten stad. Spelplanen 
består av flera delar och ändras varje spelomgång. Det finns flera 
olika scenarion att spela och som spelare kan man välja att vara en 
av hjältarna eller spela zombierna som försöker äta upp dem.
Brädspel för 2-6 spelare från 12 år. Speltid 90 minuter.  
Regler på engelska. [173610]

Carcassonne Big Box 2017 (svensk version) 579:-
Grundspel och fyra expansioner i en stor låda med regler på 
svenska, plus pjäser för att spela fem eller sex stycken.
Spelarna utvecklar området kring Carcassonne genom att  
placera landbrickor. Varje runda gör att området växer, allt 
eftersom spelarna lägger till vägar, fält, städer och kloster. 
Spelare kan också placera ut följeslagare, som stråt rövare, 
bönder, riddare eller munkar för att kontrollera och hämta 
poäng för vägarna, fälten, städerna eller klostren. Ett enkelt 
men klurigt brickspel som ger nya utmaningar i varje runda.
Brädspel för 2-6 spelare från 8 år. 30-45 minuter. Regler på svenska. [175850]

Bears vs Babies Core 389:-
En variant av succéspelet Exploding  
Kittens, för dem som inte gillar explosioner 
och kattungar.
Istället för kattungar handlar det här om 
björnar och spädbarn som kämpar med hjälp 
av absurda tillhyggen. Klarar dina ursoida 
vänner anstormningen från blöjarmén, eller 
kommer de att duka under? 
Kortspel för 2-5 spelare från 7 år.  
Speltid 15-20 minuter. Regler på engelska. [173933]

Battle Kittens 100:-
Söta antropomorfa katter möts i strid.
Spelarna är kungliga kattherdar, med uppdrag att hitta de sötaste, 
starkaste, visaste och skickligaste katterna i riket. Varje runda ut
spelas tre strider, där någon egenskap är avgörande. Spelarna börjar 
med att dra kattkort och organisera katterna i grupper som släpps 
ut för att slåss. Flest fiskmarkörer i slutet vinner!
Kortspel för 2-6 spelare från 8 år. Speltid 30 minuter. Regler på engelska. [170930]

NSFW Expansion Pack for Bears 
vs Babies 149:-
En expansion full av fula ord.
Expansion till Bears vs Babies. 
[173934]

When I Dream (svensk version) 299:-
Ett drömskt kortspel med regler på svenska.
When I Dream är ett gissningsspel med dröm
tema, där somliga motspelare hjälper dig och 
andra förvirrar dig. En spelare tar  
rollen av Drömmaren, som ska få en klar bild 
av sina drömmar. De andra agerar andar, goda 
eller onda, som kan hjälpa eller stjälpa  
Drömmaren med hjälp av ledtrådar. Allt sker 
under tidspress, så det gäller att hålla sig 
vaken ...  
Kortspel för 4-10 spelare från 8 år.  
Speltid 20-40 minuter. Regler på svenska. [176161]

Majesty: For the Realm (svensk version) 329:-
Kortspel med medeltida maktkamp. 
Spelarna tar rollen av ädlingar med aspirationer att 
gripa makten i ett medeltida rike. Men det låter sig inte 
göras hur som helst. För att lyckas gäller det att ut
nyttja yrkesskickliga underlydande och med deras hjälp 
bygga upp ett välstånd som kan omsättas i inflytande. 
Spelet innehåller element av budgivning och resurs
hantering på ett välgenomtänkt roligt sätt.
➥ Släpps i november. Kortspel för 2-4 spelare från 7 år.  
Speltid 20-40 minuter. Regler på svenska. [176165]
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Ett levande kortspel i H P 
Lovecrafts värld. Arkham  
Horror är ett samarbetsspel 
där spelarna tillsammans 
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]

Arkham Horror: The Card Game
The Unspeakable Oath 159:-
Path to Carcosacykeln kräver att du har både grund
reglerna och kampanjlådan Path of Carcosa.
Det är raka spåret till hispan som gäller för dig. Andra 
delen i kampanjen som kretsar kring kungen i gult tar 
med utforskarna till sinnessjukhuset i Arkham. Bland 
nyheterna finns antal välgörare och möjlighet att lära av 
sina misstag.
➥ Släpps i november. Del 2 i The Path to Carcosa Cycle. [173611]

A Phantom of Truth 159:-
Efter vansinnet på sinnessjukhuset fortsätter färden till 
en europeisk världsmetropol, Paris, med nya ledtrådar 
och prövningar som utnyttjar hjältarnas svagheter.  
➥ Släpps i december. Tredje delen i The Path to Carcosa Cycle. [173612]

The Pallid Mask 159:-
➥ Släpps i januari. Fjärde delen i The Path to Carcosa Cycle. [173613]

 

Flamme Rouge
Peloton 249:-
Den första expansionen till cyklistspelet där spelarna styr över ett stall med två 
cyklister var; en sprinteur och en roleur. Spelets mål är att vara först över mål
linjen med en av sina cyklister. Här ingår en grupp cyklister som gör det möjligt 
att spela Peloton med upp till sex spelare. Alla omgångar med fem eller sex  
spelare körs med en ”�breakaway tile”� och en till tre ”�supply zone tiles”�. Brickorna 
kan också läggas till spelet när ni är färre spelare. Desutom ingår spelvarianter 
för solospel eller spel med upp till tolv spelare där alla styr en cyklist var. 
Expansion till Peloton. [175314]

 

Pandemic Legacy Season 2  789:-
Andra säsongen av samarbetsspelet som för ändras (och förstörs) under 
spelets gång. En pandemi föröder världen och stora delar av mänsklig heten 
har dukat under. De över levande har isolerat sig i slutna enklaver. Nu ger 
sig en liten grupp ut för att undersöka vad som har hänt med världen. 
Spelet släpps i två olika boxar, gul och svart: 
Pandemic Legacy Season 2 - Black [172291]
Pandemic Legacy Season 2 - Yellow [172292]

Legend of the Five Rings LCG 399:-
Ett levande kortspel i den japanskinspirerade världen Rokugan.
Legend of the Five Rings: The Card Game är ett nytt kortspel baserat i den konflikthärjade världen 
som först beskrevs i ett rollspel från mitten av 1990talet. Det har ingen större koppling till det 
tidigare samlarkortspelet, som slutade publiceras för ett par år sedan. Spelarna har två separata 
kortlekar, en Dynastilek för personer och ägor, och en Konfliktlek som används i maktkampen mellan 
Rokugans klaner. Starlådan innehåller allt en spelare behöver för att börja spela. 
Kortspel för 2 spelare från 14 år. Speltid 45-90 minuter. Regler på engelska. [170157]

Mansions of Madness Second Edition
Streets of Arkham Expansion 599:-
Fyra nya hjältar tar sig an tre scenarion där ond
skan löper amok på Arkhams gator. De får tillfälle 
att besöka gangsterkrogar och affärskvarter långt 
från det lugna universitetsområdet. Expansionen 
introducerar en ny slags kort, Elixir, och en ny 
token, Improvements, plus annat smått och gott.  
➥ Släpps i december. [174546]

The Labyrinths of Lunacy 199:-
Ett fristående scenario som inte kan fogas in i 
någon pågående kampanj. Hjältarna tas till fånga 
av en sadistisk fiende som tvingar dem att delta 
diverse grymma experiment. Kan de fly med vettet i behåll?
➥ Släpps i januari. [176718]

Ett cykeltävlingsspel med 
historisk touch.      
Flamme Rouge 359:-
Brädspel. 2-4 spelare. 30-45 min. 
Regler på svenska. [162984]

Ett samarbetsspel i Lovecrafts 
20tal, med mobilapp istället 
för en levande spelledare som 
tar på sig rollen att göra livet 
surt för de andra.    
Mansions of Madness 899:-
Brädspel. 1-5 spelare. 120 minuter. 
Regler på engelska. [160674]
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Samarbetsspel med vilda 
västernskräck. Det finns två 
startboxar att välja mellan.
City of the Ancients 899:-
1-4 spelare. Speltid 60 minuter. 
Regler på engelska. [137135]

Swamps of Death 899:-
Som ovan. [137136]

Shadows of Brimstone
Beli’al, Last of the Shadow Kings XXL Enemy 469:-
Ett Deluxe Enemy Pack med allt som behövs för att lägga 
in storslagna strider mot Lord of Cynder. Här ingår en stor 
Beli’almodell, ett extra stort fiendeformulär och flera nya 
kort, plus två nya uppdrag. 
➥ Släpps i november. Expansion. [171718]

Feral Vampires 399:-
Ett Mission Pack med sex Feral Vampires, en ny Objective 
Room Map Tile, mer än 40 nya kort och fyra uppdrag. 
Mission Pack 1. [172174]

Hellfire Succubi 399:-
Mission Pack med sex Succubi, en Objective Room Map Tile, 
mer än 40 nya kort och fyra uppdrag. 
➥ Släpps i november. Mission Pack 2. [172176]

 

 

Kommer ditt bolag att lyckas 
bäst med terraformprojektet 
på den röda planeten? 
Terraforming Mars 699:-
Brädspel för 1-5 spelare. 90+ min. 
Regler på engelska. [162063]

Terraforming Mars 
Venus Next 210:-
Andra expansionen till det svensktillverkade spelet där det gäller att  
kolonisera de livlösa planeterna i solsystemet. Här möts spelarna av  
tuffare motstånd än i grundspelet. Jämfört med Mars är Venus en 
synner ligen människofientlig värld. Ändå bestämmer sig jordens världs
regering för att bekosta ett terraformningsprojekt på växthusvärlden. 
Expansionen innehåller ett 50tal projektkort och fem nya storbolag, allt 
med fokus på hur människor ska kunna överleva på Venus. Flygande 
städer är ett måste, men något måste nog göras åt atmosfären också. 
Box. [174551]

Ticket to Ride 
France & Old West 379:-
Sjätte kartsamlingen i Ticket to Ride Map Collection innehåller 
två kartor: Frankrike och Vilda västern. Det dubbelsidiga spel
brädet har Frankrike på ena sidan och västra halvan av USA på 
den andra. Som sig bör ingår en del specialregler för de respektive 
karta. I Frankrike finns särskilda regler för vem som använder 
järnvägslinjerna och i Vilda västern måste spelarna bestämma 
en startort som blir utgångspunkt för deras järnvägsnät. Västern
kartan har också en variant med Alvin the Alien i Roswell!
➥ Släpps i december. [175321]

 

Star Wars X-Wing
Kylo Ren’s TIE Silencer 299:-
Ett dödligt men svårmanövrerat skepp med fyra piloter, 
däribland Kylo Ren. 12 uppgraderingskort, ett konditionskort, 
manöverskiva och alla markörer som krävs ingår också.
➥ Släpps i januari. [175318]

Alpha-class Star Wing Expansion Pack 159:-
En Imperiefighter med sköldar och hyperdrift, men begränsad 
manöverförmåga. Fyra skeppskort och sju uppgraderingar ingår.
➥ Släpps i december. [176723]

Ett miniatyrspel i taktisk skala 
med XWings och TIE Fighters. 

X-Wing Force Awakens 
Miniatures Game 399:-
Figurspel. 2-3 spelare. 30 minuter.  
Regler på engelska. [149474]

Järnvägsbyggarspelet med 
regler på svenska.      
Ticket to Ride 419:-
Brädspel. 2-5 spelare. 60 minuter. 
Regler på svenska. [35643]

Ett samlarspel med både kort 
och tärningar.
Two Player Starter Pack 329:-
Kortspel för 2 spelare. Speltid  
30 minuter. Regler på engelska. 
[174826]

Star Wars Destiny
Boba Fett Starter 149:-
Startlåda för Boba Fett och en stormtrooperveteran, med 24 kort 
och 9 tärningar. 
➥ Släpps i januari. [176472]

Luke Skywalker Starter 149:-
Startlåda för Luke Skywalker och Han Solo, med 24 kort och 9 
tärningar. 
➥ Släpps i januari. [176471]
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rollspel på engelska
Awaken RPG
Rollspel i en mörk fantasyvärld inspirerad av 
slavisk och sydeuropeisk folklore. 

Awaken: Core Rulebook 549:-
När världen hotas av mörka makter har 
vasalli, människor med särskilda förmågor, 
dykt upp och tar upp kampen mot ondskan. 
Grundboken innehåller världsbeskrivning 
och ett regelsystem som premierar historie
berättande, komplett med regler för att göra 
en rollperson och tips till spelledaren. Ett 
startäventyr ingår.   
➥ Inbundet album i november. [175313]

Call of Cthulhu
Ett av de äldsta (och bästa) skräck rollspelen, 
baserat på H P Lovecrafts skräckberättelser.

Reign of Terror 339:-
Ett äventyr i två delar. Första handlingen 
utspelar sig 1789, just då revolutionen 
ska bryta ut. Fortsättningen följer under 
skräckväldet, när giljotinen härskar över 
Paris. Äventyren kan spelas fristående eller 
som instick i kampanjen Horror on the Orient 
Express. 
➥ Inbundet album i november. [174118]

Delta Green
Call of Cthulhu med agenter i nutid.

Kali Ghati 199:-
Kriget i Afganistan är på väg att avslutas, 
men en Delta Greenagent har försvunnit 
från en avlägsen bas och rollpersonerna 
måste hitta honom. 
Häftat album. [174564]

Dungeon Crawl Classics
Old Schooläventyr till Open Game License
reglerna med 20sidiga tärningar.

2017 Halloween Module  
- Shadow Under Devil`s Reef 99:-
Ett äventyr med Halloweenstämning för roll
personer på första nivån. Ett skepp har förlist 
och prinsessan Kaeko är borta. Kan även
tyrarna hitta henne och håva in belöningen?  
Häftat album. [174459]

Dungeons & Dragons 5th edition
Femte utgåvan av världens äldsta ännu  
levande rollspel har bättre och tydligare 
regler än någonsin. 

#1 Into the Borderlands 399:-
Först äventyret i serien Original Adventures 
Reincarnated är en anpassning av de två 
klassikerna B1: In Search of the Unknown och 
B2: The Keep on the Borderlands till femte 
utgåvan av Dungeons & Dragons. Klassiskt 
hacka och slå av sen 70talsmodell, med 
original illustrationer.   
➥ Inbundet album i november. [174463]

Book of the Righteous 349:-
Ett kompendium med gudar och religioner 
som ursprungligen skrevs för tredje utgåvan 
av Dungeons & Dragons. Här har boken 
anpassats till reglerna i femte utgåvan. Mer 
än tjugo färdiga religioner och kulter ingår, 
med ceremonier, symboler, kyrkliga hierarkier 
och trossater skildrade i detalj. Den som så 
önskar kan lyfta en färdig kosmologi från 
boken. Gudarna utgör ett komplett och  
sammanhängande panteon.  
Inbunden. [171784]

Symbaroum

Äventyrspaket 2  229:-
Två fristående äventyr till det svenska fantasyspelet som  
utspelar sig i och kring en mystisk storskog.
Skattletarfeber handlar om en utgrävning där skatt letarna ris
kerar att väcka liv i en uråldrig strid. Det andra äventyret tar 

med rollpersonerna till staden Kastor, 
där en batalj just har avgjorts. 
Häftat album. [174974]

Förmågor och 
Krafter 199:-
Två kortlekar med nivå
beskrivningar av alla 
förmågor och mystiska 
krafter.
Kortlekar. [174975]

Sagospelet  
Äventyr 299:-
En ny utgåva av det allra barn 
vänligaste svenska rollspelet. 
Äventyr stimulerar fantasin och tränar 
spelarna att samarbeta. Tillsammans 
skapar de i spelet sagor där de själva är 
hjältarna. Startboxen innehåller allt du 
behöver för att komma igång  regelbok, 
tärningar och lite annat smått och gott.  
➥ Box i november. [174976]

Västanhavet 199:-
Första världsboken är främst avsedd för 
mindre barn. 
➥ Häftat album i november. [174977]

Österlanden 199:-
Andra världsboken riktar sig till äldre 
barn och ungdomar. 
➥ Häftat album i november. [174979]

Kar ta över Masona 169:-
➥ Karta i A2 i november. [174980]

Ur Varselklotet

Våra vänner maskinerna och  
andra mysterier 269:-

Leksaker som plötsligt blir intelligenta. 
En mystisk mumie som rör sig nere vid 
stranden. Märkliga händelser i stans 
lokala videobutik. 
En modul som också innehåller ett 
komplett mysterielandskap baserat på 
populära 80talslåtar, en djupdykning i 
Slingans robotar och magnetrinskepp, 
samt en guide till hur du skapar din 
egen spelmiljö till rollspelet.  
➥ Inbundet album i januari. [177077]

Coriolis

Emissarien som  
försvann 299:-
Denna episka och efterlängtade 
kampanjmodul till Coriolis  mörkret 
mellan stjärnorna utgör första delen i 
sviten Ikonernas nåd.  
➥ Inbundet album i januari. [164374]
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Legacy of Dragonholt
Ett spel på gränsen mellan rollspel och 
brädspel, baserat på Fantasy Flight Games 
Oraclesystem och placerat i samma värld 
som brädspelet Runebound.

Legacy of Dragonholt 599:-
Legacy of Dragonholt beskrivs som ett 
”�berättar äventyr”� i samma värld som bräd
spelet Runebound. Det innehåller kort och 
färdiga figurer på äventyr i Terrinoth, men 
tycks vara mer rollspel än brädspel. Det hela 
tar sin början när äventyrarna får ett  
mystiskt brev från en gammal vän.  
Box. [174749]

Mutant Crawl Classics
En efterkatastrofenvariant av Dungeon 
Crawl Classics, Goodman Games oldschool
system baserat på Open Game License
reglerna.

Mutant Crawl Classics Core Rules - 
Hardcover Edition 399:-
Återvänd till 70 och 80talsrötterna hos spel 
som Gamma World och ursprunliga Mutant 
med det här knasiga spelet där robotar och 
mutanter äventyrar i ett bisarrt ödeland 
efter katastrofen. För alla som har ledsnat 
på zombieinvasioner och tycker att postapo
kalypsen har för lite Futurama i sig. Det här 
är grundregelboken med det rosa omslaget 
ovan till vänster. 
Häftat album. [167401]

Mutant Crawl Classics Core Rules  
- Green Foil Edition 599:-
En lyxigare, grönsvart utgåva av reglerna. 
Häftat album. [167402]

Dungeons & Dragons 5e

Xanathar’s Guide  
to Everything 499:-
Ett fullmatat regeltillbehör till D&D.
Med hjälp av Xanathar, gangsterkung 
och beholder i Waterdeeps undre värld, 
utforskas diverse aspekter av världen i 
Dungeons & Dragons. Här finns regler 
för mer än 20 nya underklasser, massor 
av feats och besvärjelser och ett nytt 
regelsystem för att skapa bakgrundshistorier.  
➥ Inbundet album i november. [171497]

Spellbook Cards: Xanathar`s Guide Deck 119:-
95 laminerade kort för spellcasters av alla sorter.
➥ Kortlek i november. [176089]

Icons of the Realms Classic Creatures Box Set 849:-
Färdigmålade figurer till Dungeons & Dragons. Den här 
samlingen innehåller nio monster från ursprungliga  
Monster Manual: Demogorgon, Ogre, Orc, Orc Archer, Owl
bear, Purple Worm, Sahuagin, Sahuagin Mystic och Troll. 
Box med figurer. [173518]

Genesys RPG  
Core Rulebook 449:-
Ett generiskt regelsystem för rollspel, baserat på samma 
tärningsvarianter som de nya Star Warsspelen.
Fantasy Flight Games har utvecklat sitt regelsystem med 
”�narrative dice”� ända sedan de tog sig an Warhammer 
RPG för ett antal år sedan. Nu lanserar de systemet som 
ett generiskt spel à la Fate eller GURPS. Alla som har 
spelat de nya Star Warsrollspelen har ett hum om hur 
det fungerar, men en del förändringar har gjorts för att få 
reglerna mer allmängiltiga. Det krävs särskilda tärningar 
för att spela. 
Med regelboken följer fem förslag på kampanjmiljöer: 
Fantasy, Steampunk, Weird War, Modern, Hard Science 
Fiction och Space Opera.  
➥ Inbunden i november. [174090]

Genesys RPG Dice Pack 199:-
Ett tärningspaket till Genesys med tre Abilitytärningar, 
tre Difficultytärningar, två Setbacktärningar, två Boost
tärningar, två Proficiencytärningar och en Challenge
tärning. 
➥ Tärningar i november. [174091]

The One Ring
Ett rollspel från Tolkiens Midgård. Det  
utspelar sig mellan händelserna i Bilbo och 
Sagan om ringen.

Bree 299:-
Bri ligger vid en skiljeväg, som en hem
trevlig ö i vildmarken. Bosättningen skyddas 
av utbygdsjägarna och tar emot resande på 
värdshuset Stegrande ponnyn. En kultur och 
tre äventyr ingår. 
➥ Häftat album i november. [175303]

The Laughter of Dragons 399:-
En serie äventyr som utspelar sig runt  
Ensamma berget och Sjöstad. 
➥ Häftat album i december. [175304]

Pugmire
Antropomorfiska hundar äventyrar tusentals 
år efter att människorna försvann.

Pugmire RPG 499:-
Hundarna har ärvt jorden och lärt sig 
använda språk och redskap. Nu utforskar de 
världen, tillsammans med andra intelligens
förstärkta djur.  
Inbundet album. [174665]

Starfinder RPG
Ett space operamässigt science fiction
rollspel baserat på samma regelsystem som 
fantasyspelet Pathfinder RPG.

Alien Archives 529:-
En ”�monsterbok”� med mer än 80 mer eller 
mindre bisarra livsformer. Regler för att 
skapa egna arter eller artificiella individer 
ingår också. 
Inbundet album. [173104]



38 www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN VINTERN 2017/18ROLLSPEL PÅ ENGELSKA

Starfinder RPG
Splintered Worlds 229:-
Tredje delen i Dead Suns Adventure Path
Här fortsätter den första stora kampanjen 
till space operaspelet. Äventyrarna spårar 
Devourerkulten och reser till Diasporan, där 
de måste överleva färden genom ett asteroid
fält för att hitta kultens hemliga bas.  
➥ Häftat album i december. [173106]

The Ruined Clouds 229:-
Fjärde delen i Dead Suns Adventure Path
Devourerkulten leder hjältarna mot ett  
fjärran, outforskat stjärnsystem där ruinerna 
efter en uråldrig stad svävar i en gasjättes 
atmosfär. I ruinstaden gör de en oväntad upp
täckt och samlar information om ett fruktans
värt vapen. 
➥ Häftat album i januari. [175550]

Tails of Equestria RPG
Rollspel i My Little Ponys värld, med regler 
som fångar seriens vänskapliga anda på ett 
bra sätt.

The Bestiary of Equestria 299:-
Ponnyhästarna är inte de enda invånarna i 
Equestria. Där finns många andra varelser, 
några märkliga och en del riktigt farliga. Här 
beskrivs varelser som hjältarna kan möta, 
både som vänner och motståndare.  
Häftat album. [174776]

The Festival of Lights 119:-
Ponnyhästarna nedstiger i Umberfoal, en 
gammal stad som ligger under marken i 
Badlands, de sydligaste länderna i Equestria. 
Umberfoal ligger skyddat från omvärlden, 
men faror från djupen hotar invånarna. Kan 
ponnygänget rädda staden? Hjältarna måste 
söka sig ner i de mörkaste sjöarna och  
grottorna för att möta farorna, så att Umber
foals ponnyhästar kan hålla sin traditionella 
Ljusfestival.
Häftat album. [174781]

Star Wars RPG
Star Warsrollspelet från Fantasy Flight Games använder sig av samma  
tärningssystem som Genesys på föregående sida och finns i flera varianter.

Dawn of Rebellion 399:-
En bakgrundsbok till alla tre Star Warsspelen  Age of Rebellion, Edge of the 
Empire och Force and Destiny. 
Som titeln antyder handlar det om tiden mellan Palpatines makt övertagande 
och slaget om Yavin. Här beskrivs platser, personer, skepp och organisationer 
som gör det lättare att spela under rebellrörelsens framväxt.  
➥ Inbundet album i vinter. [174566]

Star Wars RPG - Age of Rebellion
Rebellernas variant av Star Warsspelet.

Cyphers and Masks 359:-
En bok riktad till spioner i Age of Rebellion, med nya specialiseringar och 
arter som kan samla information åt upprorsrörelsen. Nya fordon, utrustning 
och droider ingå också. 
➥ Inbundet album i vinter.  [174565]

Fully Operational 359:-
Ingenjörens bakgrundsbok innehåller specialiseringar, nya arter och förstås 
regler för att bygga skepp och fordon. 
➥ Inbundet album i vinter.  [173609]

Star Wars RPG - Force and Destiny
Kraftanvändarnas variant av Star Warsspelet.

Unlimited Power 299:-
En bakgrundsbok för mystikern, som har en öppnare relation till Kraften än 
den klassiska jediriddaren. 
➥ Inbundet album i vinter.  [176088]

Star Wars RPG Classic

Star Wars: The Roleplaying 
Game 30th Anniversary  
Edition 649:-
En nyutgåva av West End Games klassiker från 80talet, ett 
av de högst älskade D6baserade rollspelen någonsin.
I diskussioner om space operarollspel hamnar det här 
Star Warsspelet högt upp på de flestas favoritlista. Det 
gavs ut på svenska som Stjärnornas krig 1988. Egenskaper 
och färdigheter definieras av det antal sexsidiga tärningar 
spelaren har att slå  ett enkelt regelsystem som gör det 
lätt att spela fartfyllda scener.
Det här är en jubileumsutgåva av ursprungsspelet, 
framtaget av Fantasy Flight Games. Den består av grund
reglerna och The Star Wars Sourcebook i två snygga böcker, 
förpackade i en papplåda.
➥ Box i december. [174136]
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tv-serier
American Horror Story,  
säsong 6: Roanoke 349:-
Den sjätte säsongen av American  
Horror Story är, precis som tidigare  
säsonger, en fristående berättelse. 
My Roanoke Nightmare följer ett gift par, 
Shelby och Matt Miller. De flyttar från Los 
Angeles, Kalifornien, till ett hus i North 
Carolina efter en brutal misshandel som 
gjorde att Matt tillfälligt hamnade på 
sjukhus och ledde till att Shelby fick ett 
missfall. Så snart paret har anlänt till sitt 
nya hem börjar konstiga och övernaturliga 
saker hända. 
DVD region 2. Svensk text. [175659]

Arrow, The Complete Fifth Season 349:-
TVserie baserad på superhjälten från DC 
Comics, miljardären Oliver Queen som 
skjuter båge i rättvisans tjänst. 
Nyutnämnde borgmästaren Oliver Queen 
känner sig utmanad när han slåss på två 
fronter för Star Citys framtid. Med Diggle 
tillbaka i militären och Thea orubblig i sitt 
beslut att hänga upp sin luva, består Team 
Arrow nu bara av Oliver och Felicity. Sam
tidigt tvingar en dödlig ny mot ståndare 
Oliver att konfrontera frågor om sitt eget 
arv, både som borgmästare och som Green 
Arrow. 
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [175923]

Arrow, The Complete  
Fifth Season (blu-ray) 399:-
Blu-ray. Svensk text. [175924]

Ash vs Evil Dead, Season 2  299:-
TVserien baserad på Sam Raimis skräck
filmer, med Bruce Campbell i huvudrollen.
Andra säsongen rivstartar med att Ash 
lämnar Jacksonville för att återvända till 
sin hemstad Elk Grove, Michigan. Där 
kon fronterar han Ruby. Medan Elk Grove 
blir ett ondskans centrum tvingas de två 
tidigare ärkefienderna samarbeta sida vid 
sida.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [175345]

Dark Matter, Season 3  299:-
Tredje och sista säsongen av rymdserien 
om besättningen som har förts samman på 
skeppet Raza.
Det kan tyckas som evigheter sedan sex 
främlingar vaknade upp utan minnen av 
vad som hade hänt, ombord på ett rymd
skepp de inte kände igen. Nu börjar alla 
få kläm på hur de hamnade på Raza och 
vi lämnade senast besättningen efter de 
kaotiska händelserna ombord på stationen 
EOS7. Det verkar som om Ryo har utropat 
sig till kejsare av Zairon och vänt sig mot 
sina gamla vänner. 
DVD från England. Ej svensk text. [175666]

Elementary, The Fifth Season 359:-
Tänk om Sherlock Holmes var amerikan 
och Watson en kvinna. Deckarserie med 
Jonny Lee Miller och Lucy Liu.
Femte säsongen tar sin början när duon 
utreder mordet på en chef förgiftad med 
ormgift. Watson dras in en utredning 
som DEA, amerikanska myndigheten för 
drog och läkemedelskontroll, har dragit 
igång kring läkare som skriver ut illegala 
mediciner. 
DVD från England. Ej svensk text. [176109]

Fear the Walking Dead, Season 3  349:-
Här berättas förhistorien till zombie
katastrofen i The Walking Dead.
Huvudpersonernas familjer samlas i den 
färgstarka och våldsamma gränszonen 
mellan USA och Mexiko. Nu måste de 
överlevande försöka bygga upp både  
fungerande sam hällen och familjer.  
Madison har fått kontakt med Travis, men 
Alicia kan inte handskas med Andres död. 
Nick undslapp med ett nödrop ett bakhåll 
från milis soldater och börjar inse att han 
inte är odödlig. 
➥ DVD med svensk text 4/12. [175963]

Fear the Walking Dead,  
Season 3 (blu-ray) 399:-
➥ Blu-ray med svensk text 4/12.  [175964]

The Flash, Complete Third Season 349:-
DChjälten Flash, alias Barry, lever ett 
lyckligt och farligt drömliv i det alternativa  
Flashpointuniversat. 
Hans ärkefiende Reverse Flash varnar 
Barry för att det kommer att få allvarliga 
konsekvenser om han stannar där. Barry 
måste ta tag i sin identitetskris medan 
han och medlemmarna i S.T.A.R. Labs 
slås smot dödliga hot från God of Speed, 
Savitar.
DVD region 2. Svensk text. [175642]

The Flash, Complete  
Third Season (blu-ray) 399:-
Blu-ray. Svensk text. [175643]

Game of Thrones,  
Season 7  349:-
Slutet närmar sig. Daenerys Targaryen har satt segel mot 
Westeros med sin här, sina drakar och Tyrion som sin hand
gångne man.
Jon Snow är nu kung av Norden, sedan han besegrat  
Ramsay Bolton i Bastardernas slag.  Winterfell är åter i 
huset  Starks händer. I King’s Landing har Cersei Lannister 
satt sig på Järntronen, men gamla allianser faller sönder 
och nya sluts. Det här är knappast en situation som håller. 
En här av döda män marscherar mot Muren, och kanske är 
kampen om tronen snart över. 
➥ DVD med svensk text 11/12. [175340]

Game of Thrones, Season 7 (blu-ray) 399:-
➥ Blu-ray med svensk text 11/12. [175341]

Game of Thrones, Season 1-7  999:-
➥ DVD med svensk text 11/12. 175342]

Game of Thrones, Season 1-7 (blu-ray)  1099:-
➥ Blu-ray med svensk text 11/12. [175343]
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Gotham, Season 3  349:-
En serie som utspelar sig i Batmans hem
stad flera år innan Bruce Wayne blir en 
mörk hämnare.
I den tredje säsongen står mer än någonsin 
på spel! Jim Gordon blir prisjägare, medan 
unge Bruce Wayne avslöjar fler hemlig
heter bakom mordet på sina föräldrar.  
Bullock och Barnes försöker bekämpa 
brottsligheten och tampas med de spirande 
super skurkarna Oswald Copplepot (The 
Penguin), Edward Nygma (The Riddler), 
Poison Ivy och Jervis Tetch, även känd som 
Mad Hatter.
DVD region 2. Svensk text. [175913]

Gotham, Season 3 (blu-ray) 399:-
Blu-ray. Svensk text. [175914]

Grimm, season 6  299:-
Kriminalpolisen Nick från Portland är 
ättling till jägarsläkten Grimm, vars upp
drag är att upprätthålla balansen mellan 
mänskligheten och sagovärlden. 
Med de onda krafterna från Black Claw 
ute ur bilden står Nick nu inför en blott 
alltför bekant fiende, polischefen Sean  
Renard. Efter att ha valts till borgmästare 
i Portland är Renard redo att ta lagen i 
egna händer. Nick måste skydda staden 
och dem han älskar, särskilt sitt och 
Adalinds barn. Samtidigt tampas Eve med 
sin identitet när hennes forna jag lurar i 
skuggorna.
DVD region 2. Svensk text. [173762]

Grimm, season 6 (blu-ray) 299:-
Blu-ray. Svensk text. [173765]

Justice League Action,  
Season 1, Part 1  199:-
En tecknad serie med DC Comics super
hjältar.
De kända medlemmarna Superman, 
Batman och Wonder Woman från Justice 
League jobbar tillsammans i en galax full 
av skiftande allierade och fiender, såsom 
John Constantine, Zod, Lobo och Swamp 
Thing. Håll ögon och öron öppna när du ser 
DCs Justice League Action.  
DVD region 2. Svensk text. [175925]

Legion, säsong 1  349:-
Legion baseras på en Marvelserie om Scott 
Young, en ung och bekymrad man som 
kanske är mer än bara människa.
Som barn fick Scott diagnosen schizofreni 
och han har åkt in och ut på olika  
psykiatriska mottagningar under många 
år. Nu är han i 20årsåldern och fri igen. 
Han försöker hitta en rutin i vardagen av 
frukost, lunch, middag, terapi, medicin och 
sömn men alla försök till vanligt liv går om 
intet när han möter den vackra Syd. 
➥ DVD med svensk text 13/11. [175941]

Legion, säsong 1 (blu-ray) 399:-
➥ Blu-ray med svensk text 4/12. [175942]

The Magicians Season 2  299:-
En våldsam och hejdlös fantasyserie  
baserad på Lev Grossmans romaner om 
magikunniga studenter.
Quentin Coldwater och hans vänner har 
övat upp sina magiska krafter på Brake
bill University utanför New York, men 
hotet från Besten och komplikationerna 
i det magiska landet Fillory försatte dem 
i en riktigt otäck knipa i slutet av första 
säsongen. Julia påminde sig plötsligt vad 
som hade hänt hennes vänner och slöt en 
oväntad pakt. I andra säsongen tar hon 
upp jakten på den mordiska Reynard. 
DVD region 2. Svensk text. [175038]

The Magicians Season 2 (blu-ray) 299:-
Blu-ray. Svensk text. [175039]

The Strain, Season 3  349:-
En serie baserad på del Toros och Hogans 
romaner om hur vampyrer tar makten i 
New York.
Kampen mellan strigoi och de kvar levande 
människorna i New York hettar till i 
den tredje säsongen. Dr. Ephraim Good
weathers biovapen höll till en början  
varelserna tillbaka, men nu har de  
utvecklats till ett av de största hoten 
någon sin mot mänskligheten. Eph är upp
rörd över sin kidnappade son och slår sig 
samman med Dutch i jakt på strigois svag
heter. Under tiden upptäcker Abraham 
Setrakian en mystisk last från Egypten.
DVD region 2. Svensk text.[175344]

The Shannara Chronicles,  
säsong 2  279:-
Fantasyserien som baseras på Terry Brooks romaner.
I första säsongen började mörka och fruktansvärda krafter 
bryta sig fria i världen. Alvprinsessan Amberle, Shannara
släktens sista ättling Wil och den mänskliga nomaden 
Eretria fick veta att de tillsammans hade makt att hejda 
den växande ondskan. Här fortsätter deras kamp för att 
rädda världen. 
➥ DVD med svensk text 11/12. [175338]

The Shannara Chronicles, säsong 2 (blu-ray) 339:-
➥ Blu-ray med svensk text 11/12. [175339]

Supernatural,  
Season 12  349:-
Sam och Dean Winchester uppfostrades av sin far, som 
lärde dem att slåss mot demoner och andra övernaturlig
heter. 
Under flera år har Sam och Dean kämpat mot alla  
möjliga övernaturliga hot. Nu slår de sig samman med sin 
återuppstådda mor Mary och ängeln Castiel för att möta 
självaste Lucifer! Det hela tar sin början när Sam är fånge 
hos Toni Bevell, som kidnappade honom i slutet av förra 
säsongen. Dean, mamma Mary och Castiel ger sig ut för 
att befria honom.
➥ DVD med svensk text 13/11. [175654]
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Teen Wolf Season 6  299:-
Teen Wolf är en tvserie löst baserad på 
80talsfilmen med samma namn.
Serien kretsar kring tonåringen Scott, som 
har blivit biten av en varulv och plötsligt 
får ytterligare ett dilemma att handskas 
med  som om inte de vanliga tonårs
problemen räckte till. I sjätte säsongen 
återvänder eleverna till Beacon Hill för 
sista läsåret före examen.
DVD från England. Ej svensk text. [176598]

Trollhunters, Säsong 1  159:-
En animerad serie skapad av Guillermo 
del Toro.
När tonåringen Jim Lake Jr. hittar en 
mystisk amulett på vägen till skolan 
upptäcker han även en hemlig civilisa
tion av troll under hans småstad, Arcadia. 
Jim spelar plötsligt en avgörande roll i en 
uråldrig kamp mellan gott och ont. Han 
måste bara hinna till gympalektionen 
först.
➥ DVD med svensk text 20/11. [175174]

Westworld, säsong 1  349:-
TVserien som hämtat inspiration från 
70talsfilmen med samma namn.
I en futuristisk äventyrspark med Vilda 
västerntema, kallad Westworld, avviker 
en grupp androider från sin  
programmering. De börjar uppvisa  
märkliga och ibland hotfulla beteenden. 
Vad är det som pågår, och var går gränsen 
mellan biologisk och artificiell intelligens?
➥ DVD med svensk text 13/11. [175948]

Westworld, säsong 1 (blu-ray) 399:-
➥ Blu-ray med svensk text 13/11. [175949]

Star Wars Rebels, Season 3  219:-
En animerad serie som utspelar sig under 
Imperiets första tid.
Föräldralösa Ezra har dragits in i den 
nyskapade rebellalliansens kamp mot  
Imperiet. Som ledare för Ghost crew har 
han hjälpt till att etablera en ny rebellbas.
DVD från England. Ej svensk text. [175213]

Star Wars Rebels, Season 3 (blu-ray) 349:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [175214]

f i lmer
Annabelle: Creation 159:-
Dockan Annabelle skrämdes i skräck filmen 
The Conjuring, och fick sedan en egen film. 
Nu är hon tillbaka.
Flera år efter att deras lilla flicka tragiskt 
har dött öppnar en dockmakare och hans 
fru upp sitt hem för en nunna och ett par 
flickor från ett barnhem. Men snart blir 
de måltavlan för dockmakarens besatta 
skapelse, Annabelle.
➥ DVD med svensk text 11/12. [175965]

Annabelle: Creation (blu-ray) 199:-
➥ DVD med svensk text 11/12. [175966]

Blade Runner,  
The Final Cut (4K Ultra HD) 299:-
Ridley Scotts slutgiltiga version, utan 
Harrison Fords speakertext och det lyckliga 
slutet. 
För er som eventuellt inte känner till 
filmen sedan tidigare: Med Blade  
Runner från 1982 introducerade Ridley 
Scott cyberpunken på världens biodukar. 
Harrison Ford spelar en prisjägare som 
fångar in replikanter  konstgjorda  
människor på rymmen från en slav
liknande tillvaro. Han rör sig genom ett 
mörkt, regnvått metropolis fyllt av nudel
stånd och blinkande neonskyltar, på jakt 
efter förrymda replikanter och  
sanningen om sin egen mänsklighet. Den 
här jubileumsutgåvan innehåller också 
aldrig tidigare visat material, förlängda 
scener, nya repliker, förbättrade special
effekter och kommentarspår.
4K Ultra HD. Svensk text. [175337]

Cult Of Chucky 99:-
Den onda dockan återvänder.
Nica är övertygad om att hon, inte Chucky, 
har mördat hennes famil. Hon har suttit 
på ett mentalsjukhus för brottslingar de 
senaste fyra åren. När hennes psykiatriker 
introducerar ett nytt terapiverktyg, en 
docka, börjar folk dö. 
DVD region 2. Svensk text. [175161]

Cult Of Chucky (blu-ray) 99:-
Blu-ray. Svensk text. [175162]

Alien: Covenant 149:-
Ridley Scott är tillbaka hos xenomorferna i en film som tar 
vid elva år efter ’Prometheus’. 
På väg till en avlägsen planet på andra sidan galaxen 
upptäcker besättningen på rymdskeppet Covenant vad de 
tror är ett outforskat paradis. Där stöter de på David, den 
överlevande androiden från Prometheus, och det visar sig 
snart att den jungfruliga världen är allt annat än  
välkomnande.  
DVD region 2. Svensk text. [175330]

Alien: Covenant (blu-ray) 199:-
Blu-ray. Svensk text. [175331]

Spider-Man:  
Homecoming 159:-
Efter att ha dragits in i superhjältarnas värld försöker 
Peter Parker hitta tillbaka till vardagen.
SpiderMan börjar utforska sin nyfunna identitet som nät
kastande superhjälte under överinseende av Tony Stark.  
➥ DVD med svensk text 20/11. [175170]

Spider-Man: Homecoming (blu-ray) 199:-
➥ Blu-ray med svensk text 20/11. [175171]

Spider-Man: Homecoming (blu-ray 3D+2D) 249:-
➥ Blu-ray 3D + 2D med svensk text 20/11. [175172]
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Descendants 2  129:-
Skurkbarnen är tillbaka i ett äventyr 
som är större, djärvare och grymmare än 
tidigare! 
När pressen att vara perfekt blir för 
mycket för Mal flyr hon från Auradon och 
återvänder till sina ruttna rötter på De för
lorades ö. Med hopp om att hämta henne 
smyger sig Evie och resten av gänget dit. 
Men Mals tidigare ärkefiende Uma, dotter 
till Ursula, har tagit makten. Tillsammans 
med sina pirater förbereder sig Uma för 
att skapa kaos för Skurkbarnen och i hela 
Auradon!
DVD region 2. Svensk text. [175150]

The Mummy 159:-
Tom Cruise i kamp mot en hämndlysten 
mumie prinsessa.
Ahmanet, en hatisk fornegyptisk  
prinsessa, väcks upp för att hämnas 
på världen. Hon bär på ett raseri och 
hämndbegär som fått tryckkoka i en grav
kammare i tusentals år. The Mummy tar 
oss med på en resa från Mellanösterns 
ökenlandskap till våra dagars London. 
DVD region 2. Svensk text. [175155]

The Mummy (blu-ray) 199:-
Blu-ray. Svensk text. [175156]

The Mummy (blu-ray 3D) 249:-
Blu-ray 3D + 2D. Svensk text. [175157]

Prometheus & Alien: Covenant 199:-
Samling med Ridley Scotts två nya Alien
filmer: Prometheus och Alien: Covenant.
I Prometheus spelar Noomi Rapace spelar 
en religiös forskare som får idén att 
mänskligheten kanske har ett utomjor
diskt ursprung och en expedition skickas 
till en fjärran måne. Handlingen fortsätter 
i Alien: Covenant.
DVD region 2. Svensk text. [175333]

Prometheus & Alien:  
Covenant (blu-ray) 249:-
Blu-ray. Svensk text. [175334]

Serenity (4K Ultra HD) 299:-
Film som tar vid där tv serien Firefly 
slutade, i regi av Joss Whedon.
Kapten Malcolm Reynolds, en härdad 
veteran på förlorarnas sida i ett  
galaktiskt inbördeskrig, är ledare för ett  
litet och udda gäng på skeppet Serenity. 
När Mal plockade upp två nya passagerare 
 en ung läkare och dennes telepatiska  
syster  började problemen.  
4K Ultra HD. Svensk text. [175037]

Transformers: The Last Knight 159:-
Människorna ligger i krig med Trans
formers, och Optimus Prime är försvunnen. 
Nyckeln till mänsklighetens framtida 
överlevnad ligger i det förflutna  i den 
begravda historien om hur Transformers 
först kom till Jorden. Krigets utgång vilar 
i händerna på en osannolik allians: Cade 
Yeager, Bumblebee, en engelsk lord och en 
Oxfordprofessor.
DVD region 2. Svensk text. [175929]

Transformers:  
The Last Knight (blu-ray) 199:-
Blu-ray. Svensk text. [175930]

Transformers:  
The Last Knight (blu-ray 3D + 2D) 259:-
Blu-ray 3D + 2D. Svensk text. [175932]

War for the Planet of the Apes 159:-
Caesar och hans apor dras in i en dödlig 
konflikt med en mänsklig armé. 
Efter att aporna genomlidit fruktansvärda 
förluster brottas Caesar med sina mörka 
instinkter och påbörjar sin jakt på hämnd. 
Han ställs inför en fruktansvärd fiende i 
den mänskliga härens ledare.
➥ DVD med svensk text 27/11. [175954]

War for the Planet  
of the Apes (blu-ray) 199:-
➥ Blu-ray med svensk text 27/11. [175955]

War for the Planet  
of the Apes (blu-ray 3D + 2D) 259:-
➥ Blu-ray 3D med svensk text 27/11. [175957]

Valerian and the City of  
a Thousand Planets 159:-
Luc Bessons spelfilm om Linda & Valentin.
Linda och Valentin (som här heter Laureline och Valerian) 
reser till Alpha  en ständigt växande metropol i vars 
kärna finns ett mysterium, en mörk kraft som hotar den 
fredliga tillvaron i de tusen planeternas stad.
➥ DVD med svensk text 4/12. [175144]

Valerian and the City of a Thousand Planets (blu-ray) 159:-
 ➥ Blu-ray med svensk text 4/12. [175145]

Valerian and the City of a Thousand Planets (3D) 249:-
➥ Blu-ray 3D + 2D med svensk text 4/12. [175146]

Wonder Woman 149:-
Innan hon blev Wonder Woman var hon Diana, amazon
prinsessan, tränad att bli en oövervinnerlig krigare. 
Hon är uppvuxen på en skyddad paradisö, men när en 
amerikansk pilot kraschar där och berättar om en  
massiv konflikt som härjar i världen utanför lämnar hon 
ön. Diana följer med piloten till första världskrigets  
Europa, där hon anar att krigsguden Ares gömmer sig. 
DVD region 2. Svensk text. [175028]

Wonder Woman (blu-ray) 199:-
Blu-ray. Svensk text. [175029]

Wonder Woman (3D) 249:-
Blu-ray 3D + 2D. Svensk text. [175030]
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Anime, import från England
Skivorna kan spelas på vanliga spelare, 
men har inte svensk text. 

BlazBlue: Alter Memory (blu-ray) 499:-
Anime baserade på tvspelet BlazBlue.
Året är 2199 och alla gör sig redo för ett 
storslaget nyårsfirande. Då sprids ryktet 
om att Ragna the Bloodedge, en brottsling 
med ett skyhögt pris på sitt huvud, har 
visat sig i staden Kagutsuchi. Han tänker 
sprida kaos omkring sig och får en brokig 
skara prisjägare efter sig. 
Blu-ray från England. Ej svensk text. [176107]

Digimon Adventure Tri:  
The Movie, Part 2: Determination 249:-
Andra delen i uppföjaren till serien  
Digimon Adventure. Den utspelar sig tre år 
efter den första serien.
En tid har gått sedan Alphamon dök upp 
och allt börjar lugna ner sig i Odaiba. Då 
dyker ytterligare en infekterad digimon 
upp, en ogremon som sprider förödelse 
i  Odaiba. Mimi and Palmon inser att de 
måste göra något, men deras försök att 
visa världen att det finns goda digimon får 
oförutsedda följder. 
DVD från England. Ej svensk text. [173017]

Digimon Adventure Tri: The Movie,  
Part 2: Determination (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [173018]

Food Wars! Season 1  399:-
Anime baserad på Yuto Tsukudas manga 
med samma namn. 
Souma Yukihira har alltid gillat att laga 
mat och jobbar som kock på sin pappas 
restaurang. Pappan bestämmer sig för att 
pröva sonens talang och skickar honom till 
Tootsuki Culinary Academy, en skola känd 
för sina matkrig. Bara en student av tio 
når examen, men de som lyckas har goda 
chanser att bli världsberömda kockar.
DVD från England. Ej svensk text. [175192]

Food Wars! Season 1 (blu-ray) 699:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [175193]

Minnen av igår 159:-
Svensktextad utgåva av animefilmen Only Yesterday, i regi 
av Isao Takahata. Vi får följa en ung kvinna från Tokyo 
som gör ett besök i sitt förflutna.
Efter att den 27åriga Taeko levt hela sitt liv i staden, 
bestämmer hon sig för att åka och hälsa på sina  
släktingar på landet. Under resan dyker minnen från 
hennes barndom upp, och när hon möter den unge bonden 
Toshio kommer den oundvikliga frågan upp till ytan: har 
hon varit trogen de livsdrömmar hon hade som barn?
➥ DVD med svensk text 4/12. [175142]

Minnen av igår (blu-ray) 199:-
➥ Blu-ray med svensk text 4/12. [175143]

Your Name 159:-
Your Name är en skimrande vacker historia, fylld av smart 
humor, äventyr, fantasi och ett stort romantiskt hjärta.
Taki vaknar med en känsla av att har drömt något viktigt. 
Han var i ett främmande rum och i en annan kropp …en 
flickas kropp. I en annan del av Japan drömmer Mitsuha 
att hon är en snygg kille från Tokyo. Plötsligt lever  
Mitsuha Takis liv i Takis kropp och vice versa. När de  
vaknar har de återvänt till sig själva, men när natten kom
mer byter de kropp igen. De anar att det finns en djupare 
orsak till varför det sker, frågan är bara vad..?
➥ DVD med svensk text 4/12. [175140]

Your Name (blu-ray) 199:-
➥ Blu-ray med svensk text 4/12. [175141]

Naruto Shippuden Volume 30  299:-
Episod 375388 av animen om ninjan med 
rävdemonen i sig.
Naruto och Sasuke är på samma sida 
igen. De gör sig redo för strid när Obito 
absorberar  Tiosvansens makt och blir den 
svansförsedda bestens Jinchuriki. De  
andra shinobi tittar hjälplöst på medan 
Obito frammanar det heliga trädet och  
börjar absorbera deras chakror. Han gör 
sig redo att genomföra genjutsun som kall
las Infinite Tsukuyomi och hotar att fånga 
allt i en illusion. Naruto och hans vänner 
måste samla alla för att besegra honom. 
Frågan är om den slutgiltiga striden  
kommer att utspela sig i den fysiska värl
den, eller vara en viljornas kamp. 
DVD från England. Ej svensk text. [173755]

Norn9, Complete Collection 359:-
Det var länge sedan någon använde hennes 
namn, så hon började glömma bort det. 
Plötsigt rycktes hon bort från allt hon 
känner och fördes till det det förunderliga 
rymdskeppet Norn. Hon har valts ut av 
en mystiskt organisation för att utföra ett 
hemligt uppdrag. På Norn hittar hon mer 
än bara ett syfte; det känns som om hon 
har kommit hem. För första gången träffar 
hon andra som hon själv, med ovanliga 
förmågor och färdigheter. Nu ska de till
sammans skydda en framtida fred.
DVD från England. Ej svensk text. [176563]

Norn9, Complete Collection (blu-ray) 399:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [176566]

Nurse Witch Komugi R,  
Complete Collection 399:-
Cosplayartisten Komugi Yoshida får  
plötsligt magiska krafter.
Komugis liv var motig innan hon träffade 
den mystiska UsaP, som erbjuder henne 
tillgång till magiska förmågor.
DVD från England. Ej svensk text. [175675]

Nurse Witch Komugi R, Complete 
Collection (blu-ray) 449:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [175676]
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A Silent Voice 199:-
Baserad på mangan om mobbaren och 
hans offer som möts flera år senare.
Shoya är en mobbare. När Shoko, en döv 
flicka, börjar i hans klass i skolan ger sig 
Shoya och de andra plågoandarna direkt 
på henne. Shoko måste byta skola och 
Shoya får skulden för det som hände. Fem 
år senare möts de igen. Kan Shoya gott
göra sin skuld, eller är det för sent att säga
förlåt?  
DVD från England. Ej svensk text. [170245]

A Silent Voice (blu-ray) 219:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [170246]

Tokyo Ghoul: Jack & Pinto 199:-
Två OVAavsnitt om ghoulernas värld som 
vi lärde känna i Sui Ishidas manga.
I Jack lär vi känna Kishou Arima långt 
innan han blev ökänd som ’God of Death’. 
Han träffar på en hämndlysten Taishi 
Fura, som såg sin vän dödas av ghouler 
och vill spåra upp mördarna. Kan Kishou 
Arima hjälpa honom? I Pinto berättas  
historien (först publicerad i romanen Hibi) 
om hur Shuu Tsukiyama och Chie Hori 
träffas. 
DVD från England. Ej svensk text. [174679]

Tokyo Ghoul: Jack & Pinto (blu-ray) 219:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [175202]

Yu-Gi-Oh! Zexal, Season 1  499:-
Anime som utspelar sig efter YuGiOh! 
5D’s och före YuGiOh! ARCV.
Första säsongen består av 49 avsnitt och 
utspelar sig i Heartland City, där Yuuma 
Tsukumo kämpar för att bli en mästare i 
Duel Monsters. Men han är en amatör och 
det är inte lätt att slå sig fram i den hårda 
konkurrensen. Chansen kommer under en 
fajt mot Shark, en mobbare som stulit kort 
från en kompis till Yuuma. En mystisk 
ande som kallar sig Astral dyker upp 
och hjälper till att besegra Shark. Astral 
ber Yuma om hjälp att skaffa tillbaka 99 
andra special kort, som i själva verket är 
fragment av Astrals minnen. Korten finns 
spridda över hela världen och kan besätta 
duellister som försöker använda dem.
DVD från England. Ej svensk text. [175209]

In This Corner of the World 249:-
En långfilm av Sunao Katabuchi, baserad på Fumiyo Konos 
manga. 
18åriga Suzu är nygift och bor i Hiroshima under andra 
världkriget. Hon kämpar för att få fram tillräckligt med mat 
till familjen, men riskerar att råka riktigt illa ut när hon 
anklagas för spioneri.  
Blu-ray + DVD från England. Ej svensk text. [174104]

In This Corner of the World (Collector’s Edition) 299:-
Blu-ray Collector’s Edition från England. Ej svensk text. [174105]

The Red Tur tle 249:-
Michael Dudok de Wits omtalade långfilm saknar dialog 
och är kanske inte riktigt en anime, men den har  
producerats av Studio Ghibli.
En man lider skeppsbrott på en öde ö, och varje gång han 
försöker lämna ön hindras han av en röd jättesköldpadda. 
Han tvingas finna sig i sitt öde och blir än mer kon
funderad när en rödhårig kvinna dyker upp på stranden. 
DVD från England. Ej svensk text.  [158068]

The Red Turtle (blu-ray) 299:-
Blu-ray + DVD från England. Ej svensk text. [158065]

Anime, import från USA
skivorna är kodade för region 1 och kan 
inte spelas på en vanlig europeisk dvd- 
eller blu-ray-spelare

The Dragon Dentist (blu-ray + dvd) 419:-
Anime i två delar om en tandläkare som 
ska skydda en drake från tandröta.
En dag hittar Nonoko, som bor i ett rike 
indraget i ett våldsamt krig mot grann
landet, tanden från en drake och en med
vetslös ung soldat från fiendelandets armé. 
Pojken heter Bell och har återuppväckts 
från de döda med hjälp av draktanden,  
något som enligt legenden ska kunna 
hända före en stor katastrof. 
Blu-ray + DVD från USA. Ej svensk text. [176556]

Kaiba Complete  
Series (blu-ray + dvd) 449:-
En pojke vaknar utan minnen och med ett 
hål genom bröstkorgen.
Enda nyckeln till vem han kan vara är en 
bild av en flicka som han inte kan minnas 
eller känner igen. Snart stöter pojken på 
Popo, en figur med väldigt bestämda mål 
i livet. Han får veta att han befinner sig i 
en värld med kroppar utan minnen  och 
minnen utan kroppar. 
Blu-ray + DVD från USA. Ej svensk text. [175992]

Magical Canan Complete TV Series 449:-
Chihaya hittar ett gulligt litet djur, som 
visar sig vara utsänt från en annan värld.
Varelsen heter Natsuki och kommer från 
Evergreen. Han är på jakt efter ett antal 
mäktiga frön med makt att ta kontroll över 
människor.  
DVD från USA. Ej svensk text. [176553]

Soul Link Complete TV Series 449:-
Terrorister invaderar rymdstationen Aries 
och hotar jorden.
Turister och civila evakueras, medan en 
liten grupp militärkadetter lämnas på 
stationen. De ska försöka hindra terro
risterna från att bombardera jorden med 
kärnvapen. Men snart inser både kadetter 
och terrorister att det finns ett större hot 
på stationen, en förrädare beväpnad med 
ett fruktansvärt biologiskt stridsmedel.   
DVD från USA. Ej svensk text. [175993]
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Kumukumu Puzzle Mini 
Howl’s Moving Castle 
Calcifer 140:-
Enkelt 3Dpussel som blir en 
figur av Calcifer från Howl’s 
Moving Castle.  
Ca. 5 cm hög.
3D-pussel 9 bitar. [175010]

Kumukumu Puzzle  
Mini Ponyo 140:-
Enkelt 3Dpussel som blir 
en figur av Ponyo.  
Ca. 4 cm hög.
3D-pussel 10 bitar. [175011]

Kumukumu Puzzle Mini  
Spirited Away No-Face 140:-
Enkelt 3Dpussel som blir en 
figur av NoFace från Ponyo när 
den byggts ihop. 10 bitar.  
Ca. 8 cm hög.
3D-pussel 10 bitar. [175009]

Howl’s Moving  
Castle Tygbrosch 190:-
Tygbrosch med motiv från 
Ghiblifilmen. 4,5 x 3,7 cm.
Tygbrosch. [175014]

Totoro Tygbrosch 190:-
Tygbrosch med Totoro
motiv. 4,5 x 3,7 cm.
Tygbrosch. [175012]

Kiki’s Delivery  
Service Tygbrosch 190:-
Tygbrosch med motiv från 
Ghiblifilmen. 4,5 x 3,7 cm.
Tygbrosch. [175013]

Minipussel  & tygdekaler  
från Japan

Kumukumu Puzzle  
Mini Acorn Totoro 140:-
Enkelt 3Dpussel som blir en 
figur av Totoro i ett ekollon.  
14 bitar. Ca. 6 cm lång.
3D-pussel 14 bitar. [130167]

Kumukumu Puzzle  
Mini Jiji 140:-
Enkelt 3Dpussel som blir 
en figur av Jiji.  
10 bitar. Ca. 7 cm hög.
3D-pussel 10 bitar. [126764]

Totoro Patch-bracelet 190:-
Turkost tygarmband med 
grå, blå och vita Totoro och 
ekollon i turkost och blått. 
Ca. 24 cm långt.
Armband. [175005]
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Kund i SF-Bokhandeln
Du beställer enklast på hemsidan  
www.sfbok.se eller genom att skriva till  
SF-Bokhandeln, Box 2300, 103 17 Stockholm -  
använd gärna den portofria svarsidan. Du kan 
också beställa per telefon (08/21 50 52) under 
våra normala öppettider, faxa  (08/24 77 30), 
eller sända e-post (order@sfbok.se).

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

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

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

Priserna i katalogen gäller till januari 2018 eller 
så länge lagret räcker. 

SF-Bokhandelns organisationsnummer är:  
556389-7478

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

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

Inbetalningskort bifogas vid leverans.  
Betalning skall vara oss till handa inom 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 före gående beställningar är 
betalade.

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

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

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

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

Åldersgräns: Du måste vara 15 år för att  
beställa.

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

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

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

Ångerrätt gäller ej tidning eller tidskrift.

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

Du står för returkostnaden.

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

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

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

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

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

GLÖM INTE ATT FYLLA I NAMN OCH ADRESS PÅ ANDRA SIDAN AV TALONGEN
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Rick and Morty Floating 
Cat Dimension Mug 99:-
Mugg med Rick och Morty på 
väg in i en jamande dimension.
Mugg. [174542] 

Harry Potter Hogwarts Express Doormat 219:-
Dörrmatta med motiv från Hogwarts Express i Harry 
Potter. 40 x 60 cm.
Dörrmatta. [174534] 

Harry Potter Loop Scarf 189:-
Scarf med färger och mönster hämtade 
från elevhemmen i Harry Potter.  
Gryffindor. [176245] 
Hufflepuff. [176246] 
Ravenclaw. [176249] 
Slytherin. [176250]

Harry Potter Fingerless Gloves 179:-
Torgvantar med färg och mönster  
hämtade från elevhemmen i Harry Potter.  
Gryffindor. [177034] 
Hufflepuff. [177035] 

Harry Potter  
Tote Bag 239:-
Tygkasse med färg 
och mönster hämtade 
från elevhemmen i 
Harry Potter.  
Hufflepuff. [152054] 
Ravenclaw. [152056] 
Slytherin. [152057]

Ravenclaw. [177036] 
Slytherin. [177038]

Julklappstips

The Last Jedi  
Mug Chew  bacca 
Brushstroke 99:-
Mugg med Chewbacca.
Mugg. [174856] 

The Last Jedi  
Mug BB-8  
Brushstroke 99:-
Mugg med BB8.
Mugg. [174853] 

The Last Jedi  
Mug Captain  
Phasma Brushstroke 99:-
Mugg med Kapten Phasma.
Mugg. [174855] 

The Last Jedi  
Mug Rey Brushstroke 99:-
Mugg med Rey.
Mugg. [174865] 

The Last Jedi  
Mug R2-D2  
Brushstroke 99:-
Mugg med R2D2
Mugg. [174862] 
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Merry Christmas Sweater  
Red Mario X-mas 599:-
Stickad jultröja med en hoppande 
Mario.  
Small. [176230] 
Medium. [176229] 
Large. [176227] 
X-Large. [176228]

Legend of Zelda Christmas Sweater 
Logo Green Zelda X-mas 599:-
Stickad jultröja med Zeldaloggan.  
Small. [176234] 
Medium. [176233] 
Large. [176231] 
X-Large. [176232]

Star Wars  
Espressomuggar 339:-
Vi har också ett set med 
espressomuggar, med samma 
juliga Star Warsmotiv som 
på muggarna här till vänster.  
Varje mugg rymmer ca 1 dl.
4 espressomuggar. [176345] 

Christmas Sweater  
Get Schwifty 599:-
Stickad Rick & Mortytröja.  
Small. [176798] 
Medium. [176797] 
Large. [176794] 
X-Large. [176796]

Mug AT-AT Reindeer 
Christmas 139:-
Temugg med Star 
Warsmotiv.
Mugg. [176590] 

Mug AT-AT Sleigh 
Christmas 139:-
Temugg med Star 
Warsmotiv.
Mugg. [176587] 

Mug Darth Vader 
Christmas 139:-
Temugg med Star 
Warsmotiv.
Mugg. [176589] 

Mug Rebels Choir 
Christmas 139:-
Temugg med Star 
Warsmotiv.
Mugg. [176588] 

Harry Potter Chocolate  
Frog Mold 225:-
Gjut dina egna chokladgrodor. 
Gjutform för åtta grodor. Åtta 
presentaskar för grodorna 
medföljer. 
Grodform med kartonger. [176671] 

Harry Potter Slouchy Beanie 199:-
Stickade mössor med färger och sköldar från Harry Potter.  
100% polyester. 
Gryffindor Purple. [176571] 
Ravenclaw. [176574] 

Hufflepuff. [176572] 
Slytherin. [176573]


