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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 Copyright © Dupuis 2018, by Pellé, Runberg, all rights reserved. 

Malmöbutiken
Malmöbutiken har flyttat till större butik på Södra Förstadsgatan 26. Läs 
om 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 Årets sf-kongress Fantastika hålls i Dieselverkstaden i Sickla.  
 Vi firar EuroPride i både Stockholm och Göteborg, och i  
 september bjuder vi upp till bal.

4 Böcker på svenska. Makten är den svenska titeln på Naomi  
 Aldermanns fantastiska roman om hur en kvinnlig superkraft  
 omstöper världen.

7 Tecknade serier på svenska. I Jakolassens rustning prövar Manu  
 Larcenet på att teckna ett album från science fiction-världen vi  
 lärt känna genom Linda och Valentin. 

8 Episk fantasy & äventyr. I King of Ashes påbörjar veteranen  
 Raymond E Feist en serie i en helt ny värld, fylld av blodiga  
 maktintriger. The Grey Bastards är grimdark fantasy om halv - 
 orcer som rider på vildsvin. Spinning Silver heter Naomi  
 Noviks nya sagoroman med östeuropeisk stämning. Peter  
 Newman, känd för The Vagrant, påbörjar också en ny serie.

12 Övrig fantasy och skräck. Stephen King berättar om ett kusligt  
 kriminalfall i The Outsider.   

15 Ungdomsböcker. A Court of Frost and Starlight är en kortroman  
 från samma värld som serien A Court of Thorns and Roses. Rick  
 Riordan fortsätter sin serie om guden Apollon som tonårskille i  
 The Burning Maze.   

16 Science fiction. Record of a Spaceborn Few är den nya  
 romanen från Becky Chambers, som gjort succé med mysig  
 space opera där relationerna står i centrum. Empire of Silence  
 påbörjar en storslagen sf-serie med lite fantasykänsla.  

21 Star Wars. Han Solo är aktuell, och i romanen Last Shot  
 berättas en historia om honom och Lando. 

22 Romaner från Warhammer 40.000-världen.

23 Böcker baserade på spel. En World of Warcraft-roman knuten  
 till årets expansion och en maffig Zelda-encyklopedi är som 
 marens heta nyheter.

24 Tecknade serier på engelska. 

28 Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie. 

28 Manga på engelska. 

33 Bräd- och kortspel. Fury of Dracula kommer i ny utgåva -  
 klassiker där en spelare styr greven och de andra ska fånga  
 honom. Prelude heter en expansion till succéspelet Terraforming  
 Mars. Ett nytt grundset till Magic the Gathering landar i butiken  
 13 juli.

38 Rollspel. Mordenkainen’s Tome of Foes hjälper spelledaren 
 i D&D att skapa antagonister och kampanjer knutna till de yttre  
 planen. I augusti dyker femte utgåvan av Vampire RPG upp, nu  
 med svenska skribenter vid rodret. Det ser riktigt bra ut!

41 Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Black Panther kommer i  
 slutet av juni.  

43 Anime från England. Anime med engelsk textning.

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

46 Beställningsformulär och försäljningsvillkor. Skicka in talongen  
 eller anmäl dig på nätet för att  få hem den här katalogen i  
 brevlådan i fortsättningen också.

48  Maskeradbal i Stockholm. Kom och festa i sagolikt sällskap  
 med oss 15 september.  
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15 
- 

17 
jun

Fantastika i Sickla
Årets stora science fiction-kongress hålls i Sickla nära Stock-
holms centrum. Hedersgäster är Kij Johnson, M.R. Carey och 
Ian Watson. Kij kommer till Stockholmsbutiken och signerar 
15 juni. Läs mer på fantastika2018.wordpress.com

juli 
&  

aug

EuroPride
EuroPride firas i Stockholm 27/7 till 5/8 och i Göteborg 14-
19/8. Vi gör en folder med boktips och skyltar upp med  
passande böcker. Träffa Gabrielle de Bourg och Sara Berg-
mark Elfgren på Queernördarnas temadag i Stockholm 1/8.

31/8 
& 

1/9

Lars Wilderäng signerar
31 augusti signerar Lars Wilderäng sin nya roman Höstregn, 
uppföljaren till förra årets Höstsol, i Stockholm. 1 september 
kommer Lars till Café Sirius i SF-Bokhandeln i Göteborg för 
att träffa fansen och visa upp sin nya bok.

15 
sep

En sagolik kväll
SF-Bokhandeln bjuder in till en magisk bal i Stockholm. Klä upp dig 
till alv, sjöjungfru eller något annat mytiskt väsen och låt vår  
konferencier Rickard Söderberg leda dig genom en afton med musik, 
dans och uppträdanden. Läs mer på www.sfbok.se/bal

Svenska boktoppen Engelska boktoppen

1.  Döden är  
 bara början 179:- 
 av Gunilla Jonsson  
 & Michael Petersén 
 Inbunden. [177322]

2.  Nordiska gudar 229:- 
 av Johan Egerkrans 
 Inbundet album. [17811]

3.  Farbror Joakims liv 249:- 
 av Don Rosa 
 Inbundet album. [177083]

4.  Nordiska väsen 199:- 
 av Johan Egerkrans 
 Inbundet album. [127210]

5.  Yoko Tsuno: De  
 gåtfulla robotarna 349:- 
 av Roger Leloup  
 Inbundet album. [182536]

6.  Passagen 349:- 
 av Simon Stålenhag 
 Inbundet album. [176006]

7.  Kapten Stofil - Dåligt  
 är det nya bra 259:- 
 av Joakim Lindengren 
 Inbundet album. [182476]

8.  En mystisk  
 hemmakväll 199:- 
 av Jan Stenmark 
 Häftat album. [178946]

9.  Nordiska myter -  
 från Yggdrasil till  
 Ragnarök 159:- 
 av Neil Gaiman 
 Inbunden. [175884]

10. Lär dig teckna manga!  
 Karaktärsdesign 199:- 
 Inbundet album. [168064]

11. Tjänarinnans  
 berättelse 69:- 
 av Margaret Atwood 
 Pocket. [542]

12. Pandemi 159:- 
 av Maths Claesson 
 Häftad. [176951]

13. Jakolassens  
 rustning 219:- 
 av Manu Larcenet 
 Inbundet album. [182574]

14. Odinsbarn 69:- 
 av Siri Pettersen 
 Pocket. [164275]

15. Harry Potter och  
 de vises sten 199:-  
 av J K Rowling 
 Kartonnage. [42351]

16. Enhörningsmat 119:-  
 av Sandra Mahut 
 Inbundet album. [182544]

1. A Court of Frost  
  and Starlight 119:-   
  av Sarah J Maas 
  Pocket. [178654]

2. King of Ashes 199:-   
  av Raymond E Feist 
  Inbunden. [129594]

3. One Piece Vol 86 99:-   
  av Eiichiro Oda 
  Pocket. [182831]

4. Season of Storms 179:-   
  av Andrzej Sapkowski 
  Storpocket. [43670]

5. Red Sister 99:-   
  av Mark Lawrence 
  Pocket. [174893]

6.  The Burning Maze 169:-   
  av Rick Riordan 
  Storpocket. [180256]

7.  Grey Sister 169:-   
  av Mark Lawrence 
  Storpocket. [174890]

8.  Wrath of Empire 119:-   
  av Brian McClellan 
  Pocket. [176380]

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

10. Blood of Elves 99:-   
 av Andrzej Sapkowski 
 Pocket. [83622]

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

12. Beren and Lúthien 99:-   
 av J R R Tolkien 
 Pocket. [175059]

13. Norse Mythology 139:-   
 av Neil Gaiman 
 Pocket. [175555]

14. The Soldier 219:-   
 av Neal Asher 
 Storpocket. [176425]

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

16. Ready Player One 99:-   
 av Ernest Cline 
 Pocket. [175879]

17. The Three-Body  
 Problem 159:-   
 av Cixin Liu 
 Pocket. [151239]

18. War Storm 115:-   
 av Victoria Aveyard 
 Storpocket. [176356]
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vuxenböcker
Dan Brown
Begynnelse 69:-
Den femte mysterieromanen om tecken
tydaren Robert Langdon.
Langdon, professor i religiös symbolik vid 
Harvard, dras in i ett gåtfullt äventyr där 
han ställs inför två av mänsklighetens 
eviga frågor, och den omskakande upptäckt 
som visar sig vara svaret på dem. 
➥ Pocket i juni. [182467]

Madeleine Bäck
Berget offrar 179:-
Tredje och sista delen i Kraften
Madeleine Bäcks skräcktrilogi för både 
unga och vuxna flätar samman glesbygds
vardag och mystik. 
De trodde att det var över nu. Att alla 
offer skulle vara nog. Men den uråldriga 
ondskan lever ännu i Gästriklands skogar 
och den sprider sig. Till hotellet i Falun 
där snart artonåriga Jenny gömt sig från 
någon som vill hämnas. Till Gävle där 
studenten Beata inte längre kan undfly 
bergsmännens mörka arv. Till Hofors där 
den gamla, Gunhild av väktarnas släkt, 
famlar i tid och rum efter vägledning. 
➥ Kartonnage i augusti. [152299]

Conn Iggulden
Ravenspur 69:-
Fjärde och sista delen i Rosornas krig 
Edward av York vill återta tronen med alla 
medel och anländer till Ravenspur med en 
stukad armé och sin bror Richard.
Kung Edward av York har drivits ut ur 
England. Drottning Elizabeth och hennes 
barn har sökt skydd i Westminster Abbey. 
Familjen Lancaster har vunnit kronan.
Men när Henry Tudor gör anspråk på 
tronen inleds den strid som innebär slutet 
för Rosornas krig. 
➥ Pocket i juni. [182468]

Alma Katsu
Hunger 249:-
En skräckroman om en verklig tragedi, om 
en nybyggarexpedition som gick ett oblitt 
öde till mötes i Klippiga bergen.
Expeditionen, som ger sig av mot Kali-
fornien våren 1846, drabbas av dåligt  
väder och väljer inte den bästa vägen 
för att korsa Klippiga bergen. Konflikter 
utbryter bland nybyggarna och en liten 
pojkes död driver på skräcken. Någon eller 
något tycks följa efter vagnskolonnen. 
Ondskan finns där ute.  
➥ Inbunden i juni. [182498]

John Ajvide Lindqvist
X - Den sista platsen 69:-
Tredje och sista delen i Platserna
En övernaturlig kriminalroman där små
brottslighet korsar det utomvärldsliga.
Under hösten 2016 drog en självmordsvåg 
genom Stockholms undre värld. Krimi-
naljournalisten Tommy T nosar sig till-
sammans med sin hund Hagge djupare in 
i mysteriet kring den undflyende gestalten 
X som tycks ligga bakom allting. Spåren 
leder till ett enormt parti kokain samt 
till ett oändligt fält med kortklippt gräs 
och en himmel utan sol. Samtidigt dras 
Tommys systerson Linus allt djupare in i X 
verksamhet.  
Pocket. [181560]

H P Lovecraft
Cthulhu vaknar 249:-
En vackert illustrerad utgåva av The Call 
of Cthulhu, Lovecrafts mest kända  
berättelse.
Novellen återges i sin helhet med  
målningar av närmast filmisk kvalitet av 
den franske konstnären François  
Baranger, i ett lyxigt och påkostat stor-
format. Lovecrafts klassiker har aldrig 
tidigare varit så här vacker. 
Inbundet album. [183255]

Naomi Alderman

Makten 199:-
En idéroman om vad som skulle kunna hända om kvinnor, 
och bara kvinnor, fick superkrafter.
Riktigt vad som orsakat att ”kraften” har spritt sig är 
oklart, men den kommer att spela en avgörande roll i den 
omvälvning som världen står inför. Den kan användas för 
att ge elektriska stötar, allt från ett lätt obehag till omedel-
bart dödande, eller för att skada elektronik. Plötsligt har 
kvinnor ett fysiskt övertag - och världen omstöps.
➥ Inbunden i juni. [182460]

Dmitrij Gluchovskij

Metro 2035  65:-
Tredje delen i Metro Moskva
Hela Moskvametrons räddare är tillbaka.
Två år efter att Artiom räddade invånarna från de svarta 
mutanterna angrips de underjordiska odlingarna av en 
märklig röta, och de ideologiska konflikterna hotar att 
eskalera svälten. Den enda räddningen tycks vara att 
återvända till ytan. Men är det ens möjligt? I strid mot allt 
förnuft ger sig Artiom ut på en livsfarlig resa. 
Pocket. [182445]
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Maja Lunde
Blå 269:-
En roman om klimatförändringar, som 
utspelar sig under flera tidsplan.
År 2017 seglar Signe, snart sjuttio, ensam 
bort från sin barndomsbygd i Norge för 
att konfrontera mannen som hon en gång 
älskade. År 2041 flyr David och hans lilla 
dotter genom ett Sydeuropa drabbat av 
torka, där nord står mot syd, och vattnet 
inte längre räcker till alla. Allt förändras 
då de upptäcker en segelbåt i en övergiven 
trädgård långt inne i landet. 
Inbunden. [182492]

Mats Strandberg
Hemmet 69:-
En kuslig berättelse om kärlek, vänskap 
och den största skräcken av alla: att förlora 
kontrollen över sig själv.
Joel är tillbaka i småstaden där han växte 
upp för att hjälpa sin mamma att flytta in 
på ålderdomshemmet Tallskuggan. Monika 
har blivit dement, och Joel tvingas bli 
förälder till sin egen mamma. På hemmet 
jobbar Joels barndomsvän Nina. De har 
inte pratat med varandra sedan tonårens 
smärtsamma händelser. Nu tvingas de åter 
samman. För Monika blir snabbt sämre. 
Hennes utbrott blir alltmer våldsamma 
och skrämmande.   
Pocket. [181524]

Carlos Ruiz Zafón
Andarnas labyrint 249:-
Fjärde och sista delen i De bortglömda 
böckernas gravkammare
Spanien under Francoregimens mörka år. 
Ett hemligstämplat uppdrag från säker-
hetstjänsten får den egensinniga Alicia 
Gris att återvända från Madrid till sin 
hemstad Barcelona. Hennes uppgift är 
att ta reda på vad som hänt med en av 
ministrarna i Francos regering, den tidig-
are fängelsechefen Mauricio Valls, som 
försvunnit under mystiska omständigheter. 
Har Valls dunkla förflutna i Montjuic-
fängelset hunnit ikapp honom? 
➥ Inbunden i juni. [182455]

för barn & unga
Barbara Cantini
Mortina - ett helt  
vanligt zombiebarn 149:-
Pricken möter Tim Burton möter familjen 
Addams i en bilderbok för små läsare. 
Mortina är ett helt vanligt zombiebarn. 
Hon är likblek i hyn, har utstående ögon 
och kan slita av sig huvudet och bolla med 
det. Mortina bor i ett stort fallfärdigt spök-
slott tillsammans med sin faster Hädan-
gången och hunden Rabies, och hon har en 
önskan i världen - att få kompisar. Hennes 
faster tycker inte att det är någon bra idé, 
men Mortina ger inte upp.  
➥ Från 3 år. Inbunden i juni. [181630]

Kiera Cass
Den utvalda 69:-
Tredje delen i The Selection
Här avslöjas om America och Maxon får 
varandra i historien om tävlingen Urvalet.
Americas känslor för Maxon har växt sig 
starka och konkurrensen är tuff, så med 
bara några veckor kvar innan allt avgörs 
måste hon jobba hårdare än aldrig förr för 
att vinna. Mot tävlingens slut intensifieras 
också trycket utifrån. Rebellernas attacker 
blir blodigare och brutalare, och America 
som egentligen står på rebellernas sida 
måste dölja sina sympatier.  
Unga vuxna. Pocket. [181503]

Kronprinsessan 69:-
Fjärde delen i The Selection
Succéserien fortsätter, med ny hjältinna  
Prinsessan Eadlyn har under sin uppväxt 
hört ändlösa historier om hur hennes 
föräldrar möttes och hur de föll handlöst 
för varandra. Hon har alltid tyckt att det 
låter väldigt romantiskt, men hon har 
inget intresse av att upprepa historien. 
Om det var upp till henne skulle hon helst 
aldrig gifta sig. Men en prinsessa får inte 
bestämma sådana saker på egen hand och 
Eadlyn kan inte fly från sitt öde. Det är 
dags för henne att delta i Urvalet.  
Unga vuxna. Pocket. [181509]

Drottningen 179:-
Femte delen i The Selection
Avslutande delen i serien om kärlek och 
hård konkurrens.
Att Eadlyns liv i palatset skulle bli så 
annor lunda hade hon aldrig kunnat tro 
när hon tackade ja till Urvalet. Som om det 
inte vore nog med att hon måste övertyga 
folket om att hon inte är en kall, bort-
skämd prinsessa, så har hennes mamma 
blivit allvarligt hjärtsjuk. Hennes pappa 
kollapsar snart under pressen att leda 
riket. Eadlyn tvingas ta mer ansvar, och 
samtidigt välja vem som är värdig att stå 
vid hennes sida.  
Unga vuxna. Kartonnage. [181489]

Marie Lu
Warcross 219:-
Första delen i Warcross
Warcross är inte bara ett dataspel  det är 
ett sätt att leva. 
I ett desperat försök att få ihop pengar 
bestämmer sig den tonåriga hackertjejen 
Emika Chen sig för att försöka hacka sig 
in i spelet mitt under öppningsspelet på 
det internationella Warcross-mästerskapet 
- ett drag som leder till att spelets skapare, 
den tillbakadragne miljonären Hideo 
Tanaka, vill anlita henne som insiderspion 
för att hitta en säkerhetsläcka.   
Unga vuxna. Inbunden. [179446]

Elena Favilli & Francesca Cavallo

Godnattsagor för  
rebelltjejer 2  259:-
100 nya fantastiska kvinnoporträtt i sagoform  allitfrån 
drottning Nefertiti till J K Rowling. 
De hundra illustrerade porträtten är skapade av konst-
närer från hela världen, och för texerna svarar den 
italiensk-amerikanska duon Elena Favilli och Francesca 
Cavallo. 
Från 9 år. Inbunden. [182434]
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Siri Pettersen
Kraften 69:-
Tredje delen i Korpringarna
Tredje och avslutande delen i en storslagen 
fantasyberättelse om makt, hat, högmod  
och brinnande kärlek. 
Dreysil, det första landet, är en kall värld 
där svaghet föraktas. Det är också en del 
av Hirkas arv, hennes fars hemland, dit 
hon har återvänt för att rädda Ymslanden 
och Rime. Men de likföddas törst efter 
Kraften är enorm och Hirka inser att  
krigen som hon vill stoppa är oundvikliga.
Unga vuxna. Pocket. [181516]

Sofi Poulsen & Richard Svensson
Mötet med piraten 149:-
Första delen i Niilas och Siris äventyr
Niilas och Siris äventyr: Mötet med piraten, 
är en sagobok som utspelas i Sagospelet 
Äventyrs fantastiska värld Masona. 
Niila har tråkigt. Han drömmer om en alv-
kompis. En dag anländer ett piratskepp till 
ön där han bor. Tillsammans med kaninen 
Omma och ekorren Utsi bestämmer han 
sig för att ta reda på mer om fartyget. 
Från 6 år. Kartonnage. [182665]

Pascale Vallin Johansson
Systrarna av Silverdalen 149:-
Ylvali har aldrig haft någon riktig vän . 
Någon som förstår så där bra som bara en 
bästis kan göra. 
När klassen samlats för att titta på solför-
mörkelsen blir Ylva-li lockad in i skogen 
av en gestalt i en gammeldags klänning. 
Plötsligt är marken snötäckt. Och skol-
byggnaden är annorlunda. På utsidan ser 
den likadan ut men när hon öppnar dörren 
till klassrummet finns där inte längre  
bänkar. Rummet är fyllt av prydliga rader 
med sängar. Och längst in, i en av säng-
arna, rör sig någon. En flicka i hennes egen 
ålder. Barbro. Flickorna blir oskiljaktiga. 
Det är bara det att Ylva-li har hamnat i 
1945. 
Från 9 år. Inbunden. [181705]

Lina Neidestam
Rysliga förskolan 149:-
Hack hack, hack hack ... Vad är det som 
låter i den nedsläckta förskolekorridoren?
Sitter det en häxa i torkskåpet och hackar 
fladdermusvingar till en ryslig trolldryck? 
Är det ett skelett som hackar tänder i  
pysselrummet? Eller ett läskigt monster 
med långa, vassa klor som har gömt sig i 
köket? Perfekt högläsning för alla  
spänningsälskande förskolebarn. 
➥ Från 3 år. Inbunden i juni. [181628]

Johan Theorin
Slaget om Salajak 169:-
Första delen i Krönikan om Jarmaland
Ett unikt fantasyepos som utspelar sig i 
Skandinavien under medeltiden, där folk-
trons väsen är högst verkliga. I fjällborgen 
Salajak vaknar det kungliga hwitergardet 
och sträcker ut sina lädervingar efter den 
långa vinterdvalan. Ristin och de andra 
i gardet flyger upp över Salajak för att 
välkomna de hundra hwiterkrigare som 
återvänder hem från människornas värld 
med kött. Färskt kött. Samtidigt rymmer 
de tre bröderna Egg från sin småländska 
gård för att ansluta sig till krigshären som 
ska stoppa hwitrernas illdåd. Mellan-
brodern Niklis vill bli knekt och store-
brodern Samuel, dråparen, har en dröm 
om att bli riddare. Lillebrodern Jöran vill 
mest att bröderna ska återvända hem, 
innan fru Död möter dem alla.
Från 9 år. Kartonnage. [182462]

J K Rowling, John Tif fany & Jack Thorn

Harry Potter och Det  
fördömda barnet I & II 69:-
Den slutgiltiga versionen av manuset till Rowlings Harry 
Potterpjäs. Observera att det här är ett pjäsmanus, inte en 
vanlig roman! Det består främst av repliker.
Det har alltid varit svårt att vara Harry Potter, och det är 
inte mycket enklare nu när han är en överarbetad anställd 
på Trolldomsministeriet, make och pappa till tre skolbarn. 
Samtidigt måste hans son Albus kämpa med sitt arv. 
➥ Pocket i juni. [181698]

Harr y Potter: En magisk historia 239:-
En resa genom den magiska 
historien, från alkemi till 
enhörningar, uråldrig häxkraft 
och Harry Potters Hogwarts, 
fullpackad med skisser och 
manussidor från J.K. Rowling, 
illustrationer av Jim Kay och 
inspirerande artefakter som 
har plockats från arkiven på 
British Library. 
➥ Häftat album i juni. [181699]

Jean-Michel Charlier & Jean Giraud

Blueberr y: Samlade  
äventyr del 6  379:-
Med de fyra äventyren Fredlös, Angel Face, Knäckta näsan 
och Den långa marschen.
Blueberry är en klassiker som nu utges i svensk samlings-
utgåva i nio delar. Handlingen utspelar sig strax efter det 
amerikanska inbördeskriget och skildrar kavallerilöjtnant 
Mike ”Blueberry” Donovans öden och äventyr.
➥ Inbundet album i juni. [182986]
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Natalia Batista
Sjöjungfrun Minna och  
den hemliga vännen 110:-
Minna och hennes tre systrar äter bara 
människokött, och ger sig varje dag ut för 
att jaga. 
Men Minna vill inte äta människor, och en 
dag bestämmer hon sig för att ge sig ut på 
jakt efter en vän istället. Hon kommer till 
en liten fiskeby och träffar ett barn som 
heter Mika. Snart kommer de varandra 
nära, men när Mikas pappa inte kommer 
hem efter en fisketur blir Minna rädd att 
det är hennes systrar som fångat honom. 
Ska hon berätta för sin nya vän vad  
hennes familj lever av, och att de kanske 
står bakom pappans försvinnande?  
Häftad. [178362]

Anneli Furmark & Monika Steinholm
Närmare kommer vi inte 269:-
En omskakande serieroman om en kärlek 
som alla kan känna igen sig i, vare sig du 
är homo, straight, bi eller bara lite på tvärs.
Jens är rädd för att göra bort sig, rädd 
för vatten och rädd för blod. Edor övar på 
skatetricks och simmar längre ut än han 
borde. Det enda Edor är rädd för är sättet 
Jens får det att pirra i magen. Närmare 
kommer vi inte utspelar sig i Nordnorge 
och är ett kraftfullt tillskott på den norska 
vågen som vi kommit att älska.  
Häftad. [179416]

Martin Kellerman
Rocky 20 år - samlade  
serier 2013 - 2018  499:-
I detta inbundna praktverk på över 500  
sidor samlas allt Rockymaterial från de 
fem senaste åren fram till 2018.
Det är dagsstrippsidor, enbildsskämt och 
helsidor från böcker, dagstidningar och 
veckomagasin. Denna bok tar alltså vid 
där den förra jubileumsboken; ”Rocky fem-
ton år - samlade serier 2008-2013” slutade. 
Och som bekant tog Kellerman farväl av 
sin seriehund tidigare i år. 
➥ Inbundet album i juli. [182473]

Sylvain Runberg & Serge Pellé

Orbital 2: Nomader 229:-
Andra albumet om två interplanetära agenter.
Rymdstationen Orbital är den galaktiska konfederatio-
nens maktcentrum med 300 miljoner invånare. Orbital är 
också hemmabas för agenterna för IDB, den Interplane-
tariska diplomatiska byrån. Det omaka agentparet Caleb 
och Mezoke skickas ut på ett nytt riskfyllt diplomatiskt 
uppdrag till Kuala Lumpur, där de ska övervaka en för-
soningsceremoni mellan människor och sandjarrer.
Inbundet album. [182985]

Henk Kuijpers
Franka - Mysteriet Atlantis 259:-
Innehåller albumen Gangsterfilm och 
Mysteriet Atlantis, som båda nu utges på 
svenska för första gången.
I Gangsterfilm ramlar Franka huvudstupa 
rakt in i en rafflande kriminalgåta, som 
hämtad från en klassisk gangsterrulle 
från 1950-talet. I nästa äventyr rullas 
en fantastisk historia upp, om hur den 
excentriske mångmiljardären och skepps-
redaren Magnus Ax i början av 1950-talet 
bestämmer sig för att konstruera världens 
främsta och lyxigaste passagerarplan, 
flygbåten Atlantis.  
Inbundet album. [182568]

Manu Larcenet gör Linda och Valentin
Jakolassens rustning 219:-
JC Mézières och Pierre Christin har  
lämnat över pennan till en ny förmåga.
Jakolassens rustning är ett komiskt och 
spännande rymdäventyr, fyllt med bitsk 
humor, välbekanta figurer och ovänt-
ade händelser av ett slag som fans av 
Linda och Valentin kommer att känna 
sig hemma stadda med. Manu Larcenets 
teckningsstil har kanske inte så mycket 
gemensamt med Mézières, men påhittig-
heten och förmågan att gestalta främ-
mande världar och varelser är något han 
delar med mästaren.
Inbundet album. [182574] 

Frida Malmgren
Tjejerna på höjden:  
Triple income - no kids 189:-
Tjejerna på höjden är en humoristisk 
skildring av tre tjejer i limbolandet mellan 
studenttiden och vuxenlivet. 
I denna den andra samlingsboken intro-
duceras vi bland annat för fake news, 
hipster-häxor och män som hävdar att alla 
män faktiskt inte säger ”alla män”.
➥ Häftat album i juni. [182469]

Joakim Waller
Penguin Rumble 1  149:-
Erika vill bli världens bästa djurskötare i 
en svensktecknad manga för de yngre! 
Hon börjar jobba på djurpensionatet Noaks 
Park i Stockholm, där det visar sig att  
Erika har den sällsynta förmågan att  
prata med parkens djur! Hon får lära 
känna de tre aningen besynnerliga ping-
vinerna Flintmulle, Herman, Krulltodd, 
och sköldpaddan/nyckelpigan Fi. De drar 
sig inte för att ställa till med bus runt 
Erika och tillsammans med hennes kolle-
gor hamnar de i en massa roliga äventyr!
Häftad. [183864]

Zidrou & Frank Pé
Spirou: Ljuset från Boreno 239:-
Spirou har sagt upp sig från sitt reporter
jobb och äntligen fått tid att ägna sig åt 
sina andra intressen, måleri och trädgårds
arbete. Men oförutsedda händelser får 
honom snart på andra tankar.
Först drabbas jorden av ett utbrott av 
märkliga, svarta svampar som sprider 
sig explosionsartat. Självaste greven av 
Champignac engageras i mykologernas 
kamp mot svampinvasionen som hotar att 
ta över världen. På ett konstgalleri i  
Bryssel visar en anonym konstnär fan-
tastiska målningar som rika samlare är 
beredda att betala förmögenheter för. 
Nicke ber Spirou hjälpa honom i jakten på 
den mystiske målarens identitet. Sam-
tidigt kommer den store djurtämjaren Noa 
till stan med hela sitt menageri. 
Inbundet album. [180763]
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äventyr &  
episk fantasy
Callie Bates
The Memory of Fire 219:-
Andra delen i The Waking Land
Elanna Valtai växte upp som gisslan hos en 
främmande kung och kom som tonåring till 
ett hemland hon inte kände. Nu måste hon 
rädda sitt befriade rike.
När ryktet sprids om att kejsaren 
förbereder en invasion har inte Elanna 
makt att möta hotet. För att rädda freden 
bestämmer sig Jahan för att återvända till 
Paladis, något som visar sig allt annat än 
ofarligt.  
➥ Inbunden i juni. [179403]

Erin Beaty
The Traitor’s Kiss 129:-
Första delen i Traitor’s Trilogy
I en patriarkal värld där kvinnor för väntas 
ägna sig åt barn och familj väljer en 
kvinna att bli spion.
Sage har en skarp tunga och brusar lätt 
upp. Inget bra hustrumaterial, är om-
givningen överens om. Så istället för att 
gifta sig får Sage bli lärling åt en äkten-
skapsmäklare, som gör unga damer redo 
för konvenansäktenskap.  
Pocket. [181505]

Terry Brooks
The Skaar Invasion 229:-
Andra delen i Fall of Shannara
Här visas slutet för Shannara, som ju är 
vår värld i en fjärran framtid.
Invasionsstyrkorna härjar och angriparnas 
magi är starkare än något försvararna kan 
frambesvärja. Mäktiga trollarméer krossas 
och druidorden står näst i tur att mötas av 
fiendens vrede.   
Inbunden. [179413]

Cora Carmack
Roar 119:-
Första delen i Stormheart
När magisk styrka föds ur stormar gäller 
det att betvinga stormens hjärta.
Aurora Pavan tillhör en gammal och 
mäktig stormlingfamilj. Hennes anmödrar 
och förfäder skapade sig ett rike med hjälp 
av mäktig magi. Nu ska Aurora gå i deras 
fotspår, men hon saknar magin som en 
gång byggde upp riket. Utan magi kan hon 
inte härska, så hennes mor arrangerar 
att hon ska gifta sig med en prins från ett 
närbeläget kungadöme.  
Pocket. [178801]

Rage 129:-
Andra delen i Stormheart
Prinsessa eller äventyrare? Aurora måste 
välja, och valen kommer att få betydelse för 
många fler än hon själv.
I ett försök att rädda sitt och andras liv 
sluter sig Aurora till revolutionen som 
rasar på Pavans gator. Hon går under 
namnet Roar, och använder sin kunskap 
om makthavarna och palatset för att 
hjälpa upprorstyrkorna. Under raseriets 
årstid härjar fruktansvärda stormar och 
årets oväder är värre än vanligt. 
Storpocket. [181394]

Melissa Caruso
The Defiant Heir 129:-
Andra delen i Swords and Fire
Här fortsätter de magiska och krigiska 
intrigerna från The Tethered Mage.
Vaskandars häxmästare rustar för krig på 
andra sidan gränsen. Men innan invasio-
nen av Raverra kan ta sin början måste 
alla sjutton häxmästarna samlas för att 
enas om en strategi. Lady Amalia Cornaro 
inser att mötet kan vara sista chansen att 
slå till mot fienden. 
Pocket. [180972]

Peter V. Brett

The Core 99:-
Femte delen i The Demon Cycle
Det sista kriget mot demonerna nalkas.
I ett försök att besegra demonerna har Arlen och Jardir 
satt igång någonting som kan ödelägga allt de håller kärt. 
Mänskligheten kan bara vinna kriget om Arlen och Jardir 
tillsammans med Renna får en tillfångatagen demonprins 
att berätta om Kärnan, som används för att skapa en out-
tröttlig demonarmé. Arlen, Renna och Jardir ger sig ut på 
ett uppdrag som kanske blir deras sista. 
Pocket. [175061]

Nicholas Eames

Bloody Rose 119:-
Andra delen i The Band
Tams mamma är legoknekt och pappa är bard, så hon har 
växt upp till ljudet av strid och sånger.
När Tam får veta att det kända legoförbandet Grandual 
behöver en bard tar hon med sig lutan och anmäler sig. 
Soldaterna leds av den ökända Bloody Rose, som tar med 
sig sina stridskamrater på ett uppdrag som kommer att 
göra alla till odödliga hjältar, eller landa dem i en för tidig 
grav. 
➥ Pocket i juli. [172701]
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Delilah S. Dawson & Kevin Hearne
Kill the Farm Boy 219:-
Första delen i The Tales of Pell
Ett skämtsamt fantasysamarbete mellan 
författarna bakom Iron Druid Chronicles 
och Star Wars: Phasma.
En tapper bondpojke bestämmer sig för att 
väcka en sovande prinsessa i ett förbannat 
torn. Det visar sig svårare än han hade 
trott. Först möter han Mörkrets furste, som 
vill se pojken död, och dessutom önskar sig 
en god ost. Sedan dyker en sånglös bard 
upp och visar sig ha väldigt yvig svans. 
En lönnmördare som fruktar höns och en 
krigare som är rädd för sitt svärd hamnar 
också i vägen för vår unga hjälte. 
➥ Inbunden i juli. [179364]

Stephen Donaldson
Seventh Decimate 129:-
Första delen i Great God’s War
Sex naturkrafter används av magiker för 
både goda och onda ändamål. Men det 
finns en sjunde, dödlig kraft.
I århundraden har kungarikena Belleger 
och Amika legat i krig. Nu har amikerna 
upptäckt en sjunde magisk kraft och belle-
gerna står maktlösa. Bellegers Prins Bifalt 
får i uppdrag att söka rätt på den plats där 
magikerna förvarar all sin kunskap. Han 
måste hitta boken om den sjunde kraften 
om Belleger ska ha någon chans att stå 
emot angreppet. 
➥ Pocket i juni. [181239]

Kevin Hearne
A Plague of Giants 95:-
Första delen i Seven Kennings
Jättarna anfaller i en ny serie från för
fattaren till The Iron Druid Chronicles.
Barden Fintan i staden Pelemyn går upp 
på scenen och berättar om natten när 
jättarna kom. Från öster kom benjättarna. 
Från söder närmade sig de eldsvingande 
hathrim, en invasion som utlöste krig i alla 
Teldwens sex länder. Hoppet står till en ny 
slags magi som kan förmå världens alla 
magiska kreatur att komma till  
människornas hjälp. 
➥ Pocket i juni. [179396]

Sara Holland
Everless 119:-
Första delen i Everless
I Sempera är tid en handelsvara som ut
vinns ur blod, binds vid järn och används 
för att förlänga en människas liv. 
En mäktig familj som lever på att ta 
andras tid är Gerlings. För tio år sedan 
arbetade Jules Ember och hennes far för 
Gerlings, på familjens majestätiskt gods 
Everless. Men en olycka tvingade far och 
dotter att fly från egendomen. Nu ligger 
Jules pappa på sin dödsbädd, och Jules 
måste återvända till Everless för att skaffa 
mer tid till honom innan han dör. 
➥ Pocket i juni. [177357]

Cameron Johnston
The Traitor God 139:-
En stad som hotas av onämnbara fasor 
måste lita till en gudadråpare som åter
vänder hem för att utkräva hämnd.
Eldrin Walker är en illa sedd magiker 
som har ägnat tio år åt att fly undan sitt 
förflutna, men nu tänker han komma hem. 
Han kommer för att hämnas mordet på 
sin vän Lynas, som avslöjade ett fruktans-
värt hot mot sin hemstad och som tack för 
hjälpen blev levande flådd. Walker tänker 
hitta Lynas mördare och utkräva en gruv-
lig hämnd. Han låter sig inte hindras av 
någon eller något - om så kräv är det inte 
första gången han dödar en gud. 
➥ Pocket i juni. [180044]

Jay Kristoff
Godsgrave 99:-
Andra delen i Nevernight
Mia Corveres jakt på hämnd fortsätter.
Lönnmördaren Mia Corvere har funnit 
sin plats hos Det välsignade mordets 
beskyddarinna. Men många inom Den röda 
kyrkan anser att hon inte förtjänar det. 
Mia har fortfarande inte kunnat hämnas 
sin familj, eller lyckats mörda Scaeva och 
Duomo. Men hon får sin chans när Scaeva 
och Duomo ska närvara vid gladiator-
spelen i Godsgrave. Hon beslutar sig för 
att trotsa Den röda kyrkan och delta. 
➥ Pocket i juli. [181988]

Raymond E Feist

King of Ashes 199:-
Första delen i The Firemane Saga
Första delen i en ny serie från Midkemiavärldens skapare.
Balansen mellan fem riken rubbas genom ett förräderi. 
En kungaätt utplånas när en härskare vill resa sig över 
de andra. En ny religion söker stärka sin makt. Men vem 
har reda på hur många som har mördats under pågående 
strider och vilka som bara har försvunnit?
Inbunden. [129594]

Jonathan French

The Grey Bastards 99:-
Lev ditt liv i sadeln. Dö på galtens rygg!
Det är halvorcernas stridsrop i Lot Lands. De står mellan 
Hisparthas centralbygd och helorcernas härjande bandit-
gäng, som gör räder in från vildmarken. Jackal tillhör 
Gråbastardernas brödraskap. Han är ung och äregirig, 
med planer på att störta gruppens tyranniska ledare.  
➥ Pocket i juni. [178441]

The Grey Bastards 169:-    ➥ Inbunden i juni. [179885]
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Mercedes Lackey
The Hills Have Spies 129:-
Första delen i Family Spies
En ny serie om härolderna i Valdemar. 
Mags och Amily fostrar sina barn för att bli 
den nya tidens härolder.
Justyn, parets äldsta son, kan tala med 
djur få dem att göra som han vill. Han 
drömmer om att bli en spion som sin far, 
men har ännu inte fått en utvald häst. 
Mags försöker träna sin son och förbereda 
barnen för de prövningar som väntar. 
Justyn har redan arbetat i kungliga 
palats ets kök och som budbärare. Nu 
föreslår Mags att han ska sluta sig till en 
grupp resande skådespelare och musiker. 
➥ Pocket i juli. [183183]

Fonda Lee
Jade City 129:-
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. 
➥ Pocket i juni. [180989]

Tom Lloyd
Princess of Blood 149:-
Andra delen i The God Fragments
Ett nytt kort har lagts till legoknektarnas 
lek, men Lynx vet inte vad han ska tycka.
Lönnmördaren Toil bär Blodets prins-
essa, och Lynx kan inte förneka att blod 
och kaos följer i hennes spår. Gruppen 
ska eskortera en mäktig man till den 
fromma staden Jarrazir, byggd över en 
mytom spunnen labyrint. Med sitt senaste 
underjordiska äventyr i färskt minne är 
legoknektarna ovilliga att gå ner under 
mark, men när de hamnar mitt i en  
belägring måste de bita ihop och slåss. 
➥ Pocket i juni. [181238]

Dale Lucas
Friendly Fire 129:-
Andra delen i Fifth Ward
Människor, orcer, trollkarlar, alver och 
dvärgar trängs i staden Yenara.
Rem och Torval har slipat på sina roller 
som ordningens väktare i stans farligaste 
kvarter. De får fullt upp när ett mystiskt 
mordbrandsfall följs av en serie fasans-
fulla mord. Paret måste konfrontera sina 
fördomar och ifrågasätta vad de tror på för 
att ta reda på vad som har hänt och hindra 
kaos från att bryta ut på gatorna. 
➥ Pocket i juni. [180991]

Ed McDonald
Ravencry 179:-
Andra delen i The Raven’s Mark
Mörk fantasy från en värld som bär ärr 
efter gamla och nya strider.
Att som kapten mitt under brinnande 
krig tolka osammanhängande eller rent 
av omöjliga order är ungefär det värsta 
Ryhalt Galharrow kan tänka sig. Ändå är 
det vad han måste göra, som Blackwing i 
tjänst hos Crowfoot. När någon bryter sig 
in i Crowfoots magiska valv och stjäl ett 
föremål med fruktansvärda krafter måste 
något göras. Ryhalt jagar efter den stulna 
artefakten och inser sent att sökandet 
kommer att ta honom till den sista plats 
han vill återvända till - Miserys ödeland. 
➥ Storpocket i juni. [179884]

L E Modesitt
Assassin’s Price 119:-
Del 11 i The Imager Portfolio
Sex år har gått sedan High Holders gjorde 
uppror mot Rex Lorien. Mannen bakom 
konspirationen, High Holder Ryel, sitter i 
ledningen för rådet.
Charyn, Loriens äldsta son, vill lära sig 
mer om riket Solidar för att bereda sig på 
framtiden som regent. Jaroliska pirater 
ger sig på handelsskepp från Solidar och 
någon försöker döda Charyns lillebror. 
Hotfulla brev dyker upp och kräver att 
kungafamiljen ska snabba på fartygs-
byggandet, annars kommer någon att dö. 
Pocket. [178824]

Peter Newman

The Deathless 169:-
Första delen i The Deathless
Sju odödliga familjer skyddar mänskligheten. 
I Vildmarken kämpar människorna för att överleva intill 
kristallbelagda Gudavägar, de enda säkra transport-
lederna genom demonhärjade områden. I de odödligas 
flygande slott föds och återföds världens härskare i felfria 
kroppar, lika blanka och obrutna av tidens tand som ädel-
stenarna de lånar sina namn av. Men huset Sapphire är på 
väg att falla. Allt har ett slut, också ett kungahus. 
➥ Storpocket i juni. [175082]

Naomi Novik

Spinning Silver 169:-
Fantasy baserad på sagan om Rumpelstiltskin, i samma 
anda som Noviks senaste roman Uprooted. 
Miryem hjälper sin far penningutlånaren att driva in  
skulder. Hon får rykte om sig att kunna förvandla silver 
till guld, och när ryktet når de kalla väsen som hemsöker 
skogarna dras hon in i något hon har svårt att ta sig ur.  
➥ Storpocket från Macmillan i juli. [181436]

Spinning Silver 169:-  ➥ Storpocket från Del Rey i juli. [181240]
Spinning Silver 179:-  ➥ Inbunden från Del Rey i juli. [179889]
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Sabaa Tahir
A Reaper at the Gates 165:-
Tredje delen i An Ember in the Ashes
Blodets törnskata Helene Aquilla är ansatt 
från alla håll. Kejsar Marcus tappar  
greppet om verkligheten och  
kommendanten försöker öka sin makt.
Helene söker med alla medel hålla det an-
nalkande mörkret stången. Hennes systers 
liv, och hela imperiets framtid, ligger i våg-
skålen. Samtidigt inser Laia av Serra, som 
befinner sig långt i öster, att Nightbringer 
måste hejdas om världen ska ha en chans. 
Inbunden. [177231]

Tyler Whitesides
The Thousand Deaths  
of Ardor Benn 129:-
Första delen i Ardor Benn
Ardor Benn är ingen vanlig tjuv. Hans  
kupper är extraordinära, ja, han ser dem 
själv som små konstverk.
En präst anlitar Ardor för att genomföra 
en särdeles halsbrytande stöld. Ardor inser 
att det krävs mer än fingerfärdighet och 
improvisationsförmåga för att lyckas. Han 
samlar kring sig förfalskare, maskerings-
experter och tjuvar för att stjäla något från 
rikets mäktigaste man. Ju mer tjuvarna 
får veta om sitt uppdrag, desto mer inser 
de att det här inte bara handlar om ära 
och rikedomar. 
Pocket. [177633]

Tad Williams
The Witchwood Crown 99:-
Första delen i The Last King of Osten Ard
30 år senare i Osten Ard.
Det har gått tre decennier sedan Simon 
Snölock blev kung Simon i Minne, sorg 
och törne-trilogin, och världen balanserar 
återigen på en knivsudd. Riket är hotat 
från flera håll, gamla fiender samlar sina 
styrkor samtidigt som gamla allierade 
går förlorade, och betrodda faller offer för 
mörka makter. Men värst av allt är att 
nornorna gör sig redo att återta sitt för-
lorade rike från de dödliga.
Pocket. [175857]

historisk fantasy
Mark Alder
Son of the Night 149:-
Andra delen i Banners of Blood
Historisk fantasy om 1300talets krig  
mellan England och Frankrike  med 
inblandning av Helvetet självt.
Hal Romsey är präst, svartkonstnär och 
lönnmördare, och en god man som slåss för 
Djävulen. Vi möts av politik, intriger och 
stora slag med enorma förluster på båda 
sidorna, samtidigt som änglar strider på 
slagfälten och Helvetet kommit till jorden. 
Mark Alder är också författare till Craw-
trilogin under namnet M.D. Lachlan. 
Pocket. [179604]

S A Chakraborty
The City of Brass 99:-
Första delen i The Daevabad Trilogy
Fantasy från en alternativ version av 
1700talets Kairo, där människor i sam
hällets utkant lever på att lura rika  
ottomanska ädlingar.
Nahri har aldrig har trott på övernaturliga 
väsen, men tvingas tänka om när hon  
råkar frambesvärja en djinn. Anden 
be rättar för henne om en värld bortom 
den ögat kan se, och om den magiska 
brons staden Daevabad, en plats Nahri 
är knuten till av mystiska band. Hon har 
allltid längtat bort från Kairo, men inser 
snart att livet i djinnernas stad är allt 
annat än lätt. 
➥ Pocket i juli. [183126]

John Crowley
Ka: Dar Oakley in the Ruin of Ymr 199:-
En sagolik roman om Kråkan Dar Oakley 
och hans liv och död i landet Ka.
Dar Oakley, den första kråkan i historien 
med ett eget namn, föddes för två tusen 
år sedan. När en människa lärde sig Dars 
språk fick han chansen att berätta om sitt 
liv, och om sina många besök i de dödas 
rike. Den litterära alkemisten Crowley 
berättar en magisk och lärd historia och 
förhållandet mellan levande och döda.  
➥ Storpocket i juli. [178169]

Anthony Ryan

The Empire of Ashes 189:-
Tredje delen i Draconis Memoria
Mäktiga härar drabbar samman och uråldriga hemlig
heter avslöjas i den avslutande delen av serien.
Vita drakens armé har ritat ett sotigt streck över världs-
kartan. Mellan drakens vrede och världens ände står en 
liten skara osannolika hjältar, med småtjuven Claydon 
Torcreek och spionen Lizanne Lethridge i spetsen.  
➥ Storpocket i juli. [181019]

The Empire of Ashes 279:- ➥ Inbunden i juli. [181020]

Andrzej Sapkowski

Season of Storms 179:-
En fristående roman som utspelar sig före novellen ’The 
Witcher’, men efter merparten av övriga berättelser i  
samlingen Last Wish.
Geralt är häxjägaren som är satt att skydda vanligt folk 
från monster skapade på magisk väg. Han bär två svärd, 
ett av stål och ett av silver. Men vad händer om han blir 
av med sina vapen? Här får vi läsa om hur Geralt råkar 
i knipa samtidigt som mörka moln skockas över världen. 
Stormarnas årstid är på väg.
Storpocket. [43670]
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Diana Gabaldon
Seven Stones to Stand or Fall: A 
Collection of Outlander Fiction 119:-
En samling berättelser om olika personer 
från Gabaldons Outlanderböcker. 
Här ingår två nya noveller och fem som  
tidigare har publicerats: Besieged, Sur-
vival, Virgins, The Space Between, Lord 
John and the Plague of Zombies, A Leaf on 
the Wind of All Hallows och The Custom of 
the Army. 
➥ Pocket i juni. [180241]

Leonard Goldberg
The Daughter of Sherlock Holmes 179:-
Första delen i The Daughter of Sherlock Holmes
Året är 1914 och sjuksköterskeeleven 
Joanna Blalock värvas av far och son  
Watson för att utreda kriminalfall.
Det hela börjar med ett mystiskt själv-
mord och utvecklas till en gåta med rötter 
i det andra afghanska kriget, 1878-1880. 
Joanna måste, tillsammans med John  
Watson och sonen John junior, fånga en 
mördare och undvika trassel med Scotland 
Yard och den brittiska aristokratins mer 
näsvisa medlemmar. Vad Joanna själv inte 
vet, är att hennes far och mor heter  
Sherlock Holmes och Irene Adler. 
Storpocket. [178784]

Christina Henry
The Mermaid 129:-
En 1800talssaga om sjöjungfrun Amelia 
som går upp på land och träffar show
mannen P.T. Barnum.
Sjöjungfrun Amelia längtar upp på land, 
till alla underverk i människornas värld, 
och lämnar sitt hem i böljorna. Hon möter 
showmannen Barnum, som har gjort sig en 
förmögenhet på att förevisa märkliga ting 
för människor. Och vad kan vara märk-
ligare än en sjöjungfru? Amelia går med 
på att bli en attraktion i Barnums show, 
övertygad om att hon när som helst kan 
återvända till havet. Men skojaren tänker 
inte släppa henne ifrån sig så länge han 
kan tjäna pengar på henne. 
➥ Storpocket i juni. [178246]

Michael Poore
Reincarnation Blues: A Novel 165:-
Metafysik och romantik i skön blandning 
om en man som har förälskat sig i Döden.
Milo har återfötts nästan 10000 gånger. 
Vid slutet av varje liv möter han Döden, 
eller Suzie som vi också kan kalla henne, 
en person som Milo får anledning att lära 
känna väl under sin långa väg mot den 
fulländning som frigör en själ från den 
eviga återfödelsens hjul. Problemet är att 
Milo bara har fem reinkarnationer kvar. 
Lyckas han inte fulländas snart kommer 
han att gå ut i intigheten, och förlora 
Suzie. 
➥ Storpocket i juli. [179394]

Natasha Pulley
The Bedlam Stacks 119:-
År 1859 får smugglaren Merrick  
Tremayne chansen att delta i en expedition 
till Sydamerika.
Flera män har före honom tagit sig till den 
här delen av Peru på jakt efter kininbark, 
som används för att tillverka medel mot 
malaria. Flera friska, raska män som 
alla misslyckades. Merrick kan knappt 
stå på benen, men är så desperat att 
komma hemifrån att han gärna ger sig in i 
Amazonas. Kininträden finns ute i skogen, 
där något dödar alla som försöker skörda 
barken.  
➥ Pocket i juli. [180849]

Franz Xaver von Schonwerth  
& Willow Dawson
White as Milk, Red as Blood:  
Forgotten Fairy Tales 199:-
Sagor nedtecknade av Franz Xaver von 
Schönwerth, samtida med bröderna Grimm 
och likt dem sagosamlare.
Till skillnad från brödern Grimm lät 
Schönwerth bli att försköna sagorna. Han 
skrev ner dem som han fick höra dem, och 
lät våldsamma inslag och föga uppbyggliga 
slut bli kvar. De återges här, med illustra-
tioner av Willow Dawson. Vi får möta  
mäktiga prinsessor, hjälplösa män, lider-
liga skurkar, dygdiga flickor, häxor, jättar 
och en kvinnlig seriemördare. 
Inbunden. [175875]

övrig fantasy & 
skräck
Ilona Andrews
Magic Triumphs 229:-
Del 11 i Kate Daniels
Urban fantasy i högt tempo från en värld 
där magiska krafter har återvänt och 
förändrat allas liv.
Kate Daniels vill slå sig till ro med sin 
nybildade familj och partnern Curran. Men 
Kates magiska förmågor sticker i ögonen 
på flera av stadens makthavare. Samtidigt 
ser häxoraklet visioner av blod, eld och 
människoben. En otäck gåva antyder att 
Kate inte kan gömma sig längre. 
Inbunden. [175864]

Dan Brown
Origin 99:-
Femte delen i Robert Langdon
Femte boken i serien som började med Da 
Vincikoden.
Langdon, professor i religiös symbolik vid 
Harvard, dras in i ett gåtfullt äventyr där 
han ställs inför två av mänsklighetens 
eviga frågor, och den omskakande upptäckt 
som visar sig vara svaret på dem.
➥ Pocket i juni. [180253]

Aaron Mahnke

The World of Lore:  
Wicked Mor tals 199:-
En rikt illustrerad vemärvembok om uslingarna och 
mördarna från podcasten Lore. 
Vi får sanna berättelser om några av historiens värsta 
mördare och banditer.
Storpocket. [179601]

The World of Lore: Wicked Mortals 229:-
Inbunden. [179407]
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Rachel Caine
Ash and Quill 110:-
Tredje delen i The Great Library
Det stora biblioteket i Alexandria, som styr 
över informationsflödena i världen, hotas 
av ett uppror.
Jess och hans vänner har flytt från 
London, men tas till fånga i Philadelphia. 
Stadens ledare tänker inte underkasta 
sig Biblioteket, då väljer de hellre att 
bränna böcker. Jess och de andra har en 
viktig bricka i förhandlingen med sina 
fångvaktare: kunskap om en maskin som 
kan krossa Bibliotekets regler. För att ha 
en chans måste de sluta fly och ta striden 
till fienden. 
➥ Pocket i juni. [178310]

Smoke and Iron 169:-
Fjärde delen i The Great Library
Ett dödligt spel har tagit sin början. Jess 
Brightwell kastar sig dödsföraktande in i 
en katt-och-råtta-lek med Chefs arkivarien. 
Utanför skakar världen i sina grundvalar, 
när tryckta böcker tänder revoltens eldar. 
Smugglare, tjuvar och boklärda måste 
försöka rädda bibilotekets skatter - och 
sina egna liv. 
➥ Inbunden i juli. [178323]

Andrew Caldecott
Rotherweird 119:-
Första delen i Rotherweird
En gåtfull, uppfinningsrik bok som  
blandar historia, fantasy, magi och 
handfast verklighet. Välkommen till den 
mystiska staden Rotherweird!
Rotherweird är en stad synbart utan 
historia. Redan under elisabetansk tid, på 
1500-talet, kastade nämligen Rotherweird 
loss från det övriga England. Staden fick 
ett slags fribrev av drottningen på ett 
villkor, att ingen någonsin tilläts studera 
dess historia. Den vilar nämligen på en 
hemlighet så mörk att den aldrig kan till-
låtas komma ut. Men ett sådant kontrakt 
är svårt att hålla i vår moderna tid. Två 
besökare har anlänt till Rotherweird, och 
snart är inget längre sig likt. 
Pocket. [180926]

Andrew Caldecott
Wyntertide 199:-
Andra delen i Rotherweird
Välkommen tillbaka till Rotherweird!
Sir Veronal Slickstone är död och hans 
planer på att utnyttja stadens hemligheter 
för egen vinning gick om intet. Stadsborna 
hoppas att livet ska återgå till sin vanliga, 
men inte helt naturliga, lunk. Men Slick-
stone var inte den enda som  
intresserade sig för Rotherweird. Kusliga 
järtecken sprider oro i staden. 
Storpocket. [180927]

Edgar Cantero
Meddling Kids 149:-
Enid Blytoninspirerad sjuttiotalsnostalgi 
med (farligt) nyfikna ungar och några 
nypor H P Lovecraft.
Sommaren 1977 löste de unga sommar-
detektiverna i Blyton, en liten gruvstad i 
amerikanska Oregon, sitt sista fall.  
Tjugotre år senare är detektiverna vuxna 
och alla har flyttat långt från hemstaden. 
Men de hemsöks fortfarande minnen från 
den sista, obehagliga natten i spökhuset i  
Blyton. Minnet är undflyende, men allt 
låter sig inte förklaras med att de av-
slöjade en simpel lycksökare i gummimask. 
Femgänget måste återvända till barn-
domens fasor och möta sin skräck öga mot 
öga. Kanske kan de rädda världen när de 
ändå håller på. 
Storpocket. [178490]

Joanne Harris
The Testament of Loki 199:-
Ragnarök har förött Asgård. De gamla 
gudarna är besegrade, döda eller ned
slungade i underjorden.
Bland de evigt plågade finns Loki, skälm-
guden som förrådde alla och förlorade allt. 
Han glömdes bort med de andra asa-
gudarna. Nya trossystem och gudar kom i 
deras ställe. Men nu vänds människornas 
tankar än en gång mot Asgårds gudar. 
Drömmarnas flod flyter ett stenkast från 
asarnas mörka fängelse, och Loki blir den 
förste att ta steget ut i en ny verklighet. 
Den förste men inte den ende. Andra,  
mörkare väsen flyr samtidigt och för att 
göra sig en ny plats i världen måste Loki 
ta hjälp av de levande. 
Storpocket. [181237]

Faith Hunter
Dark Queen 95:-
Del 12 i Jane Yellowrock
Jane Yellowrock är van att jaga vampyrer, 
men nu måste hon slåss tillsammans med 
dem.
Leo har utmanats av de europeiska vam-
pyrernas kejsare, som vill åt hans makt 
och tillgångar. En duell till döden avgör 
konflikten, och om Leo förlorar  
kommer New Orleans att falla i européer-
nas händer. Jane kan inte låta det hända. 
Kan hon hjälpa Leo att vinna och rädda 
staden hon älskar? 
Pocket. [177258]

Benedict Jacka
Marked 129:-
Nionde delen i Alex Verus
Fantasy från ett övernaturligt London, med 
en synsk trollkarl i huvudrollen.
Alex Verus jagar efter magiska artefakter 
som har förts in i vår verklighet med hjälp 
av mörk magi. Ljusets råd be stämmer sig 
för att be Alex om hjälp för att förhandla 
med de mörkermagiker som är ansvariga,  
något som visar sig lättare sagt än gjort. 
➥ Pocket i juli. [177640]

Jim Butcher

Brief Cases: More Stories  
from the Dresden Files 229:-
En novellsamling med berättelser från det övernaturliga 
Chicago där trollkarlen Harry Dresden löser mysterier, 
skyddar de utsatta och kämpar mot ondskan. 
➥ Inbunden från Orbit i juni. [180990]

Brief Cases: More Stories  
from the Dresden Files 229:-
➥ Inbunden från Ace i juni. [178244]
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Stephen King & Owen King
Sleeping Beauties 99:-
Stephen King har tillsammans med sin 
son Owen King skrivit en berättelse om vad 
som händer när kvinnor försvinner från 
männens värld.
I en inte så avlägsen framtid händer det 
någonting konstigt när kvinnor somnar - 
de blir insvepta i ett kokongliknande hölje. 
Om de sovande kvinnorna väcks, eller om 
höljet förstörs, löper de amok och blir som 
galna. Men det finns en kvinna som är 
immun. Kan den mystiska Evie erbjuda en 
bot för den märkliga åkomman? 
Pocket. [181001]

Sarah Kuhn
Heroine Worship 95:-
Andra delen i Heroine Complex
Aveda Jupiter och Evie har förvandlats till 
en superhjälteduo. Nu känner Aveda att 
hon håller på att bli en sidekick.
Inget blir bättre av att Avedas gamla 
divalater kommer tillbaka och biter henne 
i baken, eller att hon kanske aldrig var 
någon riktigt superbra kompis till Evie. 
Hennes livs kärlek Scott skiter i henne och 
San Franciscos demonproblem börjar gå 
över. Hon har hamnat i en riktig livskris. 
I ett försök att hitta något vettigt att göra 
bestämmer hon sig för att se till att Evies 
kommande bröllop blir den största, bästa 
och mest episka fest som någonsin hållits. 
➥ Pocket i juli. [178332]

Heroine’s Journey 159:-
Tredje delen i Heroine Complex
Beatrice Tanaka skulle ha kunnat varit en 
av världens mäktigaste superhjältar. Hon 
skulle ha kunnat hjälpa systern Evie att 
skydda San Francisco från demonhotet. 
Men Beatrice och Aveda tycker att Evie 
är en oansvarig tonåring som ska hålla en 
låg profil. Nu jobbar hon i en bokhandel 
och hänger med kompisarna Sam Fuji-
kawa och Leah Kim. Mentala superkrafter 
är användbara när man ska lugna ner 
besvärliga kunder. 
➥ Storpocket i juli. [178331]

Chloe Neill
Wild Hunger 119:-
Första delen i Heirs of Chicagoland
Ett brutalt mord hotar att göra slut på 
år av fred mellan människor och över
naturliga väsen i Chicago. 
Elisa Sullivan är den första vampyren 
någonsin som har fötts på ”naturlig väg” 
(eller, ja, med lite hjälp från magi). Men 
hon bär på en mörk hemlighet som bara 
hamnskiftaren Connor Keene, enda son till 
varulven Gabriel Keene, känner till. När 
en ambassadör blir mördad slits Elisa och 
Connor mellan känslorna till varandra och 
till sina familjer.
➥ Pocket i juli. [181280]

Vivian Shaw
Dreadful Company 129:-
Andra delen i Greta Helsing Files
Greta Helsing, de odödas läkare, reser till 
Paris för att tala på en läkarkongress. Där 
väntar blodsugande problem på henne.
Den franska huvudstaden hemsöks av en 
grupp vampyrer, och det här är inga artiga 
och välklädda blodsugare. Om Greta ska 
överleva måste hon röra sig försiktigt 
längs de mörka gatorna, i katakombernas 
labyrint och i tunnlarna under staden, där 
större fasor än de dödas ben väntar på 
besökaren. 
Pocket. [177634]

J. R. Ward
Blood Fury 95:-
Tredje delen i Black Dagger Legacy
Som medlem av vampyraristokratin 
förväntas Peyton hitta en passande kvinna 
och föra familjens traditioner vidare.
Han trodde sig ha hittat den rätta, som 
olyckligt nog förälskade sig i en annan. 
Och nu har Peyton själv fallit för en kvinna 
som går i lära hos Black Dagger Brother-
hood. Novo känner att hon ständigt måste 
visa sig värdig. Hon har inte tid eller kraft 
över för kärlek. Men när Peyton visar sig 
vara något mer än bara en playboy tvingas 
Novo omvärdera sina känslor. 
Pocket. [179412]

Stephen King

Outsider 259:-
En elvaåring hittas mördad och alla bevis pekar mot pojk
tränaren Terry Maitland. 
Mannen alla antar är skyldig grips under dramatiska 
former. Men Maitland var inte i stan när mordet begicks. 
Mordutredaren Ralph Anderson söker tillsammans med 
distriktsåklagaren efter sanningen. ”Är det verkligen så 
att man inte kan vara på två ställen samtidigt?” 
Inbunden från Hodder & Stoughton. [178091]

Outsider 279:-     Inbunden från Scribner. [178090]

Charles Stross

The Labyrinth Index 239:-
Nionde delen i The Laundry
Nu jobbar Bob och hans kollegor för Nyarlathotep!
Storbritannien har en ny regering. The Laundry, under-
rättelseorganisationen som skyddade Brittiska öarna mot 
fasor från bortom vår verklighet, är upplöst och en av de 
gamla gudarna har flyttat in på 10 Downing Street. 
➥ Inbunden i juli. [181023]

The Delirium Brief 119:-   Åttonde delen i The Laundry
Pocket. [181012]
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fantasy för unga
Renée Ahdieh
Smoke in the Sun 129:-
Andra delen i Flame in the Mist 
En ung kvinna i det medeltida Japan har 
förklätt sig till man och anslutit sig till ett 
banditgäng. 
Okami har tagits till fånga i Jukai skogen. 
För att rädda honom måste Mariko 
återvända till Inako och Heianslottet. Hon 
lurar i brodern Kenshin och sin trolovade 
Raiden att Svarta klanen höll henne 
fången mot hennes vilja. För att avslöja 
komplotten som nästan dödade henne 
måste hon spela rollen av den trogna, 
blivande hustrun.  
➥ Storpocket i juni. [175999]

Smoke in the Sun 169:-
Inbunden. [176000]

Elly Blake
Night Blood 149:-
Tredje delen i Frostblood
Ruby erbjuds möjligheten att se elds
blodens land, men det betyder att hon 
måste lämna Arcus.
Arcus ses av alla som frostblodens rätt-
mätiga konung, men för Ruby har kampen 
bara börjat. Frostbloden vid hovet ser med 
misstro på henne. Samtidigt växer hotet 
från de onda minax.  
➥ Storpocket i juni. [181134]

Kristen Ciccarelli
The Last Namsara 99:-
Första delen i Iskari
En ung kvinna erbjuds frihet i utbyte mot 
huvudet från en särdeles mäktig drake.
Asha är den mäktigaste drakdödaren i 
riket. Hon är också iskari, en mytologisk 
roll som tilldelas en dråpare knuten till 
månljus och blod. Men inget vapen, inga 
mytiska namn kan skydda henne från det 
arrangerade äktenskapet med en grym 
militär befälhavare. Därför griper hon 
ivrigt efter möjligheten att slippa gifta sig. 
➥ Pocket i juli. [181211]

Stephanie Garber
Legendary 129:-
Andra delen i Caraval
Donatella och hennes syster Scarlett måste 
än en gång ge sig in i Caraval, spelet där 
verklighet och fantasi vävs samman.
Tella är för stunden räddad, men hon har 
slutit ett avtal med en mystisk brottsling 
och lovat att skaffa fram Caravalmästaren 
Legends sanna namn. Det är ingen lätt 
sak att ordna. Enda sättet att ta reda på 
Legends sanna identitet är att vinna  
Caravalen. Tella ger sig i kast med  
tävlingen än en gång.  
Pocket. [181393]

Legendary 149:-
Storpocket. [180739]

Taran Matharu
The Battlemage 129:-
Tredje delen i Summoner
Fletcher och klasskompisarna från Vocans 
Academy reser i tiden genom etern med 
drakryttare i hasorna.
Fletcher, alven Sylvia och dvärgen Othello 
har fullt sjå att hålla sig undan albino-
orcen Khan och överleva den giftiga etern. 
Dessutom tycks en förrädare gömma sig 
bland dem, och Fletchers demon Ignatius 
förändras på sätt de aldrig hade kunnat 
föreställa sig. Skojig fantasy med dueller, 
svek och lite romantik. 
Pocket. [175994]

Adrienne Young
Sky in the Deep 199:-
Eelyn slåss med de andra kämparna i 
askaklanen mot arvfienden i rikiklanen. 
Men en dag får hon se en omöjlig syn på 
slagfältet. Där är hennes bror, som dog för 
fem år sedan, och han slåss på fiendens 
sida. Hon måste finna sig i tanken på 
att han har svikit henne och klanen, och 
dessutom överleva vintern i bergen hos 
rikiklanen. Men när rikis läger angrips av 
en klan som alla trodde hörde till sagorna 
måste Eelyn återvända hem.  
Inbunden. [181497]

Victoria Aveyard

War Storm 115:-
Fjärde delen i Red Queen
Här avslutas serien om upprorskvinnan Mare i en värld 
där människor rangordnas efter färgen på sitt blod.
Mare Barrow föddes in i den rödblodiga underklassen och 
slöt sig till motståndsrörelsen, men förråddes och  
krossades nästan av exilprinsen Cals svek. Nu tänker 
Mare skydda sig själv och kämpa för de rödblodiga. 
Kungamakten ska krossas och Maven vräkas från tronen. 
Ska det lyckas måste Mare komma över sveket.  
Storpocket. [176356]

Derek Landy

Midnight 169:-
Del 11 i Skulduggery Pleasant
Den nya boken om Skulduggery och Valkyrie tar vid efter 
händelserna i Resurrection och sätter fart direkt.
Valkyrie har kämpar i flera år för att hålla sina närmaste 
borta från fara. Hon har slagits med Skulduggery vid 
sin sida och alltid gått segrande ur striden. Men den här 
gången kanske hon är för sent ute. En hänsynslös  
mördare kidnappar Valkyries lillasyster för att locka fram 
en konfrontation.  
Storpocket. [178363]
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ungdoms-sf
P C Cast & Kristin Cast
The Dysasters 199:-
Foster Stewart och Tate Taylor tillhör en ny 
generation av superhjältar.
En stormig natt möts de och får upp 
ögonen för att de har en särskild förmåga 
att styra luften. Sanningen är att båda har 
utsatts för genetiska experiment, avsedda 
att ge människor makt över elementen. 
Det är en plågsam sanning för Foster, som 
måste vänja sig vid tanken på att hennes 
egen pappa, en framgångsrik forskare, har 
använt henne som försökskanin. 
Inbunden. [181522]

Jay Kristoff
LIFEL1K3 99:-
Första delen i Lifelike
På en förgiftad ö, under en strålskimrande 
himmel, ligger en hemlighet dold.
Sjuttonåriga Eve jagas av gangstrar, och 
det enda som håller hennes farfar vid 
liv är pengarna hon just förlorade till 
spel hajar. Dessutom har hon en konstig 
mental kraft som kan användas för att för-
störa maskiner. Det har ett gäng renhets-
fanatiker fått reda på, så nu snickrar de på 
en kista i Eves storlek.  
➥ Pocket i juni. [183129]

LIFEL1K3 159:-
Inbunden. [179618]

Pittacus Lore
Generation One 99:-
Första delen i Lorien Legacies Reborn
Första boken i en ny serie som utspelar sig i 
samma värld som I Am Number Four.
Ett år har gått sedan mogadoriernas 
invasionsplaner mot jorden gick om intet. 
Under den sista, desperata striden släppte 
Gardet lös lorisk energi som spred sig över 
hela planeten. Nu har tonåringar över hela 
världen börjat utveckla märkliga krafter.
De sätts i en särskild skola för att lära sig 
att kontrollera sina förmågor.  
➥ Pocket i juni. [178813]

Sarah J Maas

A Cour t of Frost  
and Starlight 119:-
En kortroman knuten till A Court of Thorns and Roses.
I Velaris närmar sig vintersolståndet vilket innebär under-
bara festligheter, men även nya prövningar för Feyre som 
High Lady. Även om staden är nyreparerad och invånarna 
säkra igen, så är allt långt ifrån väl med våra kära  
karaktärer.
Pocket. [178654]

A Court of Frost and Starlight 219:-   Inbunden. [178656]

Rick Riordan

The Burning Maze 169:-
Tredje delen i The Trials of Apollo
Apollon har slungats ner på jorden som tonåringen Lester.
Nu har Lester en tredje prövning framför sig innan han 
kan lämna de dödligas värld bakom sig. Den här gången 
måste han färdas genom Labyrinten för att befria ett  
orakel och besegra en blodtörstig romersk kejsare.  
Storpocket. [180256]

The Dark Prophecy 99:-  Andra delen i The Trials of Apollo

Pocket. [180257]

J K Rowling

Harry Potter and the  
Chamber of Secrets
Jubileumsutgåvor av den andra romanen om Harry Potter. 
Böckerna pryds av de olika elevhemmens emblem och 
har invändigt illustrationer av Levi Pinfold. Varje utgåva 
innehåller dessutom några små bonustexter knutna till 
respektive elevhem och en text om husalfer.

Harry Potter and the Chamber of Secrets Gryffindor Edition  210:-
➥ Inbunden 28 juni. [179905]

Harry Potter and the Chamber of Secrets Gryffindor Edition  125:-
➥ Pocket 28 juni. [179903]

Harry Potter and the Chamber of Secrets Hufflepuff Edition  210:-
➥ Inbunden 28 juni. [179906]

Harry Potter and the Chamber of Secrets Hufflepuff Edition 125:-
➥ Pocket 28 juni. [179907]

Harry Potter and the Chamber of Secrets Ravenclaw Edition  210:-
➥ Inbunden 28 juni. [179989]

Harry Potter and the Chamber of Secrets Ravenclaw Edition  125:-
➥ Pocket 28 juni. [179990]

Harry Potter and the Chamber of Secrets Slytherin Edition 210:-
➥ Inbunden 28 juni. [179908]

Harry Potter and the Chamber of Secrets Slytherin Edition  125:-
➥ Pocket 28 juni. [179909]
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space opera & action
Taylor Anderson
Devil’s Due 95:-
Del 12 i Destroyermen
Destroyermen är en alternativhistorisk 
serie om krigsskeppet USS Walker som 
hamnar i en alternativ verklighet där 
jorden inte befolkas av människor, utan av 
”lemurer” och ”griker”.
Kapten Reddys familj och vänner har 
tagits till fånga av den galne Kurokawa, 
samtidigt som både the League och  
Dominion smider ränker som kommer att 
sätta käppar i hjulet för Reddy. Han måste 
slå till mot Kurokawa innan det är för sent 
och skyndar på reparationerna av USS 
Walker.  
➥ Pocket i juni. [180490]

River of Bones 249:-
Del 13 i Destroyermen
USS Walker ligger inne för reparationer 
och Reddy får befäl över ett annat skepp. 
Samtidigt öppnar sig en ny front i söder. 
➥ Inbunden i juli. [178337]

Neal Asher
The Soldier 219:-
Första delen i Rise of the Jain
Början på en ny serie fokuserad på den 
dödliga jainteknologin.
I romanen Line War stötte vi första gången 
på den kraftigt modifierade människan 
Orlandine, som drogs in i konflikterna 
kring jainteknologin. Här dyker hon upp 
igen. Hon vakar över ett dolt hörn av 
rymden där den obehagligt smittsamma 
jaintekniken hålls i karantän, långt från 
de civilisatoriska nätverk som skulle  
trasas sönder om den släpptes lös.  
Orlandine har sällskap av Draken, den för-
mänskliga intelligensen som sitter på om-
fattande kunskaper om jainkulturen, men 
avslöjar inte för den att hon smider planer 
på hur jains arv en gång för alla skulle 
kunna utplånas. Det saknas nämligen inte 
intressenter som inbillar sig att de skulle 
kunna dra nytta av teknologin.  
Storpocket. [176425]

Rob Boffard
Adrift 129:-
Första delen i Adrift
Ett skepp på drift i den stora intigheten, 
jagat av en okänd fiende.
En grupp turister är på väg mot en punkt 
där de kan se Hästhuvudnebulosan på 
nära håll. Under deras frånvaro angrips 
rymdstationen som de utgick ifrån av 
någon med förfärande avancerad tekno-
logi. Hela installationen förstörs. Pilotens 
kvicka reaktioner är det enda som räddar 
semesterfirarna från en säker död. Men 
läget är ändå akut. De tycks vara de enda 
som har överlevt och driver genom rymden 
i ett illa utrustat skepp. 
Pocket. [177852]

Chris Brookmyre
Places in the Darkness 119:-
Mord ombord på en rymdstation i omlopps
bana runt jorden.
Ciudad de Cielo svävar hundratals kilo-
meter över jordens yta. Stationens ledning 
blundar för rymdstationens svarta eko-
nomi, tills en styckad kropp hittas flytande 
i låg-G. 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 våldet. 
➥ Pocket i juli. [181021]

Jack Campbell
Ascendant 129:-
Andra delen i The Genesis Fleet
Tre år har gått sedan Rob Geary och  
Marine Mele Darcy ledde försvaret av 
nybyggarvärlden Glenlyon. 
Ett av Glenlyons krigsskepp sprängs när 
det utmanar blockaden som har stängt ute 
världen från resten av den mänskliga  
rymden. Nu utgörs hela planetförsvaret av 
den enda jagaren Saber. Geary väljer att ta 
med sig Saber till den närliggande  
stjärnan Kosatka för att skydda en diplo-
matisk delegation, ett beslut som kan stå 
honom dyrt om något går fel. 
Pocket. [179961]

Ascendant 189:-
Inbunden. [175865]

Emily Devenport
Medusa Uploaded 189:-
Första delen i The Medusa Cycle
Oichi, som bor på ett väldigt generations
skepp, döms en dag till döden. 
Oichi misstänks för samröre med upprors-
rörelser och ska avrättas medelst rymd-
ning. Hon räddas av en AI och får veta att 
de ledare hon har litat på är något helt 
annat än hon trott. Oichi, som officiellt är 
död, har bundits till AI:n och ser möjlig-
heten att skapa ett bättre liv för skeppets 
invånare - med hjälp av lönnmord. 
Storpocket. [178770]

Dominic Dulley
Shattermoon 239:-
Första delen i The Long Game
Orrys och hennes pappa och bror är be
dragare som planerar en storslagen kupp.
Men så går något snett. Orry gör inte det 
hon ska och allt går åt skogen. Greven av 
Delfs enda sonson är död och Orry flyr, 
anklagad för ett mord hon inte har begått. 
Det visar sig att ett hängsmycke som Orry 
har stulit härstammar från en mystisk 
civilisation som en gång fanns på Shatter-
moon. 
➥ Storpocket i juni. [128855]

Becky Chambers

Record of a  
Spaceborn Few 169:-
Tredje delen i Wayfarers
Exodusflottan förde med sig människorna ut i Vintergatan, 
men alla var inte redo att flytta till ickemänskliga städer. 
Några ville vårda arvet från jorden och sökte bevara det. 
Tessa stannade kvar på Exodusflottans skepp, men fick se 
sin bror Ashby ge sig av. När katastrofen drabbar efter-
släntrarna tvingas de fråga sig om skeppen har något 
syfte, nu när de har nått sin destination? 
➥ Storpocket i juli. [97830]
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Eric Flint & Mike Resnick
Gods of Sagittarius 99:-
Lovecraftianska gudar och knashumor i en 
space opera med nostalgiska vibbar.
Säkerhetsexperten Russ Tabor får i upp-
drag att skydda den upphöjda forskaren 
Rupert Medawar Narayan Shenoy, som 
har blivit berömd för sina teorier om en 
förmänsklig civilisation av ”Old Ones”,  
varelser med en teknologi förvillande lik 
magi. Shenoy och Tabor ger sig ut i okänd 
rymd på jakt efter de gamla gudarna. Occo, 
medlem av den ickemänskliga arten nac 
zhe anglan, ges också anledning att spåra 
upp de uråldriga fasorna i sitt sökande 
efter dem som ödelade hennes hem. 
➥ Pocket i juli. [181443]

Gabe Hudson
Gork, the Teenage Dragon 169:-
Draken Gork är sämst i klassen, men fast 
besluten att inte låta sig hunsas.
Gork har ett stort hjärta, små horn och 
svimmar lätt. Han är sämst i klassen på 
WarWings Military Academy, och nu har 
han ett brådskande problem. Om han inte 
får en draktjej att tacka jag till att bli hans 
drottning på skolavslutningen kommer 
han att framleva sina dagar som slav.  
Hittar han någon att bjuda in förväntas 
de ge sig av tillsammans för att erövra en 
främmande planet. Gork har siktet inställt 
på den eldfängda Runcita Floop och  
planeten Jorden. 
Storpocket. [179611]

Tanya Huff
A Peace Divided 95:-
Andra delen i Peacekeeper
Torin dras in i en riskabel gisslansituation 
med storpolitiska implikationer.
En grupp forskare har tagits som gisslan 
och Torins grupp skickas för att göra ett 
fritagningsförsök, men det kompliceras av 
att gisslantagarna är militärer från både 
Konfederationen och the Primacy, på jakt 
efter ett mycket speciellt vapen. 
Pocket. [180062]

Tanya Huff
The Privilege of Peace 249:-
Tredje delen i Peacekeeper
Sista boken i den militära space opera
serien om sergeant Torin Kerr.
Torin har lagt det förflutna bakom sig och 
byggt upp ett nytt liv, långt från krig och 
konflikter. Men det går aldrig att helt fly 
från det som har varit. Big Yellow, skeppet 
som förkroppsligar utomjordingarna som 
låg bakom kriget, är tillbaka. Torin måste 
lämna lugnet bakom sig. 
➥ Inbunden i juli. [180063]

Yoon Ha Lee
Revenant Gun 139:-
Tredje delen i Machineries of Empire
Sista delen i den nydanande och prisade 
space operaserien som började med ’Nine
fox Gambit’.
Mycket går fel när Shuos Jedao vaknar 
första gången. Han minns att han är en 
sjuttonårig kadett, men han har en åldrad 
mans kropp. Hexarken Nirai Kujen ger 
Jedao order om att återerövra det sönder-
brutna hexarkatet, men Jedao minns inte 
att han någonsin har varit en soldat, än 
mindre general. Han kan väl knappast lita 
till sina föråldrade kunskaper från tv-spel 
för att leda en armé? 
➥ Pocket i juni. [182708]

George R R Martin
Nightflyers 199:-
Alien möter Psycho i en mordgåta på ett 
hemsökt rymdskepp. 
Nio missanpassade akademiker tar 
kontakt med en mystisk utomjordisk art 
under en resa nära gränsen till känd rymd. 
Men resans största mysterium är skeppet 
Nightflyer, ett cybernetiskt underverk vars 
kapten aldrig har visat sig i fysisk form. 
Passagerarna inser snart att något som 
törstar efter blod finns ombord. 
Inbunden. [179894]

Nightflyers (Illustrated Edition) 169:-
➥ Inbunden i juni. [181985]

Ann Leckie

Provenance 119:-
En intrigerande ung kvinna spelar ett högt spel för att inte 
förlora sin position.
En ovärderlig artefakt har blivit stulen. Ingray tänker 
satsa högt och befria tjuven som stal föremålet från en 
rymningssäker fängelseplanet. Tanken är att det ska säk-
ra hennes politiska framtid, men när hon kommer hem har 
hennes hemvärld dragits in i en eskalerande inter stellär 
konflikt. Tillsammans med tjuven måste hon försöka rädda 
vad som räddas kan. 
➥ Pocket i juli. [179455]

Christopher Ruocchio

Empire of Silence 189:-
Första delen i Sun Eater
En storslagen blandning av space opera och episk fantasy.
Vintergatan minns Hadrian som en hjälte, mannen som 
förintade fienden, alla cielcin och alla deras skepp. Han 
är också mannen som, i strid mot givna order, släckte en 
stjärna och därmed fyra miljarder människoliv. Bland de 
döda var kejsaren själv. 
➥ Storpocket i juli. [180507]

Empire of Silence 199:-   ➥ Inbunden i juli. [178319]
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Jane O’Reilly
Deep Blue 199:-
Andra delen i The Second Species
Allt Jinnifer Blue arbetade för har gått om 
intet och nu håller hennes egen mor på att 
förvandla sin dotter till ett levande vapen.
I andra änden av galaxen ställs Jinns  
älskare, rymdpiraten Caspian Dax, inför 
ett lika gräsligt öde. Han tvingas slåss för 
prispengar på den nådlösa världen  
Sittan, där han kommer att förändras och 
förvridas av striderna. Jinn ser en chans 
att rädda sig själv och sin älskare. Hon 
måste ta sig till Sittan och hitta Dags 
innan hennes medvetande är helt förstört.  
➥ Storpocket i juni. [181013]

övrig sf
Craig DiLouie
One of Us 119:-
Enoch är ett monster. Det är i alla fall vad 
folk i stan säger om honom och de andra 
barnen på barnhemmet.
Barnhemmet är inget roligt ställe. Lärarna 
är brutala. Dagarna fylls av arbete på 
fälten. Alla bor tillsammans i en sönder-
fallande huvudbyggnad på den stora 
plantagen. Men en natt hamnar Enoch och 
hans vänner vid lägerelden tillsammans 
med en grupp vanliga ungar, som inte 
räknas till monstren. De börjar prata och 
rädslan ger vika. 
➥ Pocket i juli. [181018]

Gardner Dozois (red)
Thirty-Fifth Annual  
Collection: 2017  279:-
Den mest omfattande och läsvärda av alla 
årsbästaantologier.
Science fiction är en genre som trivs i 
novellform. Det kortare formatet tvingar 
författaren att ta bort allt onödigt och vara 
konkret och omedelbar. Idéburna  
berättelser gör sig extra bra i novellform. 
Antologin innehåller ett trettiotal nya 
noveller av ledande författare. 
➥ Storpocket i juli. [178881]

Sylvain Neuvel
Only Human 199:-
Tredje delen i The Themis Files
Rose har färdats från barndomens South 
Dakota till en värld långt från jorden.
Som liten hittade Rose Franklin en jätte-
lik metallhand. Som vuxen ledde hon 
en forsknings grupp som sökte rätt på 
metallkroppen där handen hade suttit. 
Det visade sig att Themis, som jätte-
roboten kallades, och andra av dess slag 
kom att få en väldig betydelse militärt och 
politiskt på jorden. Sedan hotet från både 
mänskliga krigshetsare och utomjordiska 
invasionsstyrkor hade avvärjts drogs 
Rose tillsammans med fyra andra med till 
Themis hemplanet Esat 
Inbunden. [175016]

Ada Palmer
The Will to Battle 119:-
Tredje delen i Terra Ignota
En mångårig utopi har fått ett plötsligt 
slut.
Korruption, lögner och upprorstankar äter 
sig in i Kupornas ledarskap. Sanningen 
är att ledarna för Kuporna, världens geo-
grafiskt obundna nationer, har skapat  
stabilitet med hjälp av lönnmord och 
mörka hemligheter under många tiotals, 
kanske hundratals år. Den polerade ytan 
har hållit slitningar som annars kunnat 
leda till krig under kontroll. Nu krack-
elerar fasaden. 
➥ Pocket i juli. [179336]

A G Riddle
Pandemic 119:-
Första delen i The Extinction Files
Ett sjukdomsutbrott i Kenya. En konspira
tion. En kamp för att rädda mänskligheten.
I en avlägsen by i Kenya sprids en märklig 
sjukdom. Den drabbar också två hjälp-
arbetare från USA, och snart har WHO 
och dess amerikanska systerorganisation 
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. Peytons efterforsk-
ningar blottlägger en  konspiration med 
förgreningar till hennes eget förflutna. 
Pocket. [180133]

Genome 219:-
Andra delen i The Extinction Files
X1-pandemin har dragit över världen 
och 30 miljoner har dött. Sjukdomen var 
inte naturlig, utan skapad av människor.
Pesten släpptes lös av en enda orsak, för 
att tvinga de miljarder som infekterades 
att betala för botemedlet. Men medicinen 
är värre än sjukdomen själv, skapad med 
hjälp av avancerad nanoteknologi för att 
förslava mänskligheten. Peyton Shaw är 
de skyldiga på spåren. 
Storpocket. [180132]

Rebecca Roanhorse
Trail of Lightning 199:-
Största delen av världen har dränkts när 
havsytan steg. Samtidigt har Dinétah, som 
tidigare var ett Navajoreservat, återfötts 
och forna tiders hjältar vandrar på jorden  
tillsammans med fruktansvärda monster.
Maggie är en monsterjägare från Dinétah. 
När en liten flicka försvinner från en stad 
är Maggie släktingarnas sista hopp.  
Sanningen om försvinnandet är många 
gånger värre än något Maggie kunnat 
föreställa sig. 
➥ Storpocket i juni. [178440]

Andy Weir

Ar temis 119:-
Jazz Bashara är en brottsling. Typ.
Livet på Artemis, den första och enda staden på månen, är 
tufft om du inte är en rik turist eller en excentrisk  
miljardär. När smugglaren Jazz får chansen att begå det 
perfekta brottet, med en belöning hon inte kan tacka nej 
till, tar hon den förstås. Men att genomföra det  
omöjliga är bara början på hennes problem när hon blir 
delaktig i en farlig sammansvärjning som ämnar ta  
kontroll över Artemis. 
➥ Storpocket i juli. [179887]
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Nicky Singer
The Survival Game 99:-
Mhairi Anne Bain har två ägodelar: ett 
vapen utan ammunition och ett IDkort.
Världen är en skugga av sitt forna jag. De 
överlevande måste i varje läge bevisa sin 
nytta och övertyga gränsvakterna om att 
de är värda att låta leva. Goda instinkter 
är plötsligt hårdvaluta. Mhariri har lärt 
sig att hålla sig för sig själv och inte prata 
i onödan, men  när hon träffar på en pojke 
utan röst riskerar hon allt för att rädda 
honom. Tillsammans med den tysta pojken 
reser hon norrut, mot Skottland, som en-
ligt ryktena ska vara en förändrad plats.  
➥ Pocket i juni. [140703]

S M Stirling
Black Chamber 165:-
Första delen i Black Chamber
Alternativhistoria där Teddy Roosevelt är 
president inför första världskriget, hjälpt 
av spionorganisationen Black Chamber.
Året är 1916. För att vända krigslyckan 
vänder sig Teddy Roosevelt till den  
hemliga organisationen Black  
Chamber och dess mästerspion, Luz 
O’Malley Aróstegui. Luz bordar ett luft-
skepp till Europa, förklädd till mexikansk 
revolutionär med ett horn i sidan till USA. 
Hon försöker ta kontakt med en tysk agent 
som går under kodnamnet Imperial Sword. 
➥ Storpocket i juli. [180137]

The Sea Peoples 110:-
Del 11 i The Change
I den fjärde boken om en ny generation i 
den postapokalyptiska världen måste  
Órlaith och Reiko rusta för krig.
Trubaduren John, kronprinsessan laiths 
bror, har tillfångatagits av gule Raja och 
hans betjänt. Nu måste prinsens vänner 
och följeslagare resa genom skuggornas 
och drömmarnas riken för att rädda John 
från ett öde värre än döden. Samtidigt 
måste den japanska kejsarinnan Reiko och 
kronprinsessan Órlaith rusta sina riken 
för krig.  
➥ Pocket i juni. [180066]

Adrian Tchaikovsky
Dogs of War 119:-
Rex är en duktig hund. Han hatar fiender 
och lyder husse.
Han är skottsäker, med två meters 
mankhöjd 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. Men vad händer när husse ställs 
inför krigsdomstol? Har Rex några rättig-
heter enligt Genèvekonventionen? Har han 
ens rätt att finnas? 
Pocket. [180134]

Harry Turtledove
Armistice 110:-
Tredje delen i The Hot War
Här avslutas serien om ett kallt krig som 
exploderade när kärnvapnen avfyrades.
1952 ligger USA:s stora städer i ruiner. 
President Harry Truman sitter i ett till-
fälligt regeringskansli i Philadelphia och 
fruktar att demokratin är ett minne blott. 
Han beordrar ett kärnvapenanfall mot 
Omsk, där Stalin dödas. Röda armén står 
plötsligt utan högsta ledning och upp roret 
gryr i de baltiska staterna och Polen. Men 
lidandet är långt ifrån över.
➥ Pocket i juli. [179395]

Neal Stephenson & Nicole Galland

The Rise and  
Fall of DODO 99:-
Neal Stephenson och historieförfattaren Galland skriver 
om tidsresor, magi och vetenskap.
Det har kommit till amerikanska myndigheters kännedom 
att magi har existerat (men sedan 1851 inte längre  
fungerar) och att tidsresor är möjliga. Lingvisten Mel och 
säkerhetsagenten Tristan får i uppdrag att lista ut varför 
magin har försvunnit från världen. Deras upptäcker  
kommer att förändra både historien och framtiden.
Pocket. [175055]

Daniel Wallace
Star Wars - The Rebel Files 199:-
En dossier med information om 
rebellerna, från de första fröna 
av motstånd mot Imperiet till 
kampen mot First Order.
Alliansen har aldrig åtnjutit 
lyxen att kunna publicera 
information om medlemmar 
och aktioner öppet. Istället har 
viktig data anförtrotts pålitiliga 
medlemmar av motstånds-
rörelsen. Efter striderna vid 
Endor gick mycket förlorat, och 
först många år senare åter-
upptäcktes den här gömman 
med ovärderlig information om 
kampen mot Imperiet. 
Inbunden. [179940]

Jorge Cham & Daniel Whiteson
We Have No Idea: A Guide to the Unknown Universe 185:-
Serietecknaren Jorge Cham  
och partikelfysikern Daniel 
Whiteson utforskar de avgrunds
djupa hålen i våra kunskaper 
om verkligheten.
Paret siktar in sig på de vita 
fläckarna på vetenskapens 
karta. Varför har till exempel 
verkligheten en inbyggd hastig-
hetsbegränsning? Varför är vi 
inte uppbyggda av antimateria? 
Vad är mörk materia för något? 
Varför är gravitationen en så 
svag kraft? På vägen får vi 
förklaringar till en del saker vi 
faktiskt vet något om, allt för-
klarat med kul illustrationer.  
Storpocket. [177190]
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romaner
Canto Bight 95:-
Kortromaner av kända sfförfattare.
Canto Bight är en vräkig spelarstad fylld av möjligheter för den upp-
finningsrike. Men oddsen är höga och fega skojare göre sig icke besvär. 
Här ingår fyra kortromaner som kretsar kring händelserna i kasino-
staden, författade av Saladin Ahmed, Rae Carson, Mira Grant och John 
Jackson Miller.
Pocket. [179408]

Rae Carson
Most Wanted 189:-
En ungdomsroman som utspelar sig före händelserna i filmen Solo. 
Han och Qi’ra är fattiga ungdomar på industriplaneten Corellia. De 
drömmer om en väg bort från eländet och tar chansen att göra sig ett 
namn i kriminella kretsar. Snart inser de att de har skickats ut på 
samma uppdrag båda två, av samma skrupelfria gangsterboss. När allt 
går åt skogen måste de fly tillsammans. 
Ungdomsbok. Inbunden. [181662]

Daniel José Older
Last Shot: A Han and Lando Novel 189:-
En roman om Han Solo och Lando Calrissian.
Vi följa de två skojarna i flera parallella berättelser, då och nu. En linje 
i romanen handlar om Lando och hans droid L3-37, innan paret mötte 
Han. En annan följer Han och Chewbacca före händelserna i A New 
Hope. En ”nutidsberättelse” utspelar sig tre år efter slaget vid Endor. 
Ben Solo är två år, fortfarande ett oskyldigt barn. Berättelsens trådar 
binds samman av ett och samma hot mot galaxen – vad annars? – i form 
av ett farligt föremål i händerna på en mystisk och obehaglig skurk.  
Inbunden. [181210]

Timothy Zahn
Thrawn: Alliances 189:-
Andra delen i Thrawn
Amiral Thrawn och Darth Vader gör gemensam sak i kampen mot ett hot 
mot Imperiet.  
Det är kejsaren som har känt en störning i Kraften, illavarslande nog för 
att han ska skicka två av sina mäktigaste män för att undersöka saken. 
Det omaka paret tar sig mot planeten Bakuu, där en stor överraskning 
väntar på dem.
➥ Inbunden i juli. [179397]

tecknade serier
Darth Vader Dark Lord  
of the Sith Vol 2: Legacy’s End 189:-
Jedibibliotekarien Jocasta Nu försöker des-
perat samla vad hon kan av jediordens arv 
efter Imperiets utrensningar. Hon ställs 
mot Darth Vader och Storinkvisitorn, som 
har skickats ut av kejsaren för att göra 
slut på henne. 
Häftat album. [180333]

Doctor Aphra Vol 3  189:-
Rebellerna och Imperiet slåss om  
makten över galaxen, men i stridens 
utkant för söker brottslingar och skojare 
tjäna en hacka som vanligt. Arkeologen 
Chelli Aphra har fått en ny chef - droiden 
Triple-Zero som leder ett brottssyndikat 
på Son-Tuul utpressar henne ... och hon är 
allt annat än nöjd!
➥ Häftat album i juli. [183479]

Poe Dameron Vol 4: Legend Found 219:-
Leia har beordrat Poe att söka rätt på den 
mystiske Lor San Tekka. Nu är målet i 
sikte, men hinner Poe fram i tid? Och kan 
han överleva när han bryter mot givna 
order och råkar illa ut? 
Häftat album. [181642]

Star Wars Vol 7: The 
Ashes of Jedha 189:-
Jedha lades i grus när 
Dödsstjärnan förintade den 
heliga staden. Drottning 
Trios styrkor plockar upp vad som finns 
kvar i ruinerna, samtidigt som rebellerna 
försöker rädda vad som räddas kan. 
Häftat album. [179683]

Star Wars: Han Solo 259:-
Han Solo ombeds att utföra ett hemligt 
uppdrag. Han ska rädda en grupp spioner. 
Som täckmantel ska Millenium Falcon 
delta i galaxens största lopp, Dragon Void. 
Kan Han fokusera på uppdraget eller är 
lockelsen att vinna loppet för stor för allas 
vår favoritsmugglare?    
Inbundet album. [178607]

Lost Stars Graphic Novel Vol 1  169:-
Imperiets makt kan verka lockande, 
särskilt för en ung och äregirig pilot. Det 
vet både Thane Kyrell och Ciena Ree, som 
söker till Imperieakademin. Men Thane 
ser sanningen om makten och flyr till 
rebellerna. Kan vänskapen överleva det? 
Pocket. [182238]
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Rob Sanders
Sons of the Hydra 119:-
Första delen i Alpha Legion
Sedan Alfalegionen stämplades som för
rädare under Kätteriet har deras före
havanden varit svepta i dunkel.
Alfalegionären Occam Osann leder en liten 
styrka ut ur Malströmmen. Han är på jakt 
efter frälsning, inte bara för sig själv, utan 
för hela sin legion. Inkvisitionens hundar 
är honom i hälarna och han måste ägna all 
sin list och kunskap åt att överleva resan 
in mot galaxens kalla hjärta. Där väntar 
ett möte som ingen, minst av alla Occam 
själv, hade väntat sig. 
➥ Pocket i juli. [183012]

Josh Reynolds
Fabius Bile: Clonelord 119:-
Andra delen i Fabius Bile
Fabius Bile skulle normalt sett aldrig 
lägga sig i sina gamla vänners affärer. Men 
den här gången är det annorlunda.
En gammal kamrat ber om hjäp och Bile 
kan inte tacka nej. Han dras in i intrigerna 
kring sin gamla legion, träffar nya och 
gamla vänner och fiender och reser mot 
den vilda rymden i Eastern Fringe. Där 
ska en värld olik alla andra finnas.
➥ Pocket i juni. [182995]

Aaron Dembski-Bowen
The Master of Mankind 179:-
Del 43 i The Horus Heresy
Kejsaren och hans livgarde slåss för att 
skydda knutpunkterna, en gång skapade 
av eldar, undan kaosinfiltration.
Miljarder människor förbannar Horus 
namn. Han är nu Förrädaren, den som 
släppte lös krigets hundar över hela  
galaxen. Men det finns också några som 
viskar att skulden kanske inte ska läggas 
på Horus, utan på Kejsaren själv. Många 
år efter hemkomsten från det stora kors-
tåget utkämpar han nu ett väldigt annor-
lunda krig, mot kaosmakterna som söker 
ta över eldars uråldriga nätvägar. 
➥ Pocket i juni. [182997]

David Annandale
Ruinstorm 179:-
Del 48 i The Horus Heresy
Sanguinius, Guiliman och Lion El’Johnson 
måste till varje pris ta sig till Terra.
Triumviratets primarker tänker krossa 
Kejsaren och gottgöra sina synder. Men 
mellan primarkerna och Tronvärlden rasar 
en kaosstorm bred som hela galaxen. En 
slipad fiende bevakar varje rörelse trions 
skepp gör och planerar för hur Kejsarens 
tre vilsna söner lättast ska kunna krossas. 
Storpocket. [180591]

Nick Kyme
Old Earth 179:-
Del 49 i The Horus Heresy
Primarken Vulkan har återfötts under 
Mount Deathfire. Han samlar sina trogna 
söner och gör sig redo för den sista färden.
Legionerna som skingrades vid Isstvan 
V har hejdat Krigsmästarens framfart 
genom galaxen, men nya sprickor uppstår 
i alliansen mellan Iron Hands, Salaman-
ders och Raven Guard. Dessutom ryktas 
det att Ferrus Manus är på väg tillbaka. 
Vulkan hemsöks av vissheten om att inte 
ha fullgjort sitt öde.  
➥ Storpocket i juni. [182996]

Chris Wraight
Jaghatai Khan:  
Warhawk of Chogoris 179:-
Åttonde delen i The Horus Heresy: Primarchs
Sedan Imperiet upptäckte Chogoris har 
White Scars krigarmysticism kolliderat 
med de kejserliga enhetsidealen.
Korståget drar från stjärna till stjärna och 
primarken Jaghatai Khan kämpar för att 
bibehålla Chogoris särart i en galax där 
kall beräkning skattas högst av allt. Han 
håller sig på sin kant, men andra primar-
ker försöker dra in honom i striden.
➥ Kartonnage i juli. [183010]

David Annandale
Vulkan: Lord of Drakes 179:-
Nionde delen i The Horus Heresy: Primarchs
Artonde legionen vet ännu inte att deras 
ledare har återfunnits. 
Tarasdivisionens legionärer står öga mot 
öga med döden, övermannade av orkiska 
styrkor. Samtidigt har Vulkan tränat en 
ny armé på planeten Nocturne. Det är 
dags för honom att ikläda sig primarkens 
mantel, rädda halva sin legion och skapa 
en ny styrka. 
➥ Kartonnage i juli. [183027]

Gav Thorpe
Ghost Warrior 119:-
Första delen i Rise of the Ynnari
Iyandens aeldari har knappt återhämtat 
sig från tyranidernas härjningar när de får 
ett meddelande från en glömd värld.
Planeten Ziasuthra har återvänt ut ur 
warpen. Invånarna vill ha kontakt med 
Iyanden. Under ledning av Spiritseer 
Iyanna och sändebudet Yvraine skickas 
en liten eldarstyrka till Zaisuthra för att 
förhandla. Men Iyanna och Yvraine är inte 
bara ute efter att möta förlorade fränder. 
De söker efter det sista ”cronesvärdet”, en 
artefakt som enligt legenderna ska finns 
på andra sidan en uråldrig portal.  
Pocket. [182988]

Chris Wraight
The Carrion Throne 119:-
Första delen i Vaults of Terra
Inkvisitor Erasmus och hans lärling 
Spinoza tar sig an en mörk konspiration i 
Imperiets hjärta, på själva Terra.
Erasmus jaktmarker är Terras vindlande 
gator och gränder, för inte ens Imperiets 
centrum går säkert för kätterska läror. En 
konspiration leder honom hela vägen in 
i det kejserliga palatsets salar, där hans 
rotande snart får mäktiga fiender att rea-
gera. Det dröjer inte länge förrän han och 
Spinoza jagas av både kättare, xenos och 
kaostjänare, och kanske också av rivali-
serande delar av Inkvisitionen. 
Pocket. [182992]

David Annandale
Warlord: Fury of the God-Machine 119:-
En roman om Adeptus Titanicus krig s
maskiner och striden mot Kaos.
Mäktigast av krigsmaskinerna är Warlord 
Titans, som regnar död över aliens och 
kättare. Demilegio Pallidus Morr är 
fortfarande skamfilade efter striderna mot 
tyraniderna när de skickas till en forge-
värld som har fallit för Kaos. Där slåss de 
sida vid sida med en annan titanlegion, 
Imperial Hunters. 
Pocket. [180588]
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Assassin’s Creed
Assassin’s Creed Origins Vol 1  199:-
Här börjar konflikten mellan tempelherrar 
och assassiner.
I slutet av den ptolemeiska eran är  
Egypten ett splittrat land. Roms makt -
anspråk sträcker sig över Medelhavet och 
långt in i Afrika. Alla måste välja att foga 
sig eller göra motstånd. I denna osäkra tid 
upptäcker Aya och hennes man Bayek att 
hämnden de tänker utkräva för sin son 
pekar dem mot en hemlighetsfull orden 
vars mål är att kontrollera Egypten och 
därefter den kända världen. Fast beslutna 
att inte låta orden genomföra sina planer 
skapar Aya och Bayek sin egen organi-
sation, en gruppering som genomdriver sin 
agenda med hjälp av lönnmord.
Tecknad serie i häftat album. [180470]

Dark Souls
Dark Souls Cover Collection 399:-
En fantastisk konstbok med bilder  
skapade särskilt för Titan Comics tecknade 
serie baserad på datorspelet Dark Souls. 
Bland konstnärerna återfinns Josh  
Cassara, Nat Jones, Ben Templesmith, Nen 
Chang och Alan Quah.
Inbunden konstbok. [180465]

Final Fantasy
Final Fantasy  
Ultimania Archive Vol 1  499:-
Första boken av tre som beskriver utveck
lingsarbete, världsbyggnad och all möjlig 
trivia kring Final Fantasyserien från 
Square Enix. 
Det här är en engelsk utgåva av de  
populära japanska Ultimania böckerna. 
Den första boken avhandlar del 1-6 i 
spelserien och innehåller konceptkonst, 
anteckningar och annat smått och gott 
från utvecklingsteamet.
➥ Inbundet album i juni. [176738]

God of War
The Art of God of War 379:-
Kratos har börjat ett nytt, enklare liv långt 
från gudarnas skugga, i en värld fylld av 
nordiska sagoväsen. Tillsammans med sin 
son tvingas han försvara sitt liv och sin 
nya tillvaro från Nordens alla faror. Den 
här boken beskriver i bild arbetet med  
spelet, med mängder av fantastiska färg-
bilder och konceptkonst. 
Inbundet konstalbum. [177859]

Halo
Matt Forbeck
Bad Blood 189:-
Mindre än ett år efter Covenantkrigets slut 
hotas freden i mänsklig rymd av en serie 
våldsamma händelser.
Oroligheterna kulminerar i mordet på 
amiral Graselyn Tuwa från UNSC-flottan. 
Amiralens familj förs bort av attentats-
männen och underrättelsetjänsten måste 
slå tillbaka snabbt och hårt. Frågan är 
bara mot vem och var. Det blir före detta 
mordutredaren Veta Lopis och hennes 
grupp Spartan III:or som får i uppdrag att 
hitta kidnapparna och rädda amiralens 
familj. Men något stör Veta Lopis polis-
instinkter. Ledaren för utbrytargruppen 
Keepers of One Freedom är huvudmiss-
tänkt för dådet, men det står snart klart 
att sanningen är betydligt mer komplice-
rad än så. 
➥ Roman i storpocket i juni. [181683]

Magic the Gathering
The Art of Magic The Gathering 
Dominaria 369:-
Den senaste boken med konstmaterial från 
samlarkortspelet. Kliv ombord på det myt-
omspunna luftskeppet Weatherlight och 
utforska Dominaria, en mycket gammal 
värld som figurerar i sagor och berättelser 
över hela multiversum. 
➥ Inbundet konstalbum i juli. [182383]

Christie Golden

Before the Storm 139:-
Här berättas förhistorien till The Battle for Azeroth, årets 
stora expansion till World of Warcraft.
Stormwinds kung Anduin Wrynn  och Hordens krigs-
hövding Sylvanas Windrunner är båda nya på sina poster, 
tillsatta innan någon av dem riktigt var redo att ta ansvar 
i en svår situation. Båda sidor försöker återhämta sig efter 
kriget mot Burning Legion och en fruktansvärd upptäckt 
kommer att innebära en svår prövning för de nya ledarna. 
Risken är stor att gammalt hat flammar upp och hotar att 
skaka Azeroth i grunden. 
➥ Inbunden i juni. [179415]

The Legend of Zelda  
Encyclopedia 359:-
Ett uppslagsverk om allt Zelda under de 30 första åren.
Härligt ingående beskrivning av stort som smått från  
spelen, ända från ursprungliga The Legend of Zelda till 
Twilight Princess HD. Läs om olika motståndare, om 
magiska drycker och fördjupa dig i frågor kring världen och 
historien som har antytts i de två tidigare Zeldaböckerna. 
Dessutom förstås massor av skisser, screenshots, kartor, 
karaktärer, språk och annat matnyttigt. En intervju med 
producenten Eiji Aonuma ingår också.  
➥ Inbundet album i juni. [176058]
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Mass Effect
Catherynne N Valente
Mass Effect Andromeda:  
Annihilation 129:-
Den quariska arken Keelah Si’yah seglar 
med 20000 kolonister mot Andromeda.
Medicinska kontroller under resan visar 
att många av drellerna har dött i sina 
kryo bäddar, smittade av en patogen som 
snart börjar infektera också andra arter 
ombord. När viktiga skeppssystem have-
rerar står det klart att någon försöker 
sabotera resan. Det finns en mördare om-
bord. Paniken sprider sig bland passage-
rarna, samtidigt som drellviruset visar sig 
ha egenskapen att göra de smittade galna 
och våldsamma. 
➥ Roman i pocket i juni. [166220]

Minecraft
Tracey Baptiste
Minecraft: The Crash 175:-
Bianca råkar ut för en bilolycka och testar 
en ny VRversion av Minecraft på sjuk
huset. Det öppnar en ny värld för henne.
I VR-världen träffar Bianca på någon hon 
tror är Lonnie, kompisen som var med  
henne i bilolyckan. Hans avatar är stum 
och pixelerad, men Bianca bestämmer 
sig för att ta reda på om det verkligen är 
Lonnie. Hon får hjälp av Esme och Anton, 
två barn som också spelar på sjukhusets 
server. 
➥ Inbunden roman i juli. [179404]

tecknade serier
Mike Allred m.fl
Where We Live: A Benefit for the 
Survivors in Las Vegas 219:-
Sorgearbete i serieform.
Efter den fruktansvärda masskjutningen i 
Las Vegas hösten 2017 tog Image initiativ 
till denna serieantologi som handlar om 
vapenvåld, psykisk sjukdom, sorg och 
hopp. Kända namn som Neil Gaiman, 
Kelly Sue DeConnick, Brian Michael  
Bendis och Kieron Gillen med flera har 
skapat verk för att belysa USA:s vapen-
problem och all vinst skänker Image till 
fortsatt arbete mot masskjutningar. 
Häftat album. [182134]

Mathieu Bablet
The Beautiful Death 310:-
Livet efter insektsmassakern.
När mänskligheten hamnade i krig med en 
insektoid art från Mars trodde ingen att vi 
skulle stå på den förlorande sidan. Men så 
var fallet och de människor som överlevde 
anfallet får hanka sig fram bäst de kan i 
en postapokalyptisk tillvaro. Hur går vi 
vidare när vi inte är evolutionens herrar 
längre? Kan mänskligheten skapa en ny 
dräglig tillvaro eller är de spillror som 
återstår redan förlorade? 
Pocket. [180464]

Wes Craig & Toby Cypress
Gravediggers Union Vol 1  179:-
Något har gått på tok i den övernaturliga 
världen och allt är länkat till en mäktig 
kult  det Svarta Templet. 
Kultens mål är att frammana mörka gudar 
och med deras hjälp framkalla jordens 
under gång. Det enda som står i vägen för 
kulten är Cole, Haley och Ortiz, med-
lemmar i dödgrävarnas fackförbund vars 
uppgift det är att ta hand om zombier, 
vampyrer, spöken och allt annat över-
naturligt som ställer till med problem. Om 
de ska stoppa kulten måste dödgrävarna 
hitta Coles dotter Morgan, hon är nyckeln 
till den kommande apokalypsen. Vägen 
till Morgan är kantad av filmstjärnor, 
yuppie-vampyrer, steroidzombier, häxor 
och övertid utan OB.
Häftat album. [181247]

Farel Dalrymple
It Will All Hurt 199:-
Prisbelönt webserie på papper.   
Ett smått psykedeliskt fantasyäventyr där 
Alemendra Clementine ger sig ut på  
äventyr tillsammans med sina antisociala 
vänner i hoppet om att störta en elak 
trollkarl. Med fantastiska teckningar i 
vattenfärg skapar Farel Dalrymple en 
oemotståndlig och charmig berättelse om 
det löjliga, det vackra och det sorgsna. 
➥ Häftat album i juni. [182200]

Evan Dorkin & Jill Thompson
Beasts of Burden: Animal Rites 199:-
Mysterieäventyr med husdjur i centrum.
På ytan ser Burden Hill ut som en vanlig 
småstad med pittoreska vita staket och 
välansad växtlighet. Men under ytan döljer 
sig övernaturliga fasor. Häxor, odöda  
hundar och lykantroper lever bland 
stadens invånare och det är upp till ett 
litet gäng hundar och en katt att försöka 
bekämpa de onaturliga farorna. Som 
medlemmar i Wise Dogs Society lär sig 
gänget att arbetet är prövande och farligt, 
men någon måste skydda allas mattar och 
hussar. 
Häftat album. [179988]

humor
Beth Evans
I Really Didn’t  
Think This Through 199:-
Instagramartisten Beth Evans 
tar sig an vuxenlivets alla små 
förtretligheter i en bok som 
gör narr av alla personlighets-
utvecklande guideböcker. 
Pocket. [180988]

Scott Koblish
The Many Deaths  
of Scott Koblish 189:-
Koblish har jobbar på Marvel-
serier som Deadpool och Spider-

man, men har också en  
karriär som fristående 
tecknare. Här berättar han i 
morbida fyrrutingar om sin 
egen död. Han träffas av en 
komet, springs ner av  
babianer eller mördas av  
dotterns nallebjörn. Allt kan 
gå fel! Du vet att han har 
rätt! 

Inbunden. [180578]

Alena Tkach
Llive Llaugh Llove  
Llike a Llama 139:-
Lamorna (eller om det var  
alpackorna) utropades härom 
sistens till de nya enhörningarna. 
De är coola, fluffig och skojiga 
djur som spottar på sånt de inte 
gillar. Den här boken innehåller 
hundra små aforismer och citat 
knutna till lamor och konsten att 
leva ett mindre ångestdrivet liv.  
Inbunden. [179476]



25www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN SOMMAREN 2018 TECKNADE SERIER PÅ ENGELSKA

Aaronovitch, Carmel & Sullivan

Rivers of London:  
Cry Fox 219:-
Peter Grants vän Varvara har ett förflutet som sovjetisk 
häxa, något som inte uppskattas av Londons ryska undre 
värld. I ett försök att likvidera Varvara försöker den ryska 
maffian värva någon med speciella krafter i hopp om att 
kunna ta Varvara av daga. Samtidigt blir barn kid nappade 
och spåren leder mot en rävliknande figur.  
Häftat album. [180466]

Avatar: The Last Airbender

The Legend of Korra:  
Turf Wars Par t 3  139:-
När Asami blir tillfångatagen måste Korra vandra ut 
i vildmarken för att befria henne. Andarna som lever i 
det vilda är påverkade av gangstern Tokugas illvilja och 
gemenhet. Vildmarken är farligare än någonsin och om 
Korra och Asami ska ha en chans att överleva måste de 
lita på varandra. 
➥ Storpocket i september. [181169]

Miles Gunter & Kelsey Shannon
Dark Fang Vol 1: Earth Calling 110:-
Ekothriller med Hammer Horrorinslag
Vampyren Valla har levt på havsbotten det 
senaste århundradet. En dag förstörs  
hennes havsparadis av en svart, giftig 
sörja. När Valla stiger upp på land förstår 
hon att mänskligheten är på väg att 
förgöra sig själv genom miljöförstöring 
och klimatförändringar. Det enda sättet 
för människorna, det vill säga Vallas mat, 
att överleva är att sätta stop för de fossila 
bränslena och de som skor sig via dem. 
Dags för Valla att göra upp med Big Oil!
Häftat album. [181246]

Jeff Lemire & David Rubin
Sherlock Frankenstein  
and the Legion of Evil 189:-
Spinoff till Black Hammer.
Reportern Lucy Weber är dotter till Spiral 
Citys ikoniska hjälte Black Hammer,  
mannen som tillsammans med ett följe 
hjältar försvann efter en stor strid för 
många år sen. Lucy har inte gett upp om 
att hitta sin far. Hennes efterforskningar 
leder vägen till staden mentalsjukhus 
där många av faderns ärkefiender, som 
Manaconda, Sultrix och Cthu-Lue, sitter 
inspärrade. Mectoplams, ett spöke i en 
robotkropp och medlem i the Legion of 
Evil, kanske kan leda Lucy vidare i hennes 
sökande efter Black Hammer och hans 
ärkerival Sherlock Frankenstein.
Häftat album. [179984]

Caitlin Major & Kelly Bastow
Manfried the Man 159:-
En knasig serie där en huskatt har bytts ut 
mot den lilla mannen Manfried.
En vardagsskildring där människornas 
roller spelas av katter och katterna av 
människor. I centrum står Manfried, en 
hemlös liten man som tas om hand av 
Steve Catson. Manfried visar sig snart ha 
en riktig personlighet - han är lat, självisk 
och ofta märkligt oberäknelig i sitt mänsk-
liga beteende.
Häftat album. [180252]

Mike Mignola
Hellboy and the BPRD: 1955  219:-
Här fortsätter serien ’Hellboy and the 
BPRD’, som beskriver Hellboys första år 
med byrån för övernaturligheter. 
Albumet innehåller två kortare och en 
längre historia. I Secret Nature har ett 
gäng ungdomar råkat på en otäck del av 
naturen. Occult Intelligence är en längre 
serie som tar Hellboy till en tropisk ö där 
han hamnar i centrum för en kallt krig i 
miniatyr. Konflikten handlar om ett  
mystiskt vapen som kanske kan vara 
någon B.P.R.D själva kan behöva? Sist 
kommer Burning Season, där folk i Florida 
fattar eld på ett oroväckande sätt.
➥ Häftat album i juni. [181164]

Hellboy Complete  
Short Stories Vol 1  259:-
Sexton fristående berättelser som tidigare 
har publicerats i olika Hellboyalbum. 
Alla utspelar sig under Hellboys första 
femtio år i vår värld, innan han dras in i 
kampen om helvetets krona. Det här är ett 
368 sidor långt inbundet album som täcker 
åren 1947-1961. I volym 2 kommer  
resterande år samlas. 
➥ Häftat album i juni. [181162]

Mike Mignola & Chris Roberson
Rasputin: The Voice of the Dragon 219:-
Bruttenholms första uppdrag.
Under andra världskriget upptäcker de 
allierade att en inre cirkel av tyska eso-
teriker med hjälp av den galne munken 
Rasputin håller på med något illasinnat. 
Professor Bruttenholms forskning leder 
honom in på ett spår som för honom hela 
vägen till det Tredje Riket och dess ockulta 
elit. Den galna ryska magikern Rasputin 
troddes ha dött redan 1916, när en grupp 
ädlingar försökte bryta hans inflytande 
över tsaren. Men han lever och har hälsan. 
Som alla Hellboy-läsare vet kommer han 
att spela en huvudroll när nazisterna 
försöker framkalla en demon för att vinna 
kriget - men istället får fram vi-vet-vem.
Häftat album. [127388]
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Stan Sakai
Usagi Yojimbo Vol 32: Mysteries 189:-
Den vandrande herrelösa samurajens liv 
saknar sällan äventyr och fara. 
Usagi och polisen Ishida ställs inför nya 
utmaningar när korruption och maktmiss-
bruk sätter deras förmågor på prov. Kan de 
fria sina vänner som blivit ditsatta, hjälpa 
en ung kvinna samt bli av med Black 
Goblin Gang för gott? 
➥ Storpocket i juli. [181168]

Simon Spurrier & Casper Wijngaard
Angelic Vol 1: Heirs and Graces 139:-
Tonårsuppror bland muterade djur.
Hundratals år efter att mänskligheten har 
försvunnit från jordklotet lever genetiskt 
modifierade djur kvar bland resterna. De 
skapades för krig och för att försvara något 
de längre inte förstår. Den bevingade apan 
QORA drömmer om frihet från förtryck-
ande stamseder, hon vill resa och utforska, 
hon vill flyga. 
Häftat album. [182199]

Brian Wood, Justin Giampaoli  
& Andrea Mutti
Rome West 169:-
Romersk alternativhistoria.
323 f.Kr blåser en romersk flotta ur kurs 
och finner sig till slut vid den nya världens 
kust. Utan möjlighet att återvända hem 
grundar soldaterna en koloni som ändrar 
världshistoriens gång. Genom en familjs 
ögon får vi följa hur Roma Occidens växer 
fram. 
➥ Häftat album i juli. [130440]

Batman Rebirth Vol 5:  
The Rules of Engagement 169:-
Batmans resa mot något nytt?
Efter att Selina svarat på Batmans frieri 
beger han sig ut på en resa genom ett 
övergivet ödelandskap, så förbannat att 
till och med Justice League benämner 
det som förlorat. I jakt på ett nytt jag 
stöter Batman på motstånd från både sin 
fiender och nära omkring honom. Resans 
mål är en hemlighet, men kanske klarar 
Batman att avslöja det för den han bryr 
sig mest om? Dessutom försöker Batman 
och Stå lmannen bygga upp förtroendet för 
varandra genom att gå på dubbeldejt.
Häftat album. [179999]

Batwoman Rebirth Vol 2:  
Wonderland 149:-
Terrorister gäckar Batwoman.
Batwoman letar efter en terrorgrupp som 
kallar sig Dödens många armar, men 
vad hon inte vet är att gruppens ledare, 
Dödens moder, är på jakt efter Batwoman. 
Ensam och övergiven i Saharas öken med 
endast sin gamla plågoande Colony Prime 
måste Batwoman motstå Scarecrows 
skräckframkallande serum om hon ska ha 
hopp om att överleva, men efter ett liv fyllt 
av våld, saknad och svek kan skräck och 
rädsla bli Kate Kanes svåraste prövning.
➥ Häftat album i juni. [181200]

Bryan Lee O’Malley & Leslie Hung
Snotgirl Vol 2:  
California Screaming 169:-
Skaparen av ’Scott Pilgrim’ fortsätter sin 
nya serie om bloggaren Lottie.
Lottie jobbar hårt på att upprätthålla 
fasaden som glassig modebloggare i Los 
Angeles. Men livet är långt ifrån enkelt. 
Hennes nya bästis har flera lik i gardero-
ben - först dog hon och sedan dödade hon 
någon. Vad kommer Caroline göra härnäst, 
och vad har hennes bror Virgil i kikaren? 
Samtidigt jagar spanaren John Cho efter 
en undflyende hemlighet i öknen. Vad 
är han ute efter? Och kommer Normgirl 
verkligen att gifta sig med Ashley? Det är 
många frågor som söker svar.  
➥ Häftat album i juni. [182205]

Ryan O’Sullivan & Plaid Klaus
Void Trip 179:-
En sinnesvidgande resa genom universum, 
efter att mänskligheten passerat sitt bäst
föredatum.
Ana och Gabe är galaxens sista människor. 
De har nästan slut på mat, bränsle och 
psykedeliska droger, men de har bestämt 
sig för att ta sig till Euphoria. Euphoria 
är ett utopiskt hippieparadis. Void Trip 
är berättelsen om deras resa, om vänner 
och fiender de träffar längs vägen, och hur 
universum reagerar inför dem som gör 
vad som faller dem in. Easy Rider och On 
the Road möter Saga i en lagom flummig 
historia.
➥ Häftat album i juli. [182201]

Pau
Atlas & Axis 259:-
’Atlas & Axis’ påminner lite om serien 
’Bone’ (den med de tre benvita kusinerna). 
De antropomorfa hundarna Atlas och Axis 
lever i en medeltida värld. Som hundar 
gillar de att gnaga på ben, följa doftspår 
och klia sig på mattan. Efter att deras by 
härjas av vikingar bestämmer de sig för 
att ge sig av i förhoppning om att hitta 
vänner som försvunnit. På vägen gör de 
nya bekantskaper och utforskar en värld 
full av pälsklädda invånare.
Häftat album. [180471]

Wendy & Richard Pini

Elfquest: The Final  
Quest Vol 4  189:-
Här avslutas den nyritade fortsättningen på paret Pinis 
klassiska fantasyserie om vargryttarnas äventyr.  
Det är dags för Palace of the High Ones att skicka tillbaka 
vargryttarna till deras urhem. Men alla vill inte åter-
vända. När mänskliga angripare hotar Fader Träd i 
vargryttarnas hem kommer några att välja att stanna för 
att rädda sin värld.
➥ Häftat album i juli. [181170]
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Dark Nights: Metal 279:-
Scott Snyder fortsätter att fördjupa sin 
Batmankrönika.
Batman visar sig vara insnärjd i en  
kosmisk hemlighet som hotar hela vår 
verklighet. Vad är egentligen Barbatos och 
det mörka multiversum som hotar vårt? 
Vad har Batman med saken att göra? Ett 
mysterium som sträcker sig hela vägen 
tillbaka till Final Crisis kommer fram i 
ljuset. Kan Batman och resten av Justice 
League förhindra att multiversums mörka 
spegelbilder tar över, eller har Batman 
dömt hela mänskligheten till utrotning?
➥ Inbundet album i juni. [178613]

Dark Nights: Metal:  
The Nightmare Batmen 279:-
Metalliska mardrömsBatmen dyker upp 
och hotar världen.
Batman har blivit utsatt för en rad 
mystiska metaller. Resultatet är att sju 
mardrömsliknande varianter av honom 
eller hans nära och kära har kommit till 
jorden för att förstöra och rasera. Jordens 
hopp står till Justice League, men kan 
hjältarna besegra dessa gastkramande 
dubbelgångare eller har de till slut mött 
sina övermän?
➥ Inbundet album i juni. [179997]

The Dark Prince Charming Book 2  139:-
En hemlighetsfull flicka har en koppling 
till såväl Batman som Jokern. Är hon 
verkligen Bruce Waynes dotter? 
När flickan tillfångatas av Jokern måste 
Batman ge sig in i Gothams mörkaste 
undre värld och hitta henne innnan 
tiden rinner ut. Men kanske är inte den 
kid nappade fullt så hjälplös som Jokern 
tror? Och vilken roll kommer Catwoman 
att spela i den slutgiltiga uppgörelsen? 
Seriekonstnären Enrico Marini är väl be-
vandrad i den europeiska serietraditionen. 
För första gången tar han sig nu in på 
klassisk amerikansk mark och målar sin 
vision av Gotham och dess mörke riddare.  
➥ Inbundet album i juni. [181152]

Gotham City Garage Vol 1  169:-
I en postapokalyptisk framtid är Gotham 
City den enda staden som fortfarande 
existerar. 
Tack vare Lex Luthor klarade sig Gotham 
undan förintelsen och som borgmästare 
är det Lex som bestämmer. På ytan ter sig 
Gotham som en utopi, men för dem som 
inte följer reglerna väntar nådlösa straff 
utmätta av Luthors egen rätt skipare Bat-
man! När MC-entusiasten Kara Gordon 
upptäcker den hemliga lokalen Gotham 
City Garage förstår hon att det finns fler 
än hon som motsätter sig stadens styre. 
Gotham City Garage utgår från en serie 
modellfigurer skapade av DC. I denna 
postapokalyptiska framtidsversion är det 
Batgirl, Supergirl, Catwoman och Harley 
Quinn som spelar huvudrollerna.
➥ Häftat album i juni. [182190]

Wonder Woman/Conan 229:-
Skadad och utmattad anländer Conan till 
en okänd kust. 
Snart bekantar han sig med stadens mest 
framstående gladiator, Wonder Woman. 
Under olyckliga omständigheter finner de 
två sig i slaveriets bojor och när kampen 
mot deras förtryckare börjar sprider sig 
en mörk närvaro som vill omintetgöra de 
båda. De två formidabla krigarna tänker 
inte låta svartkonst stoppa deras strids-
lust.
➥ Inbundet album i juni. [182195]

Black Panther: Long Live the King 159:-
Kronan väger tungt på T’Challas huvud.
Ansvaret som superhjälte och regent är 
stort och Wakandas konung har mycket 
som måste ställas i ordning efter landets 
senaste kris. När ett monster hotar att för-
göra Wakandas befolkning måste T’Challa 
ge sig ut och stoppa hotet innan det är för 
sent. Den prisbelönta författaren Nneki 
Okorafor (Binti, Who Fears Death) har 
skrivit manus till 2018:s mest omtalade 
superhjältes senaste berättelse. 
Häftat album. [181631]

Deadpool vs Old Man Logan 169:-
En tjurig gammal XMan möter ensam
vargen framför andra.
Logan är på jakt efter en omega-mutant,  
och han tänker göra jobbet själv. Aldrig 
att han skulle ta hjälp av någon som 
Wade Wilson. Med resultat att Deadpool 
bestämmer sig för att bräcka järvskrället 
på varenda punkt och fullfölja uppdraget 
på egen hand. Men få ting retar upp en 
omega-tonårstjej som att ha två jobbiga 
gamla gubbar i hasorna. Det skulle i så fall 
vara den onda organisationen som försöker 
mörda henne. Hon tänker ta ner dem på 
egen hand. Men gubbjävlarna lyssnar 
förstås inte på henne ... heller. 
Häftat album. [180345]

Spider-Man/Deadpool Vol 5:  
Arms Race 189:-
Nu är smekmånaden över  när Spiderman 
får veta att Wade säljer S.H.I.E.L.D.tekno
logi på svarta markanden är måttet rågat.
Det är Deadpool mot Spidey, i en strid som 
rasar genom hela Marvel-världen och av-
slutas med en konfrontation med Chame-
leon, som har uppgraderat från småbuse 
till superskurk. Kan paret göra något åt 
den ansiktsbytande banditen, eller är de 
för upptagna med att damma på varandra?
Häftat album. [180341]

Moon Knight Legacy Vol 1:  
Crazy Runs in the Family 189:-
Marvels Moon Knight har fått ny tecknare 
och författare. Berättelsen om superhjälten 
som alltid har fokus på mental hälsa och 
dess effekter fortsätter med den bipolära 
punksångaren Max Bemis vid rodret. 
Moon Knight har mycket på sin tallrik. 
Inte nog med att hans nya nemesis Sun 
King, en inkarnation av guden Ra, vill jaga 
ut Moon Knight ur skuggorna, dessutom 
har någon som kallar sig Truth börjat  
driva personer till att begå självmord. 
Moon Knights egna personligheter har inte 
alltid sett till hans bästa men förhopp-
ningsvis har han kontroll över dem nu.
Häftat album. [181639]

Ms Marvel Vol 9  189:-
Kamala Khan är borta! Vart har hon tagit 
vägen? Och varför?
Jersey City behöver sin hjältinna, och med 
Ms Marvel borta får andra kliva fram. Den 
senaste superhjälten heter Red Dagger 
och gör sitt bästa för att fylla ut Kamalas 
kostym. Det verkar som om Ms Marvel 
inspirerade förhoppningsfulla superhjältar  
på ett sätt som nästan får det att verka 
som om hon var kvar. Men klarar ny-
komlingarna av ett verkligt hot?
➥ Häftat album i juli. [183500]
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manga på engelska
Again!! No. 3  139:-
av Mitsurou Kubo
Kinichiro går ut gymnasiet full av ånger 
över allt han inte fått gjort, men en olycka 
skickar honom tre år bakåt i tiden!
Hejaklackens första uppdrag närmar sig! 
Skolans baseballag ska möta en elitskola 
som inte kommer bli lätt att slå. Och värre 
blir det: lagets ess har precis gjort slut, 
och andra kärleksproblem ser ut att sätta 
fler käppar i hjulet. Kinichiro och de andra 
i klacken måste ta till okonventionella 
medel för att få spelarna på rätt spår. 
➥ Pocket i juni. [178961]

Ajin: Demi Human volume 11  139:-
av Gamon Sakurai
Kei Nagai dör i en trafikolycka, men åter
upplivas och är inte längre helt mänsklig.
Nagai och de andra halvmänniskorna har 
lidit ett svårt nederlag, men de måste på 
något sätt besegra Sato, som kontrollerar 
Japan. Stämningen blir spänd när en ny 
lag om ökad kontroll av halvmänniskor 
godkänns. När Sato beger sig mot Iruma 
för en konferens med socialministern inser 
Nagai att någon måste göras.  
Pocket. [175841]

Hajime Isayama

Attack on Titan vol 25  119:-
Mare fortsätter att hota ”Paradisön” där Eren och de andra 
växte upp och där folket fortfarande kämpar för över-
levnad. De vill visa sitt människovärde och sina rättig-
heter att leva, men vilka medel är de egentligen villiga att 
ta till? Hur långt kan striderna trappas upp? 
➥ Pocket i juli. [179121]

Attack on Titan Adventure 2:  
The Hunt for the Female Titan 119:-
Attack on Titan som soloäventyr! 
Titanen i kvinnlig skepnad gömmer sig 
någonstans innanför murarna och Fält-
jägarna letar desperat efter henne. Står 
du tillsammans med Eren, Armin, Mikasa 
och de andra, eller väljer du att förgöra 
mänskligheten? Eller finns det rentav en 
annan lösning? 
Pocket. [179155]

Attack on Titan  
Character Encyclopedia 119:-
En guidebook om Attack on Titan. 
Innehåller artiklar om både människor 
och titaner. Ta reda på födelsedatum och 
andra personliga detaljer, och läs om de 
senaste avslöjandena om mysteriet med 
de nio titanerna! I boken finns också en 
helt ny intervju med Hajime Isayama. 
➥ Pocket i juli. [182101]
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Blue Exorcist Vol 19  99:-
av Kazue Kato
Rin och hans tvillingbror Yukio är båda 
Satans söner. För att hindra Satan från 
att förena människornas och demonernas 
världar blir de båda exorcister.
Mephisto har befriat sin bror Amaimon, 
och nu måste Exwires ta itu med honom! 
Lightning fortsätter undersöka kopplingen 
mellan den mystiska ”Sektion 13” och 
incidenten kallad ”Blue Night” som verkar 
ligga till grund för de flesta, om inte alla, 
deras nuvarande problem. Djupt under 
True Cross ligger mörka hemligheter 
begravna i glömda kamrar, och där måste 
svaren finnas. 
➥ Pocket i juni. [130485]

Cardcaptor Sakura: Clear Card 4  119:-
av Clamp
Vägledd av drömmarnas nyckel och de 
klara korten tar ett nytt äventyr sin början!
Sakura bjuder hem den nya utbytes-
studenten, men det dröjer inte länge 
förrän något märkligt inträffar. Är det 
ett kort som är orsaken? Samtidigt har 
Shaoran gjort en upptäckt och skyndar att 
ta kontakt med Eriol. Gåtan kring korten 
djupnar, men Sakura låter sig inte nedslås. 
➥ Pocket i juni. [179152]

Yukito Kishiro

Battle Angel Alita  
Deluxe Edition 4  259:-
Inbunden nyutgåva av den klassiska cyberpunkserien, med 
nya färgillustrationer, ny översättning och nya omslag.
Efter att ha skilts åt från Fogia går Alita vidare med 
sin nya styrka, på väg att återse Koyomi. Hon vandrar 
som ett vilt djur tills hon möter den mystiska militär-
organisationen Barjacks ledare Den, och en chockerande 
koppling mellan Barjack och Alitas förflutna skakar henne 
i grunden.  
➥ Inbunden i juni. [174965]

Battle Angel Alita Deluxe Edition 5  259:-
➥ Inbunden i juli. [179123]

Battle Angel Alita Mars Chronicle 3  119:-
Uppföljaren till den episka sciencefictionsagan Battle 
Angel Alita, där vi får den sanna 
historien om Alitas barndom på den 
krigshärjade planeten Mars.
Erikas förflutna döljer mer än någon 
kunnat ana och när den maskerade 
Master sätter fler av sina planer i 
verket för att störta Mars i ett allt dju-
pare kaos blir det måste hon och den 
lilla flickan Yoko med sin cyborgkropp 
gräva djupt i jakt på dolda hemligheter.  
➥ Pocket i juni. [178957]

City, 2  129:-
av Keiichi Arawi
Nagumo är en fattig student som hellre 
lägger tiden på nöjen än jobb, och staden 
hon flyttat till, med alla dess märkliga 
invånare, visar sig vara svaret på frågan 
hur hon ska försörja sig!
Niikura funderar kring hur hennes vän-
skap med Nagumo började. Wako Izumi är 
fascinerad av Nagumo, och lyckas fullstän-
digt missuppfatta hennes förhållande med 
Niikura. Tatewaku Makabe gör ett oväntad 
insats under en en fotbollsmatch och hans 
pappa har fuffens på gång med en skum 
restaurang. Samtidigt slår superstarka 
farmor alla med häpnad. 
➥ Pocket i juni. [152847]

Dead Dead Demons Dededede 
Destruction Vol 1  149:-
av Inio Asano
För tre år sedan invaderade rymdvarelser
na, och allt förändrades. Eller gjorde det?
Man vänjer sig vid allt, heter det ju. Inget 
som den japanska självförsvarsstyrkan 
gjort har haft någon som helst effekt, utom 
att slå tillbaka på den egna befolkningen. 
USA har lagt sig i, som vanligt, och nu är 
Japan splittrat i frågan om den konstitu-
tionella lagen om begränsad militär som 
gällt sedan andra världskrigets slut. Men 
låt er inte luras! Det här är berättelsen om 
en helt vanlig gymnasietjejs vardag.
Storpocket. [181606]

Descending Stories: Showa Genroku 
Rakugo Shinju 7  139:-
av Haruko Kumota
En ung man släpps ut ur fängelset med ett 
enda mål: att gå i lära hos en viss mästare 
i komediberättarstilen rakugo.
Ryktet om Yotaro som tredje generatio-
nens Sukeroku börjar spridas, och han 
gör fler och fler framträdanden. Higuchi 
är överlycklig över att se Yotaro glädja 
så många, och vill skapa nya rakugo-
berättelser med honom. I Yakumos ögon är 
detta ett helgerån, och han är fast besluten 
att ta sin egen rakugo med sig i graven. 
Men när han plötsligt kollapsar under ett 
upp trädande börjar ödets trådar dra åt ett 
helt annat håll. 
➥ Pocket i juni. [178955]

Flying Witch, 6  119:-
av Chihiro Ichizuka
Kowata Makoto har alltid huvudet i det blå 
och har just flyttat till landet där hennes 
släktingar ska ta hand om henne och träna 
upp henne till häxa.
Chinatsus första häxkonst ska firas, och 
alla samlas vid grillen! I skolan drar 
famili arisarna till sig en äldre häxas upp-
märksamhet när de smyger in för att ta en 
titt på den enligt ryktet delikata lunch-
maten. Samtidigt får Makoto sitt första 
uppdrag: en serie försvinnanden! Har de 
försvunna blivit bergtagna? 
➥ Pocket i juni. [179916]

How to Treat Magical Beasts: Mine and 
Master’s Medical Journal 1  149:-
av Kajiya
När teknologin växt sig allt starkare börjar 
magin och de mytiska djuren försvinna 
från världen och glömmas bort. 
Ziska, en ung flicka från en magikerfamilj, 
blir lärling hos en veterinär som tar hand 
om magiska djur och tillsammans hoppas 
de kunna rädda varelserna från en värld 
som är på väg att gå under. 
Pocket. [179144]
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Happiness 7  139:-
av Shuzo Oshimi
Makoto Okasaki lever ett trist liv, tills han 
möter en tunn, blek flicka som dricker hans 
blod och ger honom ett val som förändrar 
honom för alltid.
För tio år sedan, efter att han attackerat 
Gosho, försvann Sakurane tillsammans 
med Yuuki. Djupt inne i skogen bland 
bergen har han skapat sin egen kult,  
”Blodets Lycka”. I sin jakt på ledtrådar 
efter den försvunne Okasaki infiltrerar 
Gosho kulten. För att ta reda på mer om 
”vampyren” som kulten dyrkar måste hon 
i hemlighet utforska alla deras hemliga 
utrymmen. Vad döljer kulten egentligen? 
Pocket. [174966]

Kiss Him, Not Me 14  119:-
av Junko
Kae Serinuma är en nördtjej som  
älskar yaoi. När hon får fyra supersnygga 
beundrare vet hon inte riktigt vad hon ska 
ta sig till.
Kae och Mutsumi har äntligen lyckats 
förstå varandras känslor och reparerat sitt 
förhållande. Mutsumi säger rakt på sak 
att han inte vill skiljas åt till kvällen, och 
innan Kae vet ordet av befinner de sig på 
ett hotell! Ska de verkligen tillbringa 
 natten tillsammans!? 
➥ Pocket i juli. [178970]

Land of the Lustrous 6  139:-
av Haruko Ichikawa
I en avlägsen framtid lever 28 personer i 
könlösa kroppar kallade”ädelstenar”. De 
svävar i ständig fara från måninvånarna 
som vill åt deras kroppar.
Den unga ädelstenen Phosphorite verkar 
inte kunna lyckas med någonting. Hen har 
en stor käft och kaxig attityd, men inte så 
mycket mer. Klasskompisen Cinnabar är 
en enstöring som andra ädelstenar håller 
sig borta från, eftersom giftiga ämnen 
utsöndras från hens kropp. Men de två 
ädelstenarna visar sig båda ha viktiga  
roller att spela i kampen mot månvarel-
serna som invaderar jorden.  
Pocket. [178966]

Miss Kobayashi’s  
Dragon Maid Vol 6  149:-
av Coolkyoushinja
Kobayashi är en helt vanlig kontorist som 
råkar få en väldigt tillgiven husjungfru, 
vars sanna skepnad är en gigantisk eld
sprutande drake!
Ilulu har inte bara börjat sitt första extra-
jobb, hon har kanske börjat sin roman-
tiska bana också! Eller? Medan de olika 
drakarna fördjupar sina relationer till sina 
människor prövas förhållandet mellan Ko-
bayashi och Tooru när Toorus pappa, en av 
de människohatande drakarna, gör entré.  
Pocket. [179133]

Miss Kobayashi’s Dragon Maid:  
Kanna’s Daily Life Vol 2  149:-
av Coolkyousinnjya & Mitsuhiro Kimura
Den lilla draken Kanna gav sig av till 
människornas värld för att leta upp 
sin vän och togs om hand av Tohru och 
Kobayashisan. Nu måsta Kanna lära sig 
leva i de konstiga människornas värld!
Kanna gör sitt bästa för att kombinera sitt 
liv på skolan med de nya vännerna och 
hemlivet med Tohru och Kobayashi-san 
som båda känner till hennes drakidentitet. 
Men trots att hon är en drake är hon också 
en liten flicka, och vill faktiskt också bli 
ompysslad ibland! 
Pocket. [179142]

Moteki, 2  210:-
av Mitsurou Kubo
Fujimoto har aldrig haft ett fast jobb eller 
flickvän. Just när allt verkar som mörkast 
exploderar hans telefon och plötsligt börjar 
kvinnor från hans förflutna ta kontakt! 
Yukiyo har nått den punkt då han måste 
välja mellan Itsuka och Aki. Han får gott 
om tid att tänka över saken när han gör 
illa ryggen i en olycka på jobbet och måste 
ta ledigt för att återhämta sig. I sitt hus på 
landet har han nästan litet för mycket tid 
att tänka. Nao och Yuma åker till Tokyo 
där de möter Omu-sensei som har något 
överraskande att berätta! 
➥ Storpocket i juli. [180070]

Yun Kouga

Loveless Vol 13  99:-
Äntligen kommer fortsättningen på serien om katt
pojkar och magi. Den utspelar sig i en värld där alla 
föds med kattöron och svans, attribut de har kvar så 
länge de är oskulder  ett inte helt glasklart begrepp.  
Soubi har lockats tillbaka in i relationen med Ritsu-
kas bror Seimei. Men Ritsuka tänker vinna tillbaka 
mannen som förändrade hans liv. Samtidigt avslöjar 
Nagisa gamla hemligheter om Seven Voices Academy.  
➥ Pocket i juli. [183452]

Kohei Horikoshi

My Hero Academia Vol 12  99:-
I en värld där 80% av befolkningen har superkrafter föddes 
Midoriya Izuku utan, men han får ärva en hjältekraft!
Klass 1A jobbar på att utveckla en specialattack och deras 
styrka och kreativitet prövas på nya sätt! Till hjälp har de 
Mei Hatsume från supportklassen. 
Pocket. [181588]

My Hero Academia Vol 13  99:-
➥ Pocket i juni. [183448]
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Princess Jellyfish 9  199:-
av Akiko Higashimura
Tsukimi Kurashita är en 18årig manet
nörd som flyttar in i ett kvinnokollektiv 
vars medlemmar har allehanda vanliga 
och ovanliga intressen.
I denna avslutande del i serien är det dags 
för gänget att komma fram till hur de ska 
marknadsföra sitt klädmärke Jelly Fish, 
som de nu bestämt sig för ska vara till för 
”Amarer” överallt i världen. Men beslut 
måste tas även på det personliga planet!  
Ett fönsterbord på en fin re staurang, 
kvällsutsikt över Tokyos stadssiluett. 
Är detta skådeplatsen för Tsukimis och 
Shuus första riktiga träff?? Samtidigt ska 
Kuranosuke gå på after work, men bilder 
dyker upp i hans hjärna och plötsligt går 
han bärsärk mitt i yakinikun! Boken inne-
håller också över 100 sidor bonusmaterial. 
➥ Storpocket i juni. [179150]

The Seven Deadly Sins 26  119:-
av Nakaba Suzuki
De Tio Budordens tyranni är över, men 
King och Dianne skiljs från de andra  
Synderna och skickas 3000 år tillbaka i 
tiden där de snart möter ett hot långt  
mäktigare än De Tio Budorden.
Efter en hård strid möter King och Dianne 
Melodias! Men hur kan det stämma? Och 
vem är kvinnan som ser ut som Elisabeth? 
Men det är inte de enda överraskningarna. 
Snart möter de en av de Tio budorden, och 
de inser att situationen är en helt annan 
än de föreställt sig. Och vem är Dödds-
synden Lust som längtar efter en själ? 
Pocket. [174964]

The Seven Deadly Sins 27  119:-
Dianne och King har pressats hårt i  
striderna, och en avgörande prövning när-
mar sig. Kommer de vara redo när tiden 
är inne? Dödssynderna är nu återförenade, 
men deras vila blir kort: tecken på nästa 
strid har redan visat sig. Och den kommer 
inte vara över förrän den sista av De Tio 
Budorden är utplånade. 
➥ Pocket i juli. [179119]

Eiichiro Oda

One Piece Vol 86  99:-
På väg mot sitt mål att bli piratkung har Luffy och Strå
hattarna anlänt till Nya Världen, där de utmanar de fyra 
mäktigaste piraterna i världen.
Den slutliga planen för att lönnmörda Big Mom avslöjas! 
Hon har en svag punkt som konspiratörerna satsar på 
att utnyttja, men först måste de smyga sig in på bröllops-
festen där undre världens dignitärer samlats för att fira 
århundradets union. 
Pocket. [182831]

Shibuya Goldfish Vol 1  199:-
av Aoi Hiroumi
Den stillsamme Hajime Tsukiyoda råkar ut 
för fasor med fenor.
Shibuya, Tokyos nöjeskvarter, är inte 
så nöjsamma längre. Just när stackars 
Hajime kommer dit drabbas stadsdelen av 
en invasion av människoätande guldfiskar. 
Kan Hajime ta sig levande därifrån?
➥ Pocket i juni. [183345]

Sleepy Princess in the  
Demon Castle Vol 1  99:-
av Kagiji Kumanomata
Människorikets prinsessa kidnappas av 
demon kungen! Men allt hon gör är att 
sova?
Prinsessan Syalis är van vid att behandlas 
kungligt, förstås, och det blir hennes  
vakter snart varse! Fångenskapen tråkar 
ut henne. Det finns varken någon anstän-
dig plats att sova på eller något intressant 
att göra. Hon får helt enkelt ta saken i 
egna händer och roa sig med vad som finns 
till hands! En uråldrig grimoire kanske 
inte är den bästa godnattsagan? Men inte 
kunde väl Syalis veta att en oskyldig liten 
bok skulle kunna innebära livsfara. 
➥ Pocket i juli. [130480]

That Time I Got  
Reincarnated as a Slime 6  139:-
av Fuse & Taiki Kawakami
Mikamis 37åriga liv som ensam konto
rist får ett abrupt slut, och när han ligger 
döende misstolkas hans sista önskan: han 
blir återfödd i en fantastisk äventyrsvärld 
á la Dragon Quest  som ett slimemonster.
Rimuru är nu den starkaste makten i 
Juraskogen. Han har också fått fler vänner 
och börjar så smått acklimatisera sig i den 
främmande värld han hamnat i. Samtidigt 
börjar andra makter intressera sig för  
honom nu när han börjat dra uppmärk-
samhet till sig! Dvärgakungen och den 
äldsta demonherren har redan lagt märke 
till hans okonventionella metoder och det 
dröjer  inte länge till nästa konfrontation! 
➥ Pocket i juni. [178923]

Sui Ishida

Tokyo Ghoul: re Vol 4  129:-
I kampen mot ghoulerna har organisationen CCG utvecklat 
ett nytt vapen: människor med kaguneimplantat.
En månad har gått sedan ”Operation Auction Sweep” och 
en speciell intern styrka inleder en undersökning för att ta 
reda på mer om Tsukiyamafamiljen.  
Pocket. [181589]

Tokyo Ghoul: re Vol 5  129:-
➥ Pocket i juni. [149944]
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To Your Eternity 5  139:-
av Yoshitoki Oima
Ett väsen utan egen skepnad sänds till 
jordens yta. Genom starka känslomässiga 
impulser kan det växa och ta ny form  men 
det kan endast hämta sin skepnad från 
något döende.
På ön Djananda där brutala mördare  
samlats ihop kommer Fushi och Pioran 
ifrån varandra. Det enda som kan rädda 
Pioran är att Fushi deltar i en turnering 
som avgör vem ska bli öns ledare! På-
verkad av blodtörsten som drabbar alla 
på ön måste Fushi utöva enorm självbe-
härskning för att behålla sin mänsklig-
het. En helt ny erfarenhet och ny lärdom 
väntar om det lyckas. 
➥ Pocket i juni. [178933]

Tokyo Tarareba Girls 1  129:-
av Akiko Higashimura
Rinko har alltid planerat livet efter mottot 
”om bara”. Eller kanske INTE planterat är 
ett bättre sätt att uttrycka det? 
En dag vaknar Rinko upp och inser att hon 
har nått trettioårsåldern utan att ha  
kommit längre än när hon var tjugo. 
En kväll när hon som vanligt är ute och 
dricker med sina två närmaste vänner svär 
hon att hon ska vara gift innan olymiska 
spelen 2020. Men vägen dit är kantad med 
oväntade svårigheter! 
➥ Pocket i juni. [178952]

Wotakoi: Love is Hard for Otaku 2  189:-
av Fujita
Narumi och Hirotaka är på ytan det mest 
perfekta välanpassade paret man kan 
tänka sig, men hemligheten de bara delar 
med varandra är att Narumi är en fujoshi 
och Hirotaka en hardcore gamer!
En vanlig träff visar sig bli en ovanligt stor 
utmaning för det nördiga paret. Men  
kanske de lär sig något också?  Dessutom 
gör Hirotakas lillebror entré, och plötsligt 
har de mer än bara sitt eget förhållande 
att oroa sig över. Den amerikanska  
utgåvan av mangan innehåller del tre och 
fyra av den japanska.
➥ Storpocket i juni. [180820]

Makoto Yukimura

Vinland Saga, Book Ten 229:-
Vikingamanga som utspelar sig i England under Knut den 
stores tid i början av 1000talet.
Thorfinn har slavat som träl på en bondgård i många  
månader och börjar inse vad hans far menade med orden 
”En riktig krigare behöver inget svärd”. Kanske kan han 
hitta en ny mening med livet i landet han hördes talas om 
som liten: det mystiska Vinland.
➥ Inbunden i juni. [179148]

l ight novels
Wolf & Parchment Light Novel 2  179:-
av Isuna Hasekura
Den unge Col drömmer om att invigas i 
det heliga prästerskapet och lämnar sin 
välgörare Lawrence. Men i bagaget göms en 
ung flicka med vargöron och svans! 
Ett nytt uppdrag från högländernas prins 
väntar! Det blir allt viktigare att kon-
trollera kanalen mellan landmassorna, och 
Col måst undersöka huruvida en allians 
med piraterna på ön norr om Atif kan vara 
till nytta. Myuri är uppspelt och tycker att 
det ska bli ett roligt äventyr, men Col kan 
inte dölja att han hyser onda aningar;  
piraterna har nämligen en hädisk tro. 
Pocket. [181363]

Monogatari: Kabukimonogatari 169:-
av NISIOISIN
En berättelse om Mayoi Hachikujis  
förflutna.
Några månader efter det att Araragi först 
mötte Mayoi upptäcker han att hon är 
försvunnen! Men när han tar hjälp av 
Shinobu och färdas till det förflutna får 
han möjlighet att ta reda på vad som hänt 
Mayoi. 
Pocket. [179920]

Monogatari: Hanamonogatari 169:-
Suruga Kanburu går i tredje ring och alla 
hennes äldre vänner, inklusive Koyomo 
Araragi, har gått ut gymnasiet. Så hon får 
själv undersöka mysteriet om den myst-
iska ”djävulen” som löser folks problem. 
➥ Pocket i juni. [179922]

The Rising of the Shield Hero Vol 8  149:-
av Aneko Yusagi  & Aiya Kyo  
Naofumi har hamnat i en fantasyvärld där 
han är Sköldhjälten. Men han hamnar i 
något som inte alls är ett lättsamt äventyr.
De tre hjältarnas kyrka ställs mot De fyra 
heliga hjältarna. Kan Naofumi skydda 
Raphtalia, Filo och världen? Och vad är 
den mystiska översteprästen ute efter? 
Naofumi väljer en mörk väg.
Pocket. [182215]

Kentaro Miuras Berserk

Official Guidebook 179:-
En rikt illustrerad infobok om Berserk och den mörka 
demoniska värld mangan utspelar sig i. 
Innehåller anteckningar från författaren, detaljerad  
information om personerna, historien och världen, samt 
åtta sidor med illustrationer helt i färg. Allt du behöver 
veta om vad som utspelat sig i de första 38 volymerna av 
mangan! 
➥ Pocket i juni. [177889]
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Fallout: Wasteland  
Warfare - Two Player 
Star ter 1100:-
Ett figurspel i taktisk skala från samma 
post apokalyptiska värld som datorspelet 
Fallout.
Spelarna bygger upp en grupp hjältar 
att använda i scenarion hämtade från 
kända miljöer i spelet, som Red Rocket 
och Sancuary Hills. Hjältarna och deras 
bosättning växer under spelets gång. 
Det går att välja mellan kampanjspel 
och enstaka scenarion,  kompetitivt 
spel, samarbetsspel eller till och med 
solo.
➥ Kommer i juni. Figurspel för 1-2 spelare 
från 14 år. Speltid 40-120 minuter. Regler 
på engelska. [180942]

Fur y of Dracula 4th ed 666:-
Fjärde utgåvan av en klassiker med mer än 
25 år på nacken. En spelare är Dracula och de 
andra vampyr jägare som ska stoppa greven.
Året är 1898 och alla antar att greve Dracula 
har besegrats en gång för alla. Naturligtvis har 
de fel. Greven, som styrs av en spelare, rör sig 
genom Europa och skapar nya vampyrer, sam-
tigt som han gillrar fällor för sina förföljare. 
Vampyrjägarna måste hitta och stoppa greven. 
Fjärde utgåvan har reviderade regler, stora 
kort och målader figurer.  
➥ Kommer i juli. Brädspel för 2-5 spelare  
från 14 år. Speltid 120-180 minuter.  
Regler på engelska. [183600]

Happy Salmon 149:- 
Skandinavisk utgåva
Ett snabbt, kul och knasigt spel 
där gäller att ropa ut handlingen 
på korten man har på hand så fort 
som möjligt. När två kort matchar 
varann läggs de undan och det gäl-
ler att bli av med alla kort. 
3-6 spelare från 6 år. Speltid 2 min.  
Regler på svenska. [181291]

Get the MacGuffin 110:-
Ett snabbt spel där spelarna måste  utnyttja en 
begränsad korthand på lurigt sätt.
Det gäller att lägga vantarna på den eftertrak-
tade nonsensprylen, och se till att fortfarande 
ha den i sin ägo när sista kortet spelas. Men 
finns verkligen prylen i verkligheten? Den 
spelare som sitter med McGuffin på hand, eller 
är sist med kort på hand har vunnit. En del av 
tricket är att hålla ordning på vilka kort som för 
tillfället inte är i spel.
Kortspel för 2-11 spelare från 8 år.  
Speltid 5-10 minuter. Regler på engelska. [182111]

High Society 179:-
Klassiskt, snabbt auktionsspel som håller för flera 
omspelningar.
Nyutgåva av Reiner Knizias klassiska kortspel från 
mitten av 90-talet. Här gäller det att bjuda på diver-
se statussymboler, och samtidigt undvika att skaffa 
negativa aspekter och slösa för mycket pengar. Är du 
barskrapad på slutet spelar det nämligen ingen roll 
hur många framgångssymboler du har samlat på 
dig, du kommer ändå att förlora. Flera kluriga, skoji-
ga mekanismer gör spelet till en klassiker och de art 
deco-inspirerade bilderna är en fröjd att skåda.  
Kortspel för 3-5 spelare från 10 år.  
Speltid 15-30 minuter. Regler på engelska. [178790]

Before the Ear th Explodes 229:-
Två spelare agerar simultant och litar till taktik och 
intuition för att stå segrande när jorden går under.
Jordens resurser är på upphällningen. Befolknings-
trycket pressar planetens gränser till det yttersta. 
Människans tid är på väg att ta slut. De rika och 
mäktiga söker sig ut mot rymden i hopp om att hitta 
en säker hamn att fly till, eller på jakt efter något 
som kan rädda upp situationen på hemplaneten. Är 
din fraktion den som klarar sig undan katastrofen 
när moder jord gör sig kvitt homo sapiens? 
➥ Kommer i juni. Agera-simultant-spel för 2. Speltid 
20-30 minuter. Regler på engelska. [183526]
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Karuba -  
The Card Game 189:-
Led dina äventyrare genom djungeln i ett kort
spel för hela familjen.
Det här är en kortspelsvariant var brädspelet 
Karuba, som också designats av Rüdiger Dorn. 
Spelarna har lekar med kort, som också fung-
erar som kartbrickor. Det gäller att välja två 
kort varje runda och se till att ha högre värden 
på korten än motspelarna. Sedan används kor-
ten som kartbrickor för att bygga en väg genom 
djungeln och leda äventyrarna till templen de 
letar efter. .
Kortspel för 2-6 spelare från 8 år.  
Speltid 30-40 minuter.  
Regler på engelska. [182776]

Sparkle Kitty 199:-
Ett skojigt, sällskapligt och magiskt kortspel 
med regnbågskänsla. Passar alla åldrar.
Det var en gång en grupp mäktiga prinses-
sor som togs till fånga av den onda drott-
ningen Sparkle Kitty. Prinsessorna låstes 
in i det förbannade inga förbannelser-tornet 
och blev av med alla sina magiska besvärjel-
ser. All deras magi förvandlades till socker och 
kryddor. Nu måste du hjälpa prinsessorna att 
sätta samma ingredienserna som kan skapa 
rätt magi för att leda vägen ut ur fängelset. Den 
som först räddar sig ut ur tornet har vunnit.  
Kortspel för 3-8 spelare från 6 år.  
Regler på engelska. [182601]

Histor y of the World 739:-
En reviderad utgåva av ett brädspel som ur
sprungligen släpptes av Avalon Hill och kan be
skrivas som ett mer avancerat Risk, med inbyggd 
historielektion.
Varje spelare kontrollerar ett imperium under 
var och en av sju epoker, från sumerisk tid fram 
till andra världskriget. Varje epok har sina egen-
heter och vi får följa världsmakternas tillväxt 
och så småningom också deras fall. Reglerna tar 
hänsyn till om ditt rike är stort och mäktigt, som 
antikens Rom, eller mindre och maktlösare. När 
ditt väldes tid är ute går det under och du får ett 
nytt rike att styra mot makt och rikedom. 
Brädspel för 3-6 spelare från 14 år. Speltid 120-
180 minuter. Regler på engelska. [183601]

Magic Maze 279:- 
Skandinavisk utgåva
Kul blandning av fantasy och vardagsigen
känning i ett spel för alla åldrar.
Led trollkarlen, krigare, dvärgen och alven 
genom Magiska labyrintens köpcentrum, 
där de ska samla på sig utrustning inför 
sitt nästa äventyr. Labyrinten skapas när 
ni lägger ut brickorna och det gäller att 
hitta rätt affärer, undvika köpcentrets 
vakter och ta sig ut med rätt prylar.
Brickläggningsspel för 1-8 spelare från 8 
år. Speltid 15 minuter. Regler på svenska, 
danska, norska, finska. [182548]

Superfigth:  
The Card Game  
Core Deck 349:-
Partyspel på temat overthetop
löjliga strider.
Spelet består av 500 kort fördelade 
på två lekar - karaktärer (vita kort) 
och krafter och nackdelar (svarta 
kort. De används för att skapa 
fajter som ”Eldsprutande dagisklass 
med jetpacks mot en hajviftande 
pirat på en segway”. Sedan gäller 
det att avgöra vem som skulle gå 
segrande ur striden. Precis så dumt 
och kul som det låter ...  
Kortspel för 3-10 spelare.  
Speltid 30 minuter. 
Regler på engelska. [181875]

Sunset Over  
Water 249:-
Kortspel för aspirerande konstnärer.
Ett kortspel med lite ovanligt tema. 
Här tar spelarna rollen av landskaps-
målare som ska uppsöka lämpliga mo-
tiv, färdigställa en målning och sedan 
sälja den för att bättra på sitt rykte. 
Det görs med hjälp av kort som visar 
hur konstnären kliver upp, söker sig 
fram till en lämplig plats i landskapet 
och målar sin tavla. Bra, enkla regler 
och fina kort gör det till ett litet spel 
som passar de flesta. En solovariant 
ingår också.  
Kortspel 1-4 spelare från 8 år.  
Speltid 15-20 minuter.  
Regler på engelska. [183552]
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Amerikansk fotboll spelat
av alver, dvärgar, människor 
och råttmän. 
Blood Bowl The Game Of 
Fantasy Football 765:-
Brädspel. 2 spelare. 45-120 min. 
Regler på engelska. [164078]

The Tea Dragon Society  
Card Game 210:-
Ett kortspel baserat på serieromanen The Tea Dragon Society. 
Spelarna har lekar som representerar olika tedrakar. Det gäl-
ler att knyta band till sin tedrake och skapa minnen som för er 
närmare varandra. 
Kortspel för 2-4 spelare från 10 år.  
Speltid 30-60 minuter. Regler på engelska. [183594]

Arkham Horror: The Card Game

The Forgotten Age Expansion 319:-
Once more I ventured within those brooding ruins that  
swelled beneath the sand.
ur ”The Nameless City” av H.P. Lovecraft
Den tredje lyxexpansionen till Arkham Horror leder 
vägen in i Mexikos djungler. Historikern Alejandro Vela 
hittar en hittills glömd aztekisk ruinstad djupt inne i 
urskogen och intet ont anande ger sig en expedition ut 
för att undersöka fyndorten. Expansionen innehåller 
fem äventyrare, 64 player-kort och 87 encounter-kort, 
däribland en ny utforskningslek.  
Tredje Delux-expansionen. [181003]

Return to the Night of the Zealot 299:-
En expansion som utökar och modifierar kampanjen 
Night of the Zealot med 46 nya encounter-kort och 20 
player-kort. Expansionen kommer i en låda som rymmer 
alla kort från hela Night of the Zealot-kampanjen.
Expansion till Arkham Horror. [180068]

Ett samarbetsspel baserat i  
H P Lovecrafts noveller från ett 
20-tal där de gamla gudarnas 
tjänare sprider vansinne och 
död omkring sig, och i slutän-
dan planerar att invadera vår 
värld. Spelarna avslöjar allt 
vidrigare fasor i expansioner 
där fokus ligger på historie-
berättandet.     
Arkham Horror -  
The Card Game  
Core Set 399:-
Kortspel. 1-2 spelare (4 med två 
askar). 60-120 minuter. Regler på 
engelska. [162450]

Blood Bowl

The Doom Lords 235:-
Doom Lords är ett lag med Chaos Chosen, bestå-
ende av fyra Chaos Blockers och åtta Beastmen. 
Vildmännen har utbytbara huvuden, så att du 
lätt kan skilja dina behornade fasor åt på planen. 
Dessutom ingår  2 turn markers, 2 dubbelsidiga 
score coins formade som kaosstjärnor och 6 bollar - 
2 flammande bollar och två olika dödskallebollar. 
Expansion till Bloodbowl. [ 183312]

 

Boss Monster

Rise of the Minibosses 249:-
Bossarna är tillbaka, men nu finns det en ny utmanare som kan 
göra livet surt för de små tv-spelshjältarna. Du kan hyra mini-
bossar för att göra din dungeon ännu dödligare och permanent ”för-
bättra” delar av den. Tjäna mynt genom ett effektivt användande av 
ny rum och besvärjelser. Använd mynten för att förbättra dina rum, 
eller för att levla upp dina minibossar så att de kan lägga ännu mer 
krokben för hjältarna. . 
➥ Kommer i augusti. Expansion till Boss Monster. [183796]

Kortspel inspirerat av tv-spel. 
Det gäller att göra värsta bos-
sen som tar kål på hjältarna. 
Boss Monster 249:-
Kortspel för 2-4 spelare. Speltid 
20 minuter. Regler på engelska. 
[125463]

Ticket to Ride - New York 299:- 
Skandinavisk utgåva
En variant av tågspelet där det gäller att hitta snabbaste  
vägarna genom New York. 
En snabbspelad Ticket to Ride-variant i det stora äpplet. 
➥ Kommer i juli. Brädspel för 2-4 spelare från 8 år.  
Speltid 10-15 minuter. Regler på svenska. [183542]
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Character creation - the card 
game. 

Roll Player 599:-
Kort- och tärningsspel för 1-4. 
Speltid 60-90 minuter. Regler på 
engelska. [181950]

 

Ett lekbyggarspel baserat på 
Jim Butchers urban fantasy.
The Dresden Files Cooperative 
Card Game 399:-
Kortspel för 1-5 spelare från 13 
år. Speltid 30 minuter. Regler på 
engelska. [166519]

The Dresden Files

Dead Ends 119:-
Två nya karaktärslekar - Jared Kincaid och Mortimer Lind-
quist - och två nya boklekar - Changes och Ghost Story.
➥ Kommer i juni. Expansion 4. [183536]

Winter Schemes 119:-
Två nya karaktärslekar - Winter Knight Harry och Winter 
Lady Molly - och två nya boklekar - Cold Days och Skin Game.  
➥ Kommer i juni. Expansion 5. [183541]

 
Grimslingers 

The Northern Territories 349:-
I Norra territorierna finns några av den glömda västerns  
märkligaste varelser och äventyr. Kan du stå emot Röd jungfrurnas 
sirensång på väg längs Red River? Vågar du dig in i de djupa grottor 
som går under namnet Helvetets portar? Och ännu värre, kan du ta 
dig ner i underjorden och avslöja Det stora djupets väl dolda hemlig-
heter? Den här expansionen ger dig mer strategiskt, kompetitivt spel 
tillsammans med flera nya möjligheter till samarbets- och solospel. 
Expansion på engelska. [181888]

Weird west-kortspel som kan 
spelas mot varandra eller som 
samarbetsspel.
Grimslingers 349:-
Kortspel för 1-4 spelare från 14 år. 
Speltid 15-90 minuter. Regler på 
engelska. [161588]

 

Legend of the Five Rings LCG

Disciples of the Void 210:-
Den första klanexpansionen till det levande kortspelet i Rokugan 
handlar om Phoenix-klanen. En klanexpansion beskrivs av Fantasy 
Flight Games som ett mellanting mellan en Dynasty- och en Deluxe-
expansion till andra levande kortspel. Den innehåller 78 nya kort 
(tre kopior vardera av 25 kort och tre unika kort). Här ligger fokus på 
Phoenix-klanen med besvärjelser, karaktärer och annat mått och gott.  
Del 1 i Clan Packs. [182652]

Roll Player

Monsters & Minions Expansion 549:-
En expansion till spelet som handlar om att skapa en spelkaraktär. Kul 
för både bordsrollspelare och tv-spelsfans, med hög igenkänningsfaktor. 
Här förs spelet ett steg längre. Efter att ha skapat din rollperson ska du 
samla information om monster och motståndare, och göra dig beredd för 
en avgörande strid. Expansionen lägger till en femte spelare, stridssys-
tem och nya val som raser, bakgrund, klasser, vapen och mycket annat. 
Expansion till Roll Player. [183535]

Kortspel i den japansk-
inspirerade världen Rokugan.
Legend of the  
Five Rings 399:-
Kortspel för 2 spelare. 45-90 min. 
Regler på engelska. [170157]

 

Dragonfire Deckbuilding Game

The Moonshae Storms 329:-
En kampanj som tar vid efter An Ancient Evil Arises, som ingick i spe-
lets startbox. Handlingen för vidare till öarna utanför Amn. Hamnskif-
tare och fomorier söker inflytande över öarna. 
➥ Kommer i juni. Del 1 i Dragonfire Campaign Boxes. [183488]

Sea of Swords 220:-
Två nya encounter-lekar tar hjältarna med till kusten söder 
om Waterdeep. 
Del 3 i Dragonfire Adventures. [183485]

A Corruption in Calimshan 220:-
Följ med till Calimshans karga öknar och exotiska städer. 
➥ Kommer i juni. Del 4 i Dragonfire Adventures. [183487]

Ett lekbyggarspel där spelarna 
samarbetar och löser problem 
i kampanjvärlden Forgotten 
Realms, knuten till bordsroll-
spelet Dungeons & Dragons.
Dragonfire Core Set 599:-
Kortspel för  3-6 spelare. Regler på 
engelska. [170445]
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Star Wars Legion

General Veers  
Commander Expansion 145:-
Här ingår allt som krävs för att lägga General 
Veers till dina Imperiestyrkor - en omålad 
figur, tre command-kort, ett unit-kort och 
uppgraderingar för din general.  
Expansion: Imperiet. [181714]

Snowtroopers Unit Expansion 265:-
Sju omålade Snowtrooper-figurer med uppgra-
deringskort. 
Expansion: Imperiet. [181715]

Fleet Troopers Unit Expansion 265:-
En expansion med rebellsoldaterna som skyd-
dar Leias skepp mot Imperiestyrkan i den 
ursprungliga Star Wars-filmen. Här ingår sju 
omålade Fleet Trooper-figurer med uppgra-
deringar som gör att de kan användas både i 
skeppskorridorer och på ett öppet slagfält. 
Expansion: Rebellerna. [181717]

Leia Organa 145:-
Den kanske mest kända av rebellernas ledare. 
Här ingår en omålad figur av Leia med upp-
graderingskort och tre command-kort.  
Expansion: Rebellerna. [181716]

Rebel Troopers Unit Expansion 265:-
Rebellernas standardsoldater, samlade 
från galaxens alla hörn och förenade i en 
övertygelse om att Imperiet till varje pris 
måste besegras. Här ingår sju omålade Rebel 
Trooper-figurer, identiska med dem som ingår 
i startlådan till spelet. Dessutom medföljer ett 
unit-kort och uppgraderingar som gör trup-
perna redo för olika slags utmaningar. 
Expansion: Rebellerna. [177460]

 

Terraforming Mars 

Prelude 229:-
En expansion som spelar upp förhistorien till terraformnings
projektet på Mars.
Vad formade storföretagen som tog sig an uppgiften att om-
forma Mars yta? Nu kan du vara med och skapa bolagen som 
spelar huvudrollen i spelet. Prelude-kort är något som används 
för att starta terraformningen direkt och ge extra driv åt stor-
bolaget. Dessutom ingår fem nya bolag och sju projektkort som 
passar temat tidig terraformning. Expansionen kan användas 
tillsammans med alla tidigare spelvarianter och expansioner.
➥ Kommer i juli. Expansion. [183975]

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 allt annat som 
krävs för att börja spela. 

Star Wars Legion  
Core Set 899:-
Figurspel för 2 spelare.  
Speltid 1-2 timmar. Regler på 
engelska. [174568]

Smash Up

The Bigger Geekier Box 399:-
Förvaringslåda och regelhäfte.
En stor låda med fyra långa korttråg som kan hålla flera 
dussin kortlekar och och en token holder. Låda innehåller 
också ett regelhäfte med regler och kortbeskrivningar för 
alla expansioner som har publicerats fram till nu och för 
Oops, You Did It Again. 
➥ Kommer i juni. Expansionslåda. [182612]

Färgstarka fraktioner slår 
sönder allt i sin väg.
Smash Up 299:-
Kortspel för 2-4 spelare från 12 
år. Speltid 45 minuter. Regler på 
engelska. [115880]

Vem blir först med att göra 
den röda planeten beboelig? 

Terraforming Mars 699:-
Brädspel för 1-5. 90-120 minuter. 
Regler på engelska. [162063]
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Symbaroum

Monsterkodex 379:-
Ett hundratal varelser, monster och styggelser  vissa väl
kända, andra bara om talade i sagor och legender.
Ett trettiotal varelser presenteras med ingående beskriv-
ningar och konkreta äventyrsuppslag och nära hundra 
med korta beskrivningar. Regler för skapandet av egna 
monster och förslag på tre typer av rollspelskrönikor som 
ut nyttjar bestiariets olika varelser och monster ingår. 
Inbundet album. [183963]

Monster & särdrag 199:-
Två kortlekar med alla Symbaroums femtiosex monst-
ruösa särdrag och sextiotre varelsekort. 
Kortlek. [183964]

Äventyrspaket 3  249:-
Två äventyr som knyter an till Solkyrkan och det ambriska 
folkets andliga konflikter. 
Glömda gudars klagan utspelar sig i gränsbyn Prios Pass 
dit en karavan med desperata flyktingar från Alberetor 
anländer. Det andra äventyret tar med sig rollpersonerna 
till den unge Hertig Ynedars residensstad Ravenia. 
➥ Inbundet album i juli. [184050]

soloäventyr
Joe Dever
Slaughter Mountain Run 179:-
Andra soloäventyret i Joe Devers post-
apokalyptiska serie Freeway Warrior. Du 
spelar Cal Phoenix, beskyddare av de 
överlevande i Dallas Colony One. Här är 
ditt uppdrag att rädda Kate Norton, som 
har råkat i klorna på din ärkefiende Mad 
Dog Michigan.  
Inbunden. [174102]

Emmanuel Manuro
Captive 185:-
Ett soloäventyr i tecknad serieform. Det 
fungerar precis som andra soloäventyr, men 
istället för ren text är det en serie. 
Varför skulle någon vilja angripa en polis? 
Det är bara en av frågorna du har ställt 
dig sedan din dotter blev kidnappad. Du 
går fram mot ingången till en herrgård 
djupt inne i skogarna utanför Captive, med 
vapnet i ett fast grepp och fruktan klösande 
i bröstet. Det här kommer inte att sluta bra. 
Inbunden. [183684]

 

Magic the Gathering
Battlebond - Booster 39:-
Booster med 15 kort + ett promokort till spel varianten 
”Two-Headed Giant” där två par spelar mot varandra. 
➥ Booster 8 juni. [184054]

Core Set 2019 - Booster 39:-
Från och med i år släpps ett grundset och två stora, 
fristående set varje år. Det här är boosters till det första 
grundsetet i den nya utgivningsordningen. 
➥ Booster 13 juli. [184047]

Core Set 2019 - Planeswalker Deck 169:-
Startlek med 60 kort och två boosters.
➥ Planeswalker Deck 13 juli. [184049]

Core Set 2019 - Bundle 399:-
Bundle med land pack om 80 kort, 10 boosters, spelarguide 
life counter och regelkort.  
➥ Bundle 13 juli. [184048]

Global Series Jiang Yanggu & Mu Yanling 299:-
Två lekar med 60 kort vardera.
➥ 2 lekar 22 juni. [184053]

Joe Dever

Fasornas Djungel 129:-
Du är Ensamma Vargen - den siste av Kais krigarmunkar. 
Ditt sökande efter Magnakais dolda hemligheter har fört 
dig till djungelriket Dessi. Tillsammans med krigarmagi-
kern furst Paido ger du dig av mot Danargs träsk för att 
hitta ett försvunnet tempel. 
’Xanars slav handlare’ är ett extra äventyr där du spelar 
Vagel, en av Bors dvärgskyttar.
➥ Pocket på svenska i juni. [174101]
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rollspel på svenska
Ensamma Vargen
Ett rollspel från samma värld som Joe 
Devers populära soloäventyr.

Aska över Torseth 149:-
Nytryck med extra handouts av ett 32 
sidor långt äventyr med en doft av
Domedagsklyftan. 
Tunt häfte. [183957]

Skärvor ur det förflutna 149:-
Ett rollspelsäventyr komplett med sex
färdiga hjältar och handouts med kartor 
och kort. Äventyret utspelar sig i närheten 
av Domedagsklyftan, där spelarnas hjältar 
måste möta flera faror som ger en unik in-
blick i Sommerlunds våldsamma historia. 
Tunt häfte. [183958]

Sommerlund City Maps 499:-
Sju vackra stadskartor i specialgjord tub. 
Bilden visar exempel på en karta. 
➥ Karttub i juli. [184353]

Under ytan 119:-
Nytryck med extra handouts av ett intro-
äventyr på tjugo sidor därspelarna lär 
känna Ensamma Vargens spelvärld.
Tunt häfte. [183959]

Western
Historiskt rollspel i USA:s vilda 1800-tal.

Baronen av Barbary Coast 199:-
Ett extra tjockt konventsäventyr som 
utspelar sig i San Francisco. En A3-karta 
med Barbary Coast och Chinatown på den 
ena sidan och  nöjespalatset Garden of 
Delights på andra sidan ingår.
➥ Häftat album i juni. [184354]

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

Delta Green: Handlers Guide 549:-
Spelledarens bok till rollspelet om Delta 
Green, den amerikanska myndigheten som 
arbetar för att hålla de onämnbara fasorna 
från bortom stjärnorna stången. Här ingår 
en skildring av myndighetens historia, 
kampanjtips, regler för att skapa nya hot 
och för att skapa och köra både kortare 
äventyr och långa kampanjer.
➥ Inbunden i augusti. [180882]

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

Shadows of the Dusk Queen 199:-
Överallt viskas det om Skymningsdrott-
ningen, en mystisk fédrottning som 
härskade från Skymningens torn, en 
väldig byggnad långt inne i en mörk skog. 
Utforska sanningen bakom ryktena i det 
här äventyret från Kobold Press. 
Häftat album. [183071]

Fantasy AGE
Spelet från Wil Wheatons rollspelskanal på 
nätet: Titansgrave: The Ashes of Valkana.

Companion 339:-
Extramaterial för alla som vill gå vidare 
efter Basic Rulebook. Här ingår nya raser 
och talanger, specialiseringar och arcana. 
Dessutom regler för jakter, relationer, orga-
nisationer, masstrid och mycket mer. 
Häftat album. [183527]

FATE
Ett generiskt spelsystem gjort för alla 
som inte vill spela med för mycket regler. 
Tärningsrullandet hålls nere och  
”aspekter”, omständigheter som påverkar 
hur en scen kan utvecklas, spelar stor roll.  

FATE Horror Toolkit 200:-
En liten bok med hjälpmedel, spelme-
kanik och tankar kring skräckspelande 
med FATE-reglerna. Här diskuteras vad 
skräckspel kan vara, hur element från 
skräckberättelser kan vävas in i rollspel 
och hur FATE, som normalt sett bygger 
på att rollpersonerna agerar medvetet och 
inte bara reagerar på omgivningen, kan 
vändas i skräck. 
Inbundet album. [182589]

For Coin & Blood
Ett mörkt fantasyspel byggt på reglerna i 
Swords & Wizardry, som i sin tur är en lätt 
modifierad klon av de äldsta Dungeons & 
Dragons-reglerna från 70-talet. Old School 
RPG, med andra ord.

For Coin & Blood 149:-
”Grimdark” blev ett begrepp när Joe 
Abercrombies fantasyböcker började sälja 
stort och en mörkare, råare slags fantasy 
blev populär. Det fångas upp i det här 
spelet, där rollpersonerna är legoknek-
tar, hyrsvärd och mördare i en våldsam 
fantasyvärld. 
➥ Häftat album i augusti. [180885]

Lamentations of the Flame Princess
Barnförbjuden fantasy med välgjorda 
äventyr som tar ur svängarna ordentligt 
vad gäller våld och skräck.

Frostbitten & Mutilated 249:-
En snygg och välgjord bakgrunds- och 
kampanjbok av Zak Smith, som också  
gjorde Red & Pleasant Land. Vi bjuds in 
till ett hårt, vindsvept land där troll, häxor 
och märkliga stamfolk härskar över snö-
täckta vidder. Inget för den klenmagade! 
Inbunden. [182107]

Mordenkainen’s  
Tome of Foes 449:-
En bok om de interplanära konflikterna som är en viktig 
del av Dungeons & Dragons på högre nivåer.
En del av lockelsen i Dungeons & Dragons har alltid varit 
det bisarrt storslagna. Med en kosmologi byggd kring Det 
stora hjulet med yttre och inre plan, kopplade till magi-
reglerna och till gudarnas roller i världen, lånar det sig väl 
till intrigspel på gudalik nivå. Här beskrivs konflikter och 
intressenter av den högre skolan, som Abyssens demonfur-
star och diverse märkliga varelser som är värdiga motstån-
dare till rollpersoner på hög nivå. Dessutom ingår en del 
annat smått och gott, som till exempel gith som spelbar 
ras!
Inbundet album. [180672]
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Vampire The Masquerade 5th Edition

Core Rulebook  
Hardcover 499:-
Det blodigaste spelet någonsin kommer i ny utgåva, med 
moderniserad bakgrund och förbättrade regler.
Rollpersonerna är vampyrer som desperat försöker upp-
rätthålla sin Maskerad i en tid när sociala medier och big 
data hotar att exponera konspirationen för allmänheten. 
Modern övervakningsteknologi och antiterroristlagar ger 
en andra inkvisition vapen och befogenheter att slå till 
mot blodsugare runt om i världen. Ett mystiskt lockrop 
drar många av de äldste till Mellanöstern och lämnar 
maktvakuum i toppen på västvärldens vampyrklaner. 
Reglerna är snyggare och mer rollspelsvänliga än någon-
sin. Konstruktörerna har tittat lite på FATE och förbättrat 
grundsystemet, men ändå varit Storytelling-reglerna 
trogna. Hungern, vampyrens eviga följeslagare som alltid 
hotar att underminera fri vilja och goda föresatser,  
hanteras på ett mycket bra sätt och spelar en stor roll. 
Det vi har sett och provspelat här på SF-Bokhandeln ger 
verklig mersmak!
Bakom den nya upplagan står White Wolf Entertainment, 
som köptes av svenska Paradox Interactive för en tid 
sedan. Spelet har utvecklats av Kenneth Hite (mest känd 
för Trail of Cthulhu och Night’s Black Agents), Karim 
Muammar, Karl Bergström och Martin Ericsson. Mary Lee 
och Fria Ligan står för det visuella, och Mark Rein-Hagen, 
som skapade spelet för 25 år sedan, är också en del av det 
stora författarteamet.
➥ Inbundet album i augusti. [183691]

Core Limited Slipcase Set 1395:-
En samlingsbox med grundreglerna och tillbehören  
Camarilla och Anarchs.
➥ Inbunda album i box i oktober. [183708]

Anarch Supplement 499:-
Den många hundra år gamla freden mellan anarcher och 
Camarilla är icke mer. De obundna vampyrerna vägrar att 
foga sig i sina forna allierades patetiska hierarki. De har 
gjort gatorna till sina och söker frihet från förtryckande 
Äldste. Här beskrivs anarcherna i vår tid, med essäer om 
överlevnad och politik av Juhana Pettersson 
➥ Inbundet album i oktober. [183707]

Camarilla Supplement 499:-
Camarillan lever vidare, men när de äldsta vampyrerna 
försvinner uppstår tomrum i maktstrukturen, tomrum där 
våldsamma maktstrider utspelas. Det som en gång var 
grunden för en mäktig vampyrgemenskap har förvandlats 
till en neofeodalistisk struktur som försöker skydda sin 
egen existens till varje pris. 
➥ Inbundet album i oktober. [183706]

Storyteller Screen 299:-
➥ Inbundet album i september. [183791]

V5 Dice Set 199:-
20 tiosidiga tärningar, 15 svarta och 5 röda.  
➥ Tärningar i september. [183709]

Runequest
Ett av de mest ikoniska rollspelen, som 
satte stort avtryck i svensk utgivning 
eftersom en nedbantad version av reglerna 
användes i svenska Drakar & Demoner 
och Mutant. En ny utgåva är på väg, men 
den regellösa bakgrundsboken nedan 
släpps först.

The Glorantha Sourcebook 379:-
Greg Staffords Glorantha är en kampanj-
miljö som har överlevt tidens tand. Det 
är en unik och ändå igenkännbar värld 
som hämtat inspiration från europeisk 
bronsålder, naturfolk och schamanistiska 
traditioner. En originell gudavärld och 
kosmologi ger extra krydda åt världen. 
Här återfinns allt som behövs för att skapa 
äventyr bland de öppna viddernas  
stammar, hos de märkliga trollen eller i 
det lunariska imperiet. Den här boken är 
inte knuten till det nya spelet, utan kan 
användas till alla regelvarianter av Rune-
Quest och HeroQuest.
➥ Inbunden i augusti. [182724]

Scum and Villainy
Ett fristående space opera-rollspel med 
samma regelsystem som lönnmördarspelet 
Blades in the Dark. 

Scum and Villainy RPG 350:-
Space opera med skojare och banditer som 
försöker tjäna storkovan och undvika att 
råka illa ut i den tyranniska Galaktiska 
hegemonin. Kan er lilla rymdskepps-
besättning undvika att lura och anfalla 
varandra, och kan de hålla sig ur vägen för 
myndigheterna?
➥ Inbundet album i augusti. [183524]

Star Trek Adventures RPG
Mophidius Star Trek-spel använder en 
variant av reglerna som också återfinns 
i Conan-spelet, men anpassade för den 
fredligare Star Trek-miljön.

Beta Quadrant Sourcebook 349:-
Information om ”hemmakvadranten” i 
Star Trek, där jorden, Andoria och Vulcan 
finns. Dessutom gott om information om 
det klingonska imperiet, romulanerna 
och de historiska händelser som har 
format kvadranten. Bland nya arter finns 
benziter, bolianer, efrosianer och klingoner. 
Dessutom flera nya, fina skeppstyper. 
➥ Inbundet album i juni. [182114]

Command Division 349:-
En bakgrundsbok med allt du behöver veta 
om ledarskapet inom Star Trek. Här finns 
regler för att leda arbetet på ett rymd-
skepp, för sociala konflikter och diplomati. 
Dessutom ingår flera nya skepp och tips 
till spelledaren kring berättande och hur 
handlingen kan föras upp på en nivå med 
högre officerare i rollerna. 
➥ Inbundet album i juni. [182113]

Starfinder RPG
Ett lekfullt och space opera-mässigt  
science fiction-rollspel baserat på samma 
regelsystem som fantasyspelet Pathfinder 
RPG.

The Reach of Empire 229:-
Första äventyret i kampanjen Against 
the Aeon Throne. Rollpersonerna ska 
frakta förnödenheter till en ny koloni, och 
hamnar mitt i en blodig konflikt. För första 
nivåns rollpersoner. 
➥ Häftat album i augusti. [183719]

Empire of Bones 229:-
Sjätte äventyret i Dead Suns-kampanjen. 
➥ Häftat album i juni. [183718]
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tv-serier
Doctor Who: The Enemy of the World, 
Special Edition 249:-
En längre sammanhängande historia med 
den andra Doktorn.
Patrick Troughton spelar Doktorn i den 
här specialaren, som ursprungligen sändes 
som sex avsnitt, där hans onda tvilling 
hotar att ta makten över jorden. Året är 
2018, men BBC har kanske inte fått alla 
delar av vår verklighet helt rätt ...  
Avsnitten sändes ursprungligen på brittisk 
tv under 1967 och 1968. De har restaure-
rats för den här utgåvan.
DVD från England. Ej svensk text. [182510]

Marvel’s Iron Fist,  
The Complete First Season 299:-
Samtliga 13 avsnitt från den första 
säsongen av tvserien baserad på den klas
siska Marvelhjälten. 
Danny Rand återvänder till New York 
15 år efter han för svunnit och antagits 
död. Han tar sig an den mäktige Harold 
Meachum i ett försök att återta kontrollen 
av familjeföretaget som ägdes av hans nu 
döda föräldrar. Rand upptäcker dock snart 
att upprätthålla familjens arv, samtidigt 
han tacklar sin plikt som Iron Fist, är 
lättare sagt än gjort.
DVD från England. Ej svensk text. [182218]

Marvel’s Iron Fist, The Complete  
First Season (blu-ray) 399:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [182219]

Killjoys, Season 3  299:-
Samtliga 10 avsnitt från den tredje sä
songen av den kanadensiska scifi serien. 
Tre intergalaktiska prisjägare, eller Kill-
joys som de också kallas, fångar in  
galaxens mest ruttna skurkar samtidigt 
som de gör sitt bästa att inte bli in-
blandade i planeternas invecklade politik. 
När vi nu når den tredje säsongen har kris 
utbrutit. Dutchs dubbelgångare Aneela 
närmar sig med en oroväckande stor flotta 
fylld av omänskliga ”hullen”.
DVD från England. Ej svensk text. [182817]

Killjoys, Season 3 (blu-ray) 359:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [182818]

The Librarians,  
The Complete Fourth Season 299:-
När Eve Baird blir utvald att vara den 
senaste väktaren av biblioteket inser hon 
att hon blivit del av något mycket större. 
Hon är nu den senaste medlemen av en 
uråldrig ordern som i alla tider kämpat 
för att skydda världen mot magin som 
finns gömd i böckerna. Hennes nya titel 
för henne till världar hon tidigare knappt 
kunnat drömma om.
DVD från England. Ej svensk text. [182312]

The Last Ship, Säsong 4  349:-
Besättningen på en kryssare tvingas möta 
en ny verklighet när en pandemi sprids och 
dödar nästintill hela jordens befolkning.
Mer än ett år har gått sedan Nathan 
James besättning lyckades hindra Allison 
Shaw från att ta makten i USA och av-
skaffa demokratin. Nu fortsätter sökandet 
efter något sätt att motverka rostsjukan 
som har drabbat alla växter. Tom Chandler 
försöker leva ett stilla liv i Grekland, men 
det kommer förstås inte att hålla.
➥ Svensktextad dvd i juni. [180951]

The Last Ship, Säsong 4 (blu-ray) 399:-
➥ Svensktextad blu-ray i juni. [180952]

Mr Robot, säsong 3  299:-
Tredje säsongen av serien handlar om 
Elliot Alderson, en ingenjör inom cyber
säkerhet som tillsammans med Mr. Robot 
och fsociety startar en revolution för att 
förändra världen. 
Säsong tre tar vid precis där säsong två 
slutade och utforskar karaktärernas 
drivkrafter och splittringen som uppstår 
mellan Elliot och Mr. Robot. 
Svensktextad dvd. [180947]

Mr Robot, säsong 3 (blu-ray) 299:-
Svensktextad blu-ray. [180948]

Rick and Morty Season 3  299:-
Den tredje säsongen av den animerade 
serien. 
Vi får åter igen följa med den alkoholise-
rade vetenskapsmannen Rick när han drar 
med sig sin systerson Morty allt mer galna 
och farliga äventyr. Hur ska Rick ta sig ur 
situationen där han förvandlar sig själv 
till en saltgurka? Kommer han lyckas i sin 
jakt på Szechuan-såsen McDonalds sålde 
under en kort period 1998? Kommer Beth 
få reda på om huruvida hon är en klon 
skapad av Rick eller ej?
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [183858]

 

Black Panther 149:-
I Marvel’s ”Black Panther” får vi följa T’Challa som efter 
mordet på sin far i ”Captain America: Civil War” åker 
tillbaka till sitt hemland, det isolerade men teknologiskt 
avancerade afrikanska landet Wakanda, för att ta plats på 
tronen som kung. Strax efter sin hemkomst dyker en gam-
mal fiende upp och T’Challa måste agera både som kung 
och som Black Panther när han blir indragen i en konflikt 
som sätter hela Wakandas och resten av världens framtid 
på spel.
➥ Svensktextad dvd 29 juni. [182527]

Black Panther (blu-ray) 179:-
➥ Svensktextad blu-ray 29 juni. 182528]

Black Panther (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
➥ Svensktextad 4K + blu-ray 29 juni. [182531]

Black Panther (blu-ray 3D + 2D) 249:-
➥ Svensktextad 3D + 2D blu-ray 29 juni. [182530]

Black Panther (steelbook) 249:-
➥ Svensktextad steelbook blu-ray 29 juni. [182529]
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Blade of the Immortal 199:-
Japanskt actiondrama i regi av Takashi 
Miike, baserat på mangan med samma 
namn. 
Samurajkrigaren Manji har efter en 
legendarisk strid förbannats med evigt 
liv. Plågad av minnena av sin systers död 
svär han att kämpa mot ondskan i hopp 
om att lyfta förbannelsen och få tillbaka 
sin själ. När han möter den unga flickan 
Rin Asano, vars föräldrar brutalt mördats, 
beslutar han sig för att ta upp jakten på de 
ansvariga och hjälpa Rin få sin hämnd.
DVD från England. Ej svensk text. [182179]

Blade of the Immortal (blu-ray) 249:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [179544]

Coco 159:-
Animerad film som tagit inspiration av de 
dödas dag i Mexiko.
Miguel är en ung pojke som drömmer 
om att bli lika bra på gitarr som sin idol 
Ernesto de la Cruz, Mexikos mest berömda 
musiker. Men Miguels familj har helt för-
bjudit musik i generation efter generation. 
Miguel trotsar förbudet, och upptäcker då 
ett gammalt släktmysterium vilket leder 
till att hans familj återförenas på ett både 
extraordinärt och överraskande sätt.
Svensktextad dvd. [182532]

Coco (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [182533]

Coco (blu-ray 3D) 249:-
Svensktextad blu-ray 3D.[182534]

Cure (blu-ray + DVD) 219:-
Japansk skräck regisserad av Kiyoshi 
Kurosawa. 
Tokyo har drabbats av en mordvåg. Mor-
den har en slående detalj som binder dem 
samman: Ett blodigt ’x’ ristat i nacken på 
offren. Den skyldige hittas även alltid i 
närheten av mordplatsen, helt utan minne 
av vad som hänt eller vad hen gjort. Det 
visar sig att dessa ’mördare’ har en sak 
gemensamt. De har alla haft kontakt med 
samme mystiske man. Vem är han? Och 
vad besitter han för mystiska krafter som 
gör att han kan kontrollera andra? När 
detektiven Kenichi Takabe tar sig an fallet 
måste han sätta sitt eget förnuft på spel 
i hopp om att få ett slut på terrorn som 
plågar staden.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [183234]

Deadpool (steelbook blu-ray) 149:-
Första Deadpoolfilmen i snygg steelbook
utgåva.
Den tidigare legosoldaten Wade Wilson 
antar alter egot ”Deadpool” efter att ett 
misslyckat experiment gett honom helande 
krafter. Rustad med de nya förmågorna 
och ett udda sinne för svart humor tar vår 
tids coolaste och hårdaste antihjälte upp 
jakten på mannen som förstörde hans liv.
Svensktextad blu-ray. [181818]

The Endless 99:-
Skräckthriller om en skum UFOkult.
När två bröder återvänder till sekten från 
vilken de en gång flytt upptäcker de att 
gruppens övertygelser nog är mer sanno-
lika än de tidigare trott.
Svensktextad dvd. [182497]

The Endless (blu-ray) 99:-
Svensktextad blu-ray. [182535]

Guardians of the Night 139:-
Rysk fantasyaction! 
När Pasha följer en okänd kvinna genom 
Moskvas gator hamnar han i vägen för en 
hord av märkliga och kraftfulla varelser. 
När han räddar kvinnan stöder de på en 
mystisk port som för dem till en värld 
fylld av häxor, vampyrer och varulvar. I 
den outforskade världen huserar även ett 
hemligt sällskap med en enda uppgift: Att 
skydda mänskligheten mot det övernatur-
liga. Pasha ansluter sig till gruppen och 
tillsammans tar de sig an uppdraget att 
rädda världen!
DVD från England. Ej svensk text. [181969]

Insidious Chapter 4: The Last Key 159:-
Lin Shaye är tillbaka i rollen som den 
skickliga parapsykologen Elise Rainier i 
den fjärde filmen i Insidiousserien.
I denna övernaturliga thriller ställs hon 
inför det mest skrämmande och person-
liga fall hon hittills stött på, där hon blir 
hemsökt i sitt eget hem.
Svensktextad dvd. [182964]

Insidious Chapter 4:  
The Last Key (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [182965]

Jumanji: Welcome to the Jungle 159:-
Fyra tonåringar upptäcker ett gammalt 
tvspel de tidigare aldrig hört talas och blir 
snabbt fängslade av spelets djungelmiljöer. 
De antar spelfigurernas personor: spel-
nörden Spencer blir en orädd äventyrare, 
sportfånen Fridge förvandlas till ett geni, 
den populära tjejen Bethany blir till en 
medelålders manlig professor och den väna 
Bethany transformeras till en tuff krigare. 
De inser snart att målet med att spela 
Jumanji inte är att vinna - det är att över-
leva. För att klara spelet och återvända 
till verkligheten oskadda måste de ta sig 
an sitt livs farligaste äventyr, upptäcka 
vad Alan Parrish lämnade efter sig för 20 
år sedan och förändra sättet de ser på sig 
själva. 
Svensktextad dvd. [182970]

Jumanji: Welcome to  
the Jungle (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [182971]

Jumanji: Welcome to  
the Jungle (4K + blu-ray) 299:-
Svensktextad 4K + blu-ray. [182973]

Jumanji: Welcome to 
the Jungle (Blu-ray 3D + 2D) 249:-
Svensktextad blu-ray. [182972]

Logan’s Run (blu-ray) 149:-
Klassikern från 1976 på bluray. I en dys
topisk framtid måste du vid 30års ålder ta 
dig an Karusellen.
Tomma löften om ett förbättrat liv döljer 
den mörka sanningen, inget annat än ond 
bråd död väntar deltagarna. När ett rykte 
om en fristad sprids sätts den unge Logan 
in för att jaga de flyende. Men det slutar 
med att han sluter sig till dem.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [182309]

Matrix (4K+ blu-ray) 299:-
Den stilbildande sffilmen från 1999 i 4K.
Neo anar att världen är något annat än 
vad hans fem sinnen säger honom. När 
han en dag förs bort och möter en märklig 
motståndsrörelse får han sina misstankar 
bekräftade. 
Svensktextad 4K + blu-ray. [182976]
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Maze Runner: The Death Cure 159:-
I den avslutande delen av Maze Runner
trilogin leder Thomas sin grupp Gladers på 
deras farligaste uppdrag någonsin. 
För att rädda sina vänner måste de 
bryta sig in i den ökända ”Last City”, en 
WCKD-kontrollerad labyrint som riskerar 
att innebära slutet för dem alla. Den som 
klarar att ta sig ut levande kommer dock 
att få svar på alla de frågor som gruppen 
ställt ända sedan de först anlände. 
Svensktextad dvd.[180953]

Maze Runner:  
The Death Cure (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [180954]

Mom and Dad 99:-
Nicolas Cage har huvudrollen i en film 
som av kritiker beskrivs som ”Helt j@*vla 
rubbad” (NME). 
När en masshysteri av okänt ursprung får 
föräldrar i en villaförort att ta till våld mot 
sina barn måste Carly Ryan och hennes 
bror Josh kämpa för att inte dödas av sina 
föräldrar. Mom and Dad är ”En av de stora 
kolsvarta komedierna om villaförortslivet”.
Svensktextad dvd. [180949]

Mom and Dad (blu-ray) 99:-
Svensktextad blu-ray. [180950]

Suicide Squad: Hell to Pay 139:-
Fängelsedirektören vid Belle Reve fängelset, 
Amanda Waller, sätter under stort hem
lighetsmakeri ihop gruppen Task Force X, 
även känd som Suicide Squad. 
Samlingen oväntade hjältar, tillika fångar, 
inkluderar: Deadshot, Harley Quinn, 
Bronze Tiger, Captain Boomerang, Killer 
Frost och Copperhead. Tillsammans får de 
i uppgift att hitta en kraftfull och mystisk 
artefakt. De är dock inte de enda super-
skurkarna som är ute efter den förlorade 
skatten.
DVD från England. Ej svensk text. [182813]

Suicide Squad: Hell to Pay (blu-ray) 199:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [182814]

The Titan 99:-
Piloten, Rick Janssen är utvald till ett mili
tärt experiment för att skapa en människa 
som kan överleva det hårda klimatet på 
Saturns måne, Titan. 
Experimentet är framgångsrikt och ger 
Rick superkrafter, men det skapar också 
livsfarliga bieffekter som äventyrar Ricks 
och hans familjs liv, och kanske även hela 
mänskligheten.
Svensktextad dvd. [180958]

The Titan (blu-ray) 99:-
Svensktextad blu-ray. [180959]

Tremors 6: A Cold Day in Hell 99:-
Senaste filmen om stora, farliga maskar.
Burt Gummer och hans son Travis Welker 
finner sig upp över öronen översvämmade 
av graboider och Ass-Blasters när de beger 
sig till Kanada för att undersöka en serie 
dödliga attacker av jättemaskar. När de 
kommer till en avlägsen forskningsstation 
på den arktiska tundran börjar Burt miss-
tänka att graboiderna i hemlighet används 
som vapen, men innan han kan bevisa sin 
teori blir han överrumplad och biten. 
Svensktextad dvd. [182962]

Tremors 6:  
A Cold Day in Hell (blu-ray) 99:-
Svensktextad blu-ray. [182963]

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

Blue Exorcist Season 2:  
Kyoto Saga, Volume 1  259:-
De första 6 avsnitten från den andra  
säsongen av den Japanska animen. 
När Satans son, Rin Okumura, beslutar 
sig för att bli exorcist går han mot hela sin 
familj och sina anor. Han gör detta för att 
kunna ta upp kampen mot demonerna från 
Gehenna som börjat invadera de levandes 
rike. När han ansluter sig till exorcistaka-
demin blir hans sanna identitet känd hos 
hans medstudenter. Av ren rädsla stöter 
de ut honom, men oförutserbara händelser 
gör att de måste lära sig samarbeta. 
DVD från England. Ej svensk text.[182387]

Blue Exorcist Season 2:  
Kyoto Saga, Volume 1 (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text.[182388]

Blue Exorcist Season 2:  
Kyoto Saga, Volume 2  259:-
DVD från England. Ej svensk text.[182389]

Blue Exorcist Season 2:  
Kyoto Saga, Volume 2 (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text.[182390]

Digimon Adventure Tri:  
The Movie, Part 4: Loss 249:-
De digitala monstren har tappat sina 
minnen och känner inte längre igen sina 
partners. 
Sora blir förtvivlad när Biyomon vägrar 
acceptera henne och förnekar att han 
någonsin ens känt henne. Dessvärre är 
det här bara början på deras problem då 
Machinedramon återvänder för att förgöra 
dem alla. När Machinedramon attackerar 
splittras de digidestinerade över hela 
digivärlden. Kommer de lyckas återförenas 
och tillsammans hitta orsaken bakom 
Machinedramons återkomst?
DVD från England. Ej svensk text.[183625]

Digimon Adventure Tri:  
The Movie, Part 4: Loss (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text.[183626]

Fate Grand Order: First Order 249:-
Animerad långfilm av Hitoshi Nanba. 
Säkerhetsorganisationen Chaldea har 
beskyddat och observerat mänskligheten 
både i nu- och framtid. När visionen av 
framtiden plötsligt försvinner fruktar 
de att undergången är ett faktum. En 
elitgrupp skickas tillbaka i tiden för att 
undersöka en avvikelse som registrerats i 
Fuyuki 2004.
DVD från England. Ej svensk text. [182808]

Fate Grand Order:  
First Order (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text.[182809]

Gate, Complete Series 499:-
Samling med samtliga 24 avsnitt av den 
japanska animen. 
Monster och krigare angriper Tokyo genom 
en mystisk portal. När fienden tillslut, 
efter en lång strid, besegrats skickar 
Japan soldaten Yoji Itami genom portalen. 
Hans uppdrag: Att förhandla om fred och 
utforska den nya märkliga världen
➥ Engelsk DVD i juli. Ej svensk text.[183240]

Gate, Complete Series (blu-ray) 649:-
Blu-ray från England. Ej svensk text.[183239]
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Haven’t You Heard? I’m Sakamoto, 
Complete Collection (blu-ray + DVD) 599:-
Samtliga 13 avsnitt av den japanska 
animen. 
Studenten Sakamoto är föremål för avund 
från de andra manliga klasskamraterna 
och beundran från de kvinnliga. På något 
sätt har han en förmåga att helt omedvetet 
ta sig ur de mest snåriga situationer utan 
några som helst problem. Detta till trots 
att folk gör allt för att sätta dit honom. 
Den totala omedvetenheten resulterar 
även i att han hjälper folk i nöd, utan att 
ha någon som helst aning om det själv.
➥ Blu-ray + dvd från England i juli.  
Ej svensk text. [182385]

Kiss Him, Not Me 399:-
Alla avsnitt av den japanska animen. 
När studenten Serinumas favoritanimeka-
raktär dör går hon in i en djup depression. 
Efter en tids sjukdom bestämmer hon 
sig för att trotsa depressionen och möta 
världen igen! Hon upptäcker då att hennes 
nyvunna självsäkerhet fångar intresset 
hos de manliga studenterna i hennes skola. 
För att hålla tankarna borta från de mörka 
tankarna börjar hon i stället fantisera ihop 
historier om hur de manliga studenterna 
får ihop det.
DVD från England. Ej svensk text. [182811]

Kiss Him, Not Me (blu-ray) 449:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [182812]

Mind Game (blu-ray) 259:-
Psykadelisk anime i regi av Masaaki 
Yuasa. 
När utstötta Nishi återförenas med sin 
stora barndomskärlek Myon, bestämmer 
han sig för att försöka vinna åter hen-
nes hjärta. Det visar sig dock att hon har 
stora problem med yakuzan. I ett desperat 
försök att rädda henne mister Nishi själv 
livet. Han vaknar upp i limbo och måste 
kämpa för att hitta vägen tillbaka de 
levandes rike och Myon.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [183169]

My Hero Academia,  
Season 2, Part 1 359:-
Klass 1A blev kända efter att ha mött The 
League of Villains, men nu väntar en ännu 
större utmaning. 
De unga hjältarna kommer nu möta 
studenter från andra klasser i världens 
största Quirk-tävling. När drömmar ställs 
på spel och vänner blir motståndare måste 
Deku ge allt han har i sin debut som den 
nya symbolen för världsfred.
DVD från England. Ej svensk text. [182760]

My Hero Academia,  
Season 2, Part 1 (blu-ray) 449:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [182761]

Napping Princess 229:-
Japansk animerad långfilm skriven och 
regisserad av Kenji Kamiyama. Studenten 
Kokone Morikawa har för ovana att somna 
på de mest opassande av platser. I sina 
drömmar anar hon en gömd familjehemlig-
het som legat dold i åratal. Kommer den 
avslöjas om hon fortsätter sova? Hon kan 
inte fråga sin far då han ständigt är uppta-
gen med jobb. Vad betyder drömmarna som 
både för henne närmre och längre ifrån sin 
familj?
DVD från England. Ej svensk text.[182298]

Napping Princess (blu-ray) 249:-
Blu-ray från England. Ej svensk text.[182300]

Ushio and Tora,  
Complete Series Collection 499:-
Alla 39 avsnitt av animen baserad på 
Kazuhiro Fujitas manga. 
Vi får följa Ushio Aotsuki och hans tiger-
lika kompanjon Tora. Det börjar med att 
den demoniska Tora förklarar ett han 
absolut skulle sluka Ushio levande om 
han fick chansen, och om inte Ushio hade 
ett särskilt spjut som kan användas för 
att skada Tora, men snart står det klart 
att det kanske inte är hela sanningen. 
Tillsammans hjälper de varandra genom 
vilda äventyr!
DVD från England. Ej svensk text. [182815]

Naruto Shippuden  
Complete Season 8  599:-
Avsnitt 349401 av spinoffanimen till 
Naruto. 
En trio unga ninjor, Naruto, Sasuke, och 
Sakura, tränas tillsammans i byn gömd 
bland löven. Av olika skäl drömmer de alla 
om att en dag bli fullärda ninjor, på vägen 
dit ställs var och en av dem mot sina egna 
personliga demoner.
DVD från England. Ej svensk text. [182905]

Naruto Shippuden Volume 32  299:-
Avsnitt 402415 av spinoffanimen till 
Naruto. 
Medan Kiba och hans gäng fortsätter 
 jakten på det stulna pergamentet, fort-
sätter Sakura, Ino och Choji den påfres-
tande resan genom den heta öknen. Efter 
en attack mot Gaara beger sig Nejis gäng 
iväg för att rädda honom. Men mötet med 
hjärnan bakom attacken gör att Gaara 
måste brottas med sitt förflutna och sätta 
sin roll som värdig ledare på spel. I  
nutiden ligger Naruto för döden. Hur ska 
han lyckas bli frisk?
DVD från England. Ej svensk text. [182907]

Occultic; Nine, Volume 1  259:-
Avsnitt 16 av den japanska animen om 
kluriga ockultister och övernaturliga 
monster. 
Vi får följa studenten Yuta Gamon som 
driver den ockult-fokuserade bloggen 
’Kiri Kiri Basaram’. När han genom ett 
forum på bloggen kommer i kontakt med 
en grupp främlingar, leder det till att han 
beger sig ut på ett uppdrag där han  med 
vetenskapens hjälp tar sig an otaliga 
övernaturliga varelser. På sitt äventyr 
stöter han på en uppsjö av märkliga och 
excentriska karaktärer som alla sluter upp 
vid hans sida.
DVD från England. Ej svensk text. [182762]

Occultic; Nine, Volume 1 (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [182763]

Pokemon the Movie: I Choose You! 159:-
Historien om Ash och Pikachus första möte 
och fortsatta äventyr då de ger sig ut på 
jakt efter en mycket speciell pokemon: Den 
legendariska HoOh. 
På sin resa stöter de på många bekanta 
ansikten, men även nya karaktärer såsom 
tränarna Verity och Sorrel och en mys-
tisk pokemon känd som Marshadow. De 
ställs mot nya utmaningar och storslagna 
pokemon strider i detta äventyr som  
berättar urspungshistorien till en av  
populärkulturens mest klassiska duos.
DVD från England. Ej svensk text. [180568]

Pokemon the Movie:  
I Choose You! (steel book blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [182386]
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anime, import från USA
skivorna är kodade för region 1 och kan inte 
spelas på en vanlig europeisk dvd- eller blu-
ray-spelare

Berserk Season 2 (blu-ray + DVD) 699:-
Griffith är på fötter igen och Guts fortsätter sitt 
sökande efter hämnd.
Tanken på att stanna hos Godo och leva i fred 
tillsammans med Casca är lockande, tills Grif-
fith dyker. Guts har ett mörker inom sig, en 
skugga som går till angrepp mot Casca. 
➥ Blu-ray + dvd från USA i juni.  
Ej svensk text. [183148]

Bungo Stray Dogs  
Season 1 (blu-ray + DVD) 699:-
Övernaturlig gangsterhistoria om Atsushi som 
visar sig ha ett vilddjur inom sig. 
Atsushi värvas av en särskild polisstyrka som 
använder sig av folk med övernaturliga krafter 
för att bekämpa brott. Limited Edition-utgåva 
med bokhäfte och samlingslåda.  
Blu-ray + dvd från USA. Ej svensk text. [103973]

Mary and the Witch’s Flower 269:-
En långfilm av Hiromasa Yonebayashi, som 
gjorde den prisade ”When Marnie Was There” 
och arbetade på ”Spirited Away”.
Mary är en liten flicka som hittar en blomma 
med magiska krafter. Det för henne till ma-
giskolan Endor College, som drivs av Madam 
Mumblechook och Doctor Dee. Men skolan 
ruvar på egna hemligheter. 
DVD från USA. Ej svensk text.  [183850]

Miss Kobayashi’s Dragon Maid  
Complete Series (blu-ray + DVD) 699:-
Kobayashi är en helt vanlig kontorstjej som 
råkar ge ett förfluget löfte en gång när hon är 
på fyllan.
Det ändrar hennes tillvaro för alltid. Hon har 
nu fått en väldigt tillgiven husjungfru vars 
sanna skepnad är en gigantisk eldsprutande 
drake! Tohru, som draken heter, kommer inte 
ensam. Snart dyker kaxiga Kanna upp, en liten 
drake som har fått i uppdrag att leta rätt på 
Tohru.  Och det dröjer inte länge förrän huset 
är fullt av drakar. 
Blu-ray + dvd från USA. Ej svensk text. [182896]

Sailor Moon Super S Season 4 Part 1 469:-
En helt vanlig skolflicka får en dag veta att 
hon är utvald att bli jordens beskyddare. Följ 
med när Usagi Tsukino förvandlas till Sailor 
Moon och slåss för kärlek och rättvisa i månens 
namn! Tre skivor med avsnitt 128146 av serien 
om Usagi Tsukino och hennes vänner.
En mäktig pegas med ett gyllene horn har vi-
sat sig för Chibi-Usa i drömmen. Den flygande 
hästen ber Chibi-Usa om hjälp, och säger att 
hon på inga villkor får berätta för någon att 
hon har träffat honom. Ropet på hjälp visar 
sig vara mycket mer än en vanlig dröm. Snart 
dyker den fruktansvärda Döda månens cirkus 
upp, under ledning av den nattsvarta skur-
ken  Zirconia. Cirkusen ger sig efter alla som 
drömmer vackra drömmar, för att på så sätt 
locka fram Pegasus och ge sig på honom. Sailor 
Moon och väktarna måste förenas för att slåss 
mot Zirconia och hennes otäcka underhuggare, 
Amazontrion. Men utan förmåga att förvandla 
sig till Super Sailor Moon är väktarna i under-
läge mot Zirconia och hennes trio. Kan Sailor 
Chibi Moon rädda dem? 
DVD från USA. Ej svensk text.  [181055]
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Maths Claesson
Pandemi 159:-
Hela Linuxtrilogin i en bok
’Uttagningen’, ’Kristallsta
den’ samt den nyskrivna 
boken ’Pandemi’ i en bok. 
På rymdstationen Kristall-
staden har ett helt nytt liv 
börjat för Linux, och han är 
närmare än någonsin att bli 
rymdpilot. Men tusentals 
kilometer bort hotas Jorden 
av en pandemi av gigantisk 
omfattning. 
Häftad från 9 år. [176951]

Inger Edelfeldt
Juliane och jag 199:-
En klassiker från 1982.
Ibland är Kim rädd att 
hon ska bli galen. Hon har 
respekt för mörkret hon 
känner inombords. Tills Ju-
liane börjar i hennes skola 
och de blir bästa vänner. 
Tillsammans ger de sig hän 
sina intressen: vampyrer 
och häxkonst. Med hjälp av 
häxkonst, tänker de, kan de 
få precis som de vill. 
Från 12 år. [178986]

Maria Gripe
Tordyveln flyger i 
skymningen 149:-
Klassiker i jubileumsutgåva 
med originalomslaget.
När Jonas, Annika och 
David vattnar blommor på 
Selanderska gården börjar 
märkliga saker hända. 
De hittar en en tretusen-
årig egyptisk staty och blir 
uppringda av en gammal 
dam som vill spela schack i 
telefon. Vem är hon?  
Från 9 år. [43019]

Agnes & Elias Våhlund
Handbok för  
Superhjältar 139:-
Första delen i succéserien om 
superhjälten Röda masken.
En dag när Lisa, i  
vanlig ordning, blir jagad av 
killgänget rymmer hon in 
på biblioteket. Där, längst 
ner på en hylla, står en 
bok med titeln ”Handbok 
för superhjältar”. Lisa tar 
med boken hem. Och i det 
ögonblicket börjar hennes 
resa mot att bli superhjälten 
Röda masken! 
Kartonnage från 6 år. [169487]

Jessica Townsend
Morrigan Crows  
magiska förbannelse 149:-
En dödsdömd flicka räddas 
till den mystiska staden 
Nevermoor.
Morrigan Crow är född med 
en för bannelse. Hon får 
skulden för allt dåligt som 
händer: från stormar till 
misslyckad sylt. Men det 
värsta är att hon kommer 
att dö på sin elfte födelse-
dag. Som tur är blir hon 
räddad i sista stund …
Från 9 år. Inbunden. [181636]

Ben Brooks &  
Quinton Winter 
Stories for Boys Who  
Dare to be Different 249:-
En bok om inspirerande 
män som valde att inte följa 
reglerna.
Alla kan inte känna igen sig 
i sporthjältar eller fram-
fusiga entreprenörer. Här 
berättas om introverta, 
ifrågasättande och lite udda 
män som inte följer  
mallarna för en typisk man, 
från Beethoven till Ai Wei-
wei och Barack Obama. 
Inbunden från 9 år. [180761]

Ursula K LeGuin 
The Earthsea Quartet 279:-
Alla fyra böckerna i serien 
som på svenska heter 
Övärlden.
Sparvhök heter en trollkarl 
på ön Gont, en stolt och
enstörig pojke som törstar 
efter kunskap. Men Sparv-
hök använder sina krafter 
för tidigt och ovist. Av 
högmod kallar han upp en 
skugga från dödsriket och 
måste fly. Så småningom 
inser Sparvhök att bara han 
själv kan förgöra det onda.
Storpocket från 9 år. [113195]

Madeleine L’Engle 
A Wrinkle in Time 95:-
Klassiskt rymdäventyr med 
inslag av fantasy.
En barn- och ungdomsbok 
som tidigt tog upp begrepp 
som man annars hittar bara 
i science fiction för vuxna. 
Dessutom en charmig och 
poetisk saga om två syskon 
som letar efter sin för-
svunna pappa och hamnar 
på en mystisk planet där 
allt liv har förslavats under 
den märkliga hjärnan It.
Pocket från 9 år. [25253]
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