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VÅRA BUTIKER

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2017

Stockholmsbutiken

SF-Bokhandeln i Stockholm har växt från 6 kvm i början av åttiotalet till dagens
cirka 550 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

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

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

innehåll
3

The Handmaid’s Tale och Stephen Kings Det är aktuella och har
ﬂugit upp på topplistan. 2018 års kalendrar är här.

4

Böcker på svenska. Nu kommer äntligen Metro 2035, en ny
bok i Dmitrij Gluchovskijs serie. Lars Wilderäng påbörjar en ny
sf-serie med Höstsol och Sara Bergmark Elfgren berättar en
gotisk stockholmssaga i Norra Latin.

8

Tecknade serier på svenska. Sara Granér har gjort en dagsversbok. Minnen från framtiden heter en samling fristående Linda
och Valentin-serier.

9

Episk fantasy & äventyr. Successor’s Promise heter tredje delen
i Trudi Canavans nya serie. I The Core fortsätter Peter V Brett
sin berättelse från en demonhärjad värld.

12

Nutida och historisk fantasy. The Furthest Station är en kort
roman från Ben Aaronovichs Rivers of London-värld, en spökhistoria där Peter Grant nedstiger i underjorden. Stephen King
och hans son Owen har skrivit en rysare om kvinnor i kokonger,
Sleeping Beauties.

15

Ungdomsböcker. I Tower of Dawn får Chaol från Sarah J Maas
Throne of Glass-böcker en egen berättelse. La Belle Sauvage är
en ny bok från Philip Pullman, från Guldkompassens värld men
tio år tidigare. J K Rowling samarbetar med British Museum och
British Library kring två praktböcker med Harry Potter-tema.

17

Science ﬁction. James S A Coreys Babylon’s Ashes och Neal
Ashers Inﬁnity Engine har kommit i pocket. Anne Leckies Provenance utspelar sig i samma universum som Ancillaryböckerna, men i ett annat hörn av galaxen.

21

Star Wars. Phasma berättar historien om First Orders mest
kända ofﬁcer.

22

Baserat på spel. Faktaböcker om spelkonsoler och VR, och
konstböcker med bilder från Overwatch och Witcher.

24

Tecknade serier på engelska.

28

Manga på engelska. Nya volymer av Boruto, Genshiken, One
Piece och One-Punch Man. Sista delen i Tokyo Ghoul. En
fortsättningsserie dyker upp senare i höst.

33

Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie.

34

Bräd- och kortspel. Andra säsongen av Pandemic Legacy är
på ingång. Dragonﬁre heter ett lekbyggarspel från Ed Greenwoods Forgotten Realms till Dungeons & Dragons.

39

Rollspel och soloäventyr. Transhumanistiska rymdrollspelet
Eclipse Phase kommer i ny utgåva och snart är Star Trek
Adventures här. Senaste Ensamma vargen-äventyret heter
Fasornas djungel.

41

Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Guardians of the Galaxy
och Pirates of the Carribean kommer i början av hösten. Andra
säsongen av The Expanse har vi på dvd från USA och
charmiga romantiska komedin Lucifer från England.

43

Anime från England. Anime med engelsk textning.

46

Beställningsformulär och försäljningsvillkor.

47

Anime från USA och kul små böcker. Importerade dvd:er som
kräver en dvd-spelare för region 1. Vad sägs om en origamikalender? Eller en Sarah Scribbles-almanacka?

48

Kalendrar för 2018. Du hittar ﬂer på vår hemsida.

Omslagsbild: © Åskfågeln. Illustration Lukas Thelin.
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Svenska bok- & serietoppen
1. Nordiska gudar 229:av Johan Egerkrans
Inbunden. [17811]
2. Flykt undan
mörkret 129:av Joe Dever
Pocket. [46523]
3. Nordiska väsen 199:av Johan Egerkrans
Inbunden. [127210]
4. Pokémon - Den
stora handboken 129:Häftad. [169323]
5. Gåtfulla Skåne 199:av Caroline Alesmark
Häftad. [170117]
6. Det 110:av Stephen King
Storpocket. [172221]

10. Linda och Valentin
Samlade äventyr
del 7 329:av Jean-Claude Mézières
& Pierre Christin
Inbunden. [165240]
11. Vanderland 65:av Erik Granström
Pocket. [165232]
12. Vei - bok 1 179:av Sara B Elfgren &
Karl Johnsson
Inbunden. [165150]

14. John Bauers
förtrollande
sagovärld 169:av John Bauer
Kartonnage. [81905]
15. Odinsbarn 69:av Siri Pettersen
Pocket. [164275]

8. Future 65:av Dmitrij Gluchovskij
Pocket. [170939]

16. Röta 69:av Siri Pettersen
Pocket. [172437]

9. Nekromantikerns krig
del 5: Final del 2 65:av Nick Perumov
Pocket. [171665]

17. American Gods 69:av Neil Gaiman
Pocket. [168810]

Engelska bok- & serietoppen

2. The Last Wish 99:av Andrzej Sapkowski
Pocket. [70765]
3. J K Rowling: Harry
Potter and the Cursed
Child - Parts I & II 99:av J K Rowling
Pocket. [169234]
4. The Handmaid’s
Tale 159:av Margaret Atwood
Pocket. [160919]
5. Attack on
Titan vol 2 119:av Hajime Isayama
Pocket. [113699]
6. A Knight of the Seven
Kingdoms 99:av George R R Martin
Pocket. [167488]
7. Dune 99:av Frank Herbert
Pocket. [146243]
8. The Gunslinger 99:av Stephen King
Pocket. [114758]

Familjevänlig almanacka.
Väggalmanacka. [169302]

Jan Stenmark 2018 159:12 bilder från humor- och
collagemästaren.
Väggalmanacka. [169301]

13. Flodskörden 349:av Simon Stålenhag
Inbunden. [159543]

7. Harry Potter och
de vises sten 299:av J K Rowling
Inbunden. [146516]

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

Nina Hemmingsson
almanackan 2018 149:-

9. The Lies of
Locke Lamora 99:av Scott Lynch
Pocket. [64297]

The Big Bang Theory
2018 Wall Calendar 129:-

Buffy The Vampire Slayer
2018 Wall Calendar 189:-

Ögonblicksbilder ur serien.

En porträttbild varje månad.

Väggalmanacka. [171594]

Väggalmanacka. [169982]

Simpsons Wall
Calendar 2018 129:-

Nightmare Before Christmas
2018 Wall Calendar 129:-

Färgglada familjebilder.

Figurer ur Tim Burtons film.

➥ Kommer i september. [171610]

➥ Kommer i september. [171601]

Adventure Time
2018 Wall Calendar 129:-

Sherlock Official 2018
Calendar 129:-

10. It 99:av Stephen King
Pocket. [156937]
11. Tokyo Ghoul
Vol 1 99:av Sui Ishida
Pocket. [139511]
12. Blood of Elves 99:av Andrzej Sapkowski
Pocket. [83622]
13. American Gods 129:av Neil Gaiman
Pocket. [3869]

Glada, färgsprakande bilder.

En porträttbild varje månad.

➥ Kommer i september. [171593]

➥ Kommer i oktober. [171605]

Supernatural 2018
Wall Calendar 129:-

Tintin Calendar 2018 145:-

Porträttbilder ur serien.

Väggalmanacka. [168494]

14. One Piece Vol 83 99:av Eiichiro Oda
Pocket. [172771]
15. Harry Potter and
the Philosopher’s Stone
Slytherin Edition 125:av J K Rowling
Pocket. [161294]
16. My Lesbian Experience
with Loneliness 159:av Kabi Nagata
Pocket. [167251]

Bilder från Tintin i Sovjet.

➥ Kommer i september. [171608]
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N YA B Ö C K E R P Å S V E N S K A
vuxenböcker
Margaret Atwood
Hjärtat stannar sist 249:I ett sönderfallande samhälle framstår
märkliga lösningar som rimliga.
Det utblottade paret Stan och Charmaine
går med på att tillbringa halva sin tid i
en gated community och andra halvan
i fängelse. Det leder till problem de inte
hade väntat sig.

Författarkollektivet Fruktan
Zonen vi ärvde 210:En novellsamling som tar avstamp i
världen från rollspelet Mutant: År Noll.
En novellsamling som tar dig till Stockholm efter den stora katastrofen. Här
finns de som överlevt, de som muterats
och de som skapats av människor. Gör dig
redo att möta deprimerade robotsälar i
IKEA-kassar, ettriga gnagare och bitska
gräsklippare.

Inbunden. [172511]

➥ Inbunden i oktober. [174127]

Tjänarinnans berättelse 249:-

P C Jersild
Tivoli 229:-

Atwoods dystopi från 1985 är tv-aktuell.
USA har ersatts av den kristet fundamentalistiska republiken Gilead, där
Tjänarinnor befruktas mot sin vilja av
härskarklassens män. Tjänarinnan Offred
drömmer om att ta sig bortom Muren och
bli fri igen.
➥ Inbunden i september. [172347]

Justin Cronin
Spegelstaden 259:-

Tredje delen i Flickan från ingenstans

Här avslutas historien som började i
’Flickan från Ingenstans’.
De tolv är borta, och med dem hundra år
av mörker och skräck. Överlevande vågar
sig ut från gömställen bakom höga murar
och tittar upp ur djupa källarvalv. De
hoppas bygga en ny värld. Men i ruinerna
av New York, en av världens största städer
före fallet, väntar Noll, den första och sista
av de tolv. Han måste hindras från att
återupprepa katastrofen.
➥ Inbunden i september. [172348]

Blake Crouch
Dark Matter 239:Är du nöjd med livet? Det är bland det
sista Jason hör innan han slås medvetslös.
När han vaknar är han fastspänd vid en
bår och omringad av främlingar i skyddsdräkter. Han har hamnat i en värld där
hans fru inte är hans fru och hans son
aldrig har blivit född.

Gröna Lund i Stockholm förvandlas till
ett märklig pensionärsboende i en nära
framtid.
Kinesiska investerare vill satsa på kapitalstarka seniorer och erbjuder en gated
community med full service, och som
kronan på verket en livförsäkring med
100-årsgaranti! Platsen är den konkursade
nöjesparken Gröna Lund, som nu går
under namnet Bliss Gardens. Jersild låter
boende och personal berätta om detta
experiment, som blir till en absurd skrattspegel för vår syn på åldrande och död.
Inbunden. [172130]

Åsa Schwarz
De sju nycklarna 220:En thriller i hackermiljö.
Rebecka vaknar av att en pistol pressas
mot huvudet och att någon väser The key
i örat. I rummet bredvid sover hennes två
barn. Rebecka är en av sju internationella
IT-profiler som bär nyckeln till internet. De
träffas en gång i kvartalet i Washington för
att uppdatera systemet som styr trafiken
på internet. Om de inte gör det, kommer
nätet gå ner och alla moderna samhällen
gå under.
Inbunden. [172530]

➥ Inbunden i september. [172313]

Anders Fager
För gudinnan 199:En roman inspirerad av skräckrollspelet
KULT.
I en exklusiv takvåning högt ovanför
Canary Wharf väntar Tiphany Reeder.
Adam, den kanske största filmstjärnan
någonsin, ska komma på middag. Väntar
gör också Tiphanys väninna Tipper, som
ska delta i middagen via bildskärm. De tre
ska prata gamla minnen och försöka hitta
tillbaka till känslor de haft för varandra i
över ett århundrade.
➥ Inbunden i oktober. [174048]

Samlade svenska kulter 199:Nyutgåva av skräckberättelserna från ett
Sverige där Lovecrafts gudar lever och har
hälsan.
Berättelse från en värld obehagligt lik
den verklighet vi känner som vår egen.
Det handlar om sådant som döljer sig
strax under vardagens grå och trygga yta:
uråldriga varelser som alltid har levat
mitt ibland oss och mäktiga förhistoriska
sällskap med mer makt än vad som är
riktigt hälsosamt.

Dmitrij Gluchovskij

Metro 2035 279:Tredje delen i Metro Moskva

Hela Moskvametrons räddare är tillbaka.
Efter atomkriget som tjugo år tidigare ödelagt jordytan
har människorna skapat en ny civilisation i Moskvametrons tunnlar. Men nu hotas den förmenta säkerheten i
de djupa schakten: två år efter att Artiom räddade
invånarna från de svarta mutanterna angrips de underjordiska odlingarna av sjukdom, och de ideologiska
konflikterna hotar att eskalera svälten. Den enda
räddningen tycks vara att man återvänder till ytan.
Inbunden. [158761]

➥ Inbunden i oktober. [174047]
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Colson Whitehead
Den underjordiska järnvägen 239:En roman om rasism och historiesyn som
vunnit både Pulizerpriset och Arthur C
Clarke Award.
Cora växer upp som slav i amerikanska
södern. En dag beslutar hon sig för att fly
via den underjordiska järnvägen som
hjälper slavar att ta sig till norr. I verkligheten var det som kallades den underjordiska järnvägen ett nätverk av
hjälpare - i Whiteheads roman har den
tagit bokstavlig form i ett drama som
ställer frågor om ras, slaveri, historia och
vår egen tid.
Inbunden. [173620]

Lovisa Wistrand
Drakviskaren 249:-

Första delen i Alvblodstrilogin

Hämnd. Kärlek. Förbjuden magi. Och en
tusenårig kraft som väcks till liv igen.
Vid 21 års ålder får alla kvinnliga solalver
en förmåga. Men Iszaelda får ingen. Hon
är annorlunda. Utstött. Passar inte in. När
byn attackeras och bränns till marken,
ger sig Iszaelda av efter hämnd. Ödet tar
henne från den frostklädda skogen
Valeanrae, till Gorgoroths djungler och
ruinerna av den underjordiska staden
Sumetra.
Inbunden. [171772]

Pernilla Wåhlin Norén
Sorgens princip 199:Lösningen på jordens energikris visar sig
vara människors sorg. Naturligtvis inte en
helt oproblematisk energikälla.
Sorgen är den nya tidens naturtillgång,
den nya oljan. Där sorgen är som störst
byggs titaniska anläggningar för att
exploatera känslans energi. Vi möter två
statsanställda kvinnor från Sverige, Sonja
och Forough. Båda har de på olika sätt
blivit offer för den människoomstörtande
sorgehandeln. Och medvetet eller inte
börjar de gemensamt göra motstånd.
Inbunden. [168604]

barn & unga
Tone Almhjell
Törnspökets hemlighet 149:Det händer märkliga saker i skogen kring
Niklas Sommarkulles hem.
Mystiska fotspår och lemlästade djur
hittas, och Niklas mardrömmar blir bara
värre och värre för varje natt. När det
visar sig att det är trollen från Niklas
lekar som har kommit till liv i skogen inser
han att den ende som kan stoppa dem är
han själv. Med hjälp av lodjuret Tyst hittar
han källan till ondskan - en portal som
leder in till en annan värld!
Från 9 år. Inbunden. [169325]

Victoria Aveyard
Kungens fånge 210:-

Tredje delen i Röd drottning

I tredje delen av Victoria Aveyards serie
prövas lojaliteter på alla sidor.
Mare Barrow är fånge, maktlös utan
sin blixtförmåga, hemsökt av förödande
misstag som hon begått. Hon lever på
nåder under den förrädiske unge man
som hon en gång älskade, Maven Galore.
Numera är han kung, och han fortsätter
att väva sin döda mors nät för att behålla
kontrollen över sitt rike - och över sin
fånge. Samtidigt fortsätter Mares gäng av
blandblodiga och röda att organisera sig,
träna och expandera.
Unga vuxna. Inbunden. [168608]

Kiera Cass
Kronprinsessan 179:-

Fjärde delen i The Selection

Tjugo år har gått sedan America tävlade
och vann prins Maxons hjärta.
Nu är det dags för prinsessan Eadlyn att
hålla en egen tävling. Eadlyn förväntar sig
inte att det ska bli som hennes föräldrars
askungesaga, men kanske kommer hon
ändå att inse att lyckan är möjlig. Nya
personer och massor av romantik när en
ny generation kliver upp på scenen.
Unga vuxna. Kartonnage. [169517]

John Ajvide Lindqvist

Lars Wilderäng

Tredje delen i Platserna

Första delen i Höstserien

X  Den sista platsen 229:-

Under hösten 2016 drog en självmordsvåg genom Stockholms undre värld.
En gång var kriminaljournalisten Tommy T hela
Sveriges älskling, men hans har stjärna dalat. Undersökningen av självmorden ska bli hans upprättelse. Tillsammans med hunden Hagge nosar han sig djupare in i
mysteriet kring den undflyende X som tycks ligga bakom
allting. Spåren leder till ett stort parti kokain och ett
oändligt fält med kort gräs under en himmel utan sol.
Inbunden. [172375]

www.sfbok.se
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Höstsol 199:-

Första halvan av en thriller som tar avstamp i dagens
säkerhetspolitiska läge.
Det är tidig september och i Stockholms skärgård pågår
ännu en ubåtsjakt, men den här gången lyckas en privatperson fånga något på bild, något som sätter stor press på
det redan skakiga världsläget. På Generalstaben i Moskva
tar en överste ett livsavgörande beslut, och en diplomat
vid ryska ambassaden är allt annat än det han utger sig
för att vara.
Inbunden. [172312]
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Cassandra Clare
Förlorade själars stad 69:-

Åsa Larsson & Ingela Korsell
Maran 149:-

Lilith är besegrad, men Jace kommer ut ur
fångenskapen fruktansvärt förändrad.
Han och Valentines son Sebastian har
blivit magiskt bundna till varandra, och
Jace har blivit det sista han ville: ett verktyg för Valentines ondska. The Clave är
beslutna att stoppa Sebastian en gång för
alla, och bryr sig inte om att detta skulle
döda Jace också.

Svarthäxan sluter ett ödesdigert avtal med
Maran och Estrids drömväktare sätts ur
spel.
Det är korpbröderna Alrik och Viggo som
måste bege sig ner i Estrids dröm och
rädda henne! Iris varnar dem om att det
finns en stor fara med att beträda
drömmarnas värld; om man dör i drömmen
så dör man på riktigt.

➥ Unga vuxna. Pocket i september. [172393]

➥ Från 9 år. Kartonnage i oktober. [171828]

Himmelska eldens stad 69:-

Sarah J Maas
Eldens arvtagare 199:-

Femte delen i Mortal Instruments

Sjätte delen i Mortal Instruments

Den avslutande delen i Cassandra Clares
hyllade urban fantasy-serie The Mortal
Instruments.
➥ Unga vuxna. Pocket i september. [172395]

Sofi Hjort & Karl Johnsson
Olympen 179:Känner du till de grekiska gudarna?
En perfekt bok för dig som vill veta mer
om antikens fantastiska värld. I nio sagor
får du lära känna gudar, hjältar, vidunder
och mytomspunna platser. Det blir både
skrämmande och spännande, men också
roligt och intressant. Serier blandas med
mer klassiska illustrationer och textavsnitt.
Från 9 år. Inbundet album. [172357]

Andreas Kundler & Lisa Linder
Övergångarna 159:En historia som tar sin början här i vår
värld men fortsätter in i en annan.
Antons morfar har precis dött i en bilolycka, och på begravningen dyker en
främmande man upp. Han säger att han
och morfar var arbetskamrater för länge
sen, men stämmer det? Ingen verkar
känna honom. Några dagar senare får
Anton ett mystiskt brev. Brevskrivaren
vill träffa honom, hen har något viktigt att
berätta.
➥ Från 9 år. Inbunden i september. [172371]

Nionde delen i Pax

Tredje delen i Glastronen

Kungens lönnmördare är ute efter hämnd
- på kungen.
Artonåriga Celaena Sardothien har vunnit
kungens lönnmördartävling och därmed
blivit hans förkämpe, men har varken friheten att fatta sina egna beslut eller följa
sitt hjärta. Endoviers hemska saltgruvor,
där hon hölls som slav före tävlingen, var
ingenting jämfört med hur det är att leva
bunden till sin värsta fiende - en kung
vars styre är så ondskefullt att det tycks
omöjligt att utmana.
Unga vuxna. Inbunden. [171678]

Siri Pettersen
Röta 69:-

Andra delen i Korpringarna

Hirka den svanslösa är inte längre kvar i
Ymslanden, istället är hon fast i en värld
som är döende, som saknar Kraften och
som ruttnar inifrån.
I vår urbana tillvaro är Hirka papperslös
och ett fritt villebråd. Hennes enda bundsförvanter är en fruktad människojägare
och en likfödd. Hirka slits mellan dem.
Samtidigt gnager saknaden i henne,
saknaden efter Rime och den värld hon
kallar hemma. Men allt detta bleknar när
hon sakta inser vem hon är och vad hon
har för betydelse.
Unga vuxna. Pocket. [172437]

Sara Bergmark Elfgren

Lizette Edfeldt

Första delen i Stockholmsserien

Första delen i Imperiet-serien

Norra Latin 179:-

En gotisk spänningsberättelse i modern tid och den första
fristående boken i en kvartett om Stockholm.
Tamar drömmer om att bli skådespelare. Clea är uppvuxen
på teatern och filminspelningar. En regnig augustidag
börjar de första året på teaterprogrammet på Norra Latin
i Stockholm. De går i samma klass, men lever helt olika liv.
Tamar har flyttat till en ny stad utan vänner och familj.
Clea har bott i Stockholm hela sitt liv. Men Norra Latin är
en plats med en mörk hemlighet.
➥ Unga vuxna. Inbunden i oktober. [172297]
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Brännmärkt 179:-

I Imperiets namn blir du här märkt. Din rang är den du är
och din rang är vad du kommer att förbli.
I rang åtta lever Adeline Theta - en sarkastisk och upprorisk tjej som vägrar att acceptera sitt öde. Runt halsen
bär hon det enda hon har kvar efter sin bortgångna mor,
en amulett i silver. Smycket är hennes mest värdefulla
ägodel, men den drar snart in henne i ett livsfarligt
dubbelspel. Hon tvingas ta upp kampen mot Imperiet, som
visar sig vila på mörka och blodiga hemligheter.
➥ Unga vuxna. Inbunden i september. [171674]
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Rick Riordan
Oraklets gåta 179:Första delen i Apollo

Apollon, den sköna guden över solsken,
musik, poesi och andra härliga saker,
vaknar upp i en soptunna i New York.
Det sista han minns är att hans far, Zeus,
portade honom från Olympen för någonting. Vad det nu var. Tydligt är i alla
fall att Zeus har fråntagit Apollon hans
gudomliga krafter, inklusive hans sexpack
och hans för evigt släta hy (det är en bonus
med att vara gud, det visste du väl?). Det
som återstår av den fyratusen år gamla
guden är en tonårskille med dålig kondis
och ett ständigt sug efter skräpmat.
Från 12 år. Häftad. [172133]

Dave Rudden
Evighetens hov 199:-

Andra delen i Det lånade mörkrets riddare

Livet börjar återgå till det normala för
Denizen Hardwick.
Eller normalt och normalt. Att bekämpa
monster tillhör numera vardagen, liksom
att försöka få styr på de magiska krafter
han fått av Mercy, dottern till den Evige
konungen. Men Denizen kommer att få
användning för sina krafter fortare än han
anar - dels rör det på sig bland monstren,
dels står det lånade mörkrets riddare inför
ett nytt hot från ett oväntat håll ...
Från 11 år. Inbunden. [171679]

Henrik Tamm
Ninja Timmy och de förlorade
sångernas kammare 169:Timmy är tillbaka i ett actionfyllt äventyr.
Ninja Timmy och hans gäng är i full färd
med att försöka stoppa en inbrottstjuv vid
den övergivna konserthallen när en lång,
mystisk kvinna uppenbarar sig i dimman.
Det är musikens ande, den livsfarliga
Raxxina. Hon kan trollbinda med sin
musik och har omnämnts i legender sedan
staden Elyzandrium skapades. Men varför
visar hon sig nu? Och vad vill hon Timmy?

Johan Egerkrans

Flygödlor och havsmonster 179:-

Under de miljontals år som dinosaurierna härskade på
land, dominerades luften av flygödlor och haven av havsreptiler. Här kan du läsa om ödlor i luft och vatten.
➥ Från 6 år. Inbunden i september. [172451]

Alla tiders dinosaurier:

Aktivitetsbok 59:-

En kreativ pysselbok med spännande, detaljrika bilder och
med roliga och inspirerande aktiviteter för alla dinosaurieälskare.
➥ Från 6 år. Häftad i oktober. [172354]

Alla tiders dinosaurier:

Posterbok 129:-

En posterbok med bilder från Alla tiders dinosaurier. På
baksidan av varje bild finns korta fakta.
➥ Häftad i oktober. [172355]

Från 6 år. Inbunden. [171550]

J K Rowling

Harr y Potter och fången
från Azkaban 279:Tredje delen i Harr y Potter

Påkostad, stor utgåva av boken med illustrationer av Jim Kay.
Harry Potter går tredje året på Hogwarts och ingenting är sig
likt. Sirius Black, den ökände massmördaren, är på rymmen.
Det sägs att han är på väg mot Hogwarts.
➥ Från 9 år. Kartonnage i oktober. [172145]

Fantastiska vidunder och
var man hittar dem 99:-

Skolboken från Hogwarts skola för häxkonster och trolldom
har roat trollkarlsfamiljer genom generationer. Fantastiska
vidunder och var man hittar dem är en omistlig introduktion
till de magiska djuren i den magiska världen.
Från 9 år. Inbunden. [172298]

Quidditch genom tiderna 99:-

Allt du någonsin har velat veta om den nobla sporten
quidditch, dess historia, reglerna, vad som händer om man
bryter mot reglerna, varifrån gyllene kvicken kommer ifrån,
och mycket mer.
Från 9 år. Inbunden. [172300]

www.sfbok.se

running.indd 7

7

2017-08-25 16:49:12

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2017

TECKNADE SERIER PÅ SVENSKA

tecknade serier
Derib & Job
Yakari 1: Den stora örnen 169:En nyutgåva av barnserien om siouxpojken
som kan prata med djuren.
Yakari har fått en av Stora Örnens fjädrar
i gåva. Men snart kommer han att få lära
sig att en örnfjäder inte är något man bara
får, utan en utmärkelse som måste förtjänas. Då en präriebrand bryter ut ställs
Yakaris mod och företagsamhet på prov.
Inbundet album. [172432]

Sara Granér
Blixt från oklar himmel 229:En samlingsbok med Sara Granérs
illustrerade dagsverser från Instagram.
Hamburgerkedjan Max. Det ångestdämpande läkemedlet Atarax. En galax.
Ett livsavgörande val. Ett samvetskval.
Ett apelsinskal. En bussfärd. En arbetsmarknadsåtgärd. En inre värld. Malmötecknaren Sara Granérs senaste bok
är skriven på rim. Kvar finns vreden,
humorn, underfundigheten och hennes
konstnärliga uttryck.
➥ Häftat album i höst. [172385]

Romain Hugault & Yann
Angel Wings 2: Black Widow 199:Angela McCloud är en av det amerikanska
flygvapnets kvinnliga transportpiloter.
Krigsåret 1944 är Angela placerad nära
den burmesiska fronten, på hemmabasen
för en skvadron Burma Banshees attackplan. I största hemlighet har hon fått i
uppdrag av underrättelsetjänsten OSS
att försöka avslöja en misstänkt spion på
basen.
Inbundet album. [172428]

Nanna Johansson
Naturlig skönhet 210:En självhjälpsbok fullspäckad med tips och
goda råd.
Nu ska du ta och lyssna på mig, slappo.
Det är dags att vi gör något åt din livssituation. Du får stärkande ord, kloka citat
och lär känna dig själv. Och om inte det
kan få dig att sluta vara deppig, deppo, ger
Nanna Johansson tydliga instruktioner om
hur du ska göra för att leva varje dag som
om den vore din sista.
➥ Häftat album i september. [172386]

Mats Jonsson
Nya Norrland 210:En serieroman om klyftan mellan stad och
landsbygd.
Med vrede och svart humor skildrar Mats
Jonsson både Bollstabruk och platsen han
flyttat till, Telefonplan i Stockholm, där
designbyråer, mäklarkontor och tusentals
nya bostadsrätter poppar upp samtidigt
som skolbarnen hänvisas till baracker
och tvivelaktiga friskolor. På jakt efter en
strimma hopp för det döende Bollstabruk
intervjuar han politiker, nationalekonomer
och sina gamla klasskamrater.
Häftat album. [172384]

Martin Kellerman
Rocky volym 33 189:I volym 33 pustar Rocky ut efter det hårda
arbetet med Spritmuseums utställning.
I lugnet på torpet får han ett dramatiskt
besked från sin agent Börje. Tidningsmarknaden dalar och utbetalningarna
stoppas. Detta ger näring åt Rockys katastroftankar och han börjar genast planera
för en alternativ karriär, som lokförare.
➥ Kartonnage i september. [172529]
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Robert Kirkman
The Walking Dead vol 20 179:Här börjar ett nytt kapitel i historien om
världen efter zombiekatastrofen.
Rick står mot Negan, och ingen kan hålla
sig undan konflikten. Album med nr 115120 av serietidningen.
Häftat album. [164887]

MAD
Sergio Aragones 329:Marginalteckningarnas mästare har fått
en egen bok.
Andra delen i MAD: De största tecknarna
handlar om Sergio Aragones, en av de allra
flitigaste medarbetarna i skämttidningen
genom åren..
➥ Inbundet album i oktober. [172422]

Jean-Claude Mézières & Pierre Christin
Linda och Valentin:
Minnen från framtiden 199:Nytecknade episoder knutna till äventyren
med Linda och Valentin.
Snart 50 år efter att den första serien
med Linda och Valentin publicerades,
återvänder här upphovsmännen Pierre
Christin och Jean-Claude Mézières till
några av sina favoritäventyr från förr. Med
mycket humor och värme bjuds vi på nya
perspektiv på vad som hände (eller kunde
ha hänt) i framtiden, samt några av Linda
och Valentins egna minnen från sina resor
i tid och rum.
➥ Inbundet album i september. [172419]

Lina Neidestam
Zelda 6  Allt är normalt 179:Lina Neidestam har med Zelda skapat en
ovanlig strippserie som självsäkert pendlar
mellan vulgär, burlesk och bitande satir.
Men hon tecknar också ett porträtt av en
ung kvinna som slits mellan ideologi och
praktik, och hon gör det med förnyad
skärpa i både språk och teckningsstil.
Zelda 6 - allt är normalt handlar om skitjobb, graviditet och om klass. Och så det
vanliga snusket och feminismen såklart.
➥ Häftat album i oktober. [172302]

Riad Sattouf
Framtidens arab 3 229:Den sanna berättelsen om en ljushårig
cimmerier och hans familjs liv i Hafez alAssads Syrien.
Efter att ha följt med sin make AbdelRazak först till Libyen och sedan till
Syrien, har Riads mamma Clémentine
fått nog av livet i byn Ter Maaleh. Hon
vill återvända till Frankrike, ju förr desto
bättre. Eller åtminstone flytta till en riktig
stad, som Damaskus eller Aleppo. Riad ser
sin pappa slitas mellan vad hans hustru
önskar och vad familjetraditionen kräver
av honom. Under tiden går livet i byn
vidare. Riad har flyttat till en nybyggd
skola för pojkar, där han är bäst i klassen
och oftast slipper få stryk.
➥ Häftat album i september. [165260]

Jean van Hamme & Grzegorz Rosinski
Bortom tid och rum 360:I Thorgalkrönikans femte band väntar
Aaricia barn, och hon vill föda i trygghet.
Thorgal har därför gett sig av för att
försöka finna ett skepp de kan resa norrut
med. Då han passerar genom ett snötäckt
bergspass ljuder hornstötar som utlöser en
lavin, och det är med nöd och näppe som
Thorgal hinner undan. Så börjar Bergens
herre, ett av de märkligaste äventyren
Thorgal råkat ut för.
➥ Inbundet album i oktober. [172429]
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NYA BÖCKER PÅ ENGELSKA
äventyr
& episk fantasy
Stephen Aryan
Mageborn 129:-

Första delen i Age of Dread

Tiotusentals förlorade livet i det magiska
kriget som utkämpades för tio år sedan.
Sedan dess ser Habreel ett förbud mot all
magi som den enda vägen till fred. Han
är beredd att tillgripa vilka metoder som
helst, inklusive mord på barn med magisk
begåvning. Två studenter och en lagkunnig
måste konfrontera Habreel och hans
anhängare innan all magi har raderats
från jordens yta.
➥ Pocket i oktober. [170784]

R.J. Barker
Age of Assassins 129:-

Första delen i Wounded Kingdom

En lönnmördare och hans läromästare
måste överlista en mördare.
Girton Club-foot går i lära hos landets
bästa lönnmördare, och han har ännu
mycket kvar att lära om konsten att ta liv.
Men ett uppdrag blir svårare än Girton
och hans lärare tänkt när de istället
måste rädda ett liv. Någon försöker mörda
tronarvingen.
Pocket. [167278]

Peter V. Brett
Messengers Legacy 119:En kortroman från Demon Cycle-världen.
Enstaka byar och städer håller ut mot de
nattliga anfallen från demonerna. Och
mellan orterna rör sig budbärare, modiga
män och kvinnor som trotsar mörkret. En
sexårig pojke lämnar byn Bogton och försvinner flyr ut i träsket. En av budbärarna,
Ragen, får veta att pojken är borta. Han
ger sig ut för att söka rätt på honom.
➥ Pocket i september. [167614]

Peter V. Brett

The Core 169:-

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 mot demonerna om
Arlen och Jardir tillsammans med Renna får en tillfångatagen demonprins att berätta om Kärnan, som används för
att skapa en outtröttlig demonarmé.
➥ Storpocket i oktober. [167544]
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Miles Cameron
A Plague of Swords 149:-

Fjärde delen i The Traitor Son Cycle

Den röde riddaren segrade och vann
odödlig ära.
Han sammanförde stridande fraktioner
och skapade en enad front mot den
mäktigaste fiende någon skådat. Men
nu krävs något mer. Striden visar sig ha
fungerat som en avledande manöver för en
hittills okänd fiende, någon som bara ville
distrahera Alba länge nog för att främja
sina egna intressen. Den röde riddaren
måste återvända till slagfältet.
Pocket. [167342]

Gardner Dozois (red)
The Book of Swords 219:Antologi som samlar flera nyskrivna
berättelser, bland annat en George R R
Martin-historia från Westeros.
Berättelser från några av dagens största
fantasyförfattare: Daniel Abraham,
Elizabeth Bear, C. J. Cherryh, Kate Elliott,
Robin Hobb, Cecelia Holland, Matthew
Hughes, Ellen Kushner, Rich Larson, Ken
Liu, Scott Lynch, George R. R. Martin,
Garth Nix, K. J. Parker, Lavie Tidhar och
Walter Jon Williams.
➥ Inbunden i oktober. [170451]

V. M. Escalada
Halls of Law 249:-

Första delen i The Faraman Prophecy

Kerida måste fly för sitt liv när hennes
hemland invaderas.
Faramanväldet har blomstrat tack vare
ett samarbete mellan de magiskt begåvade från lagens hallar och militären.
Sjuttonåriga Kerida är ny i lagens hallar
när krig utbryter. Tillsammans med den
unge soldaten Tel Cursar flyr hon undan
angriparna.
Inbunden. [170115]

Trudi Canavan

Successor’s Promise 249:Tredje delen i Millennium’s Rule

Fem år har gått sedan rebellerna konfronterade Raen, alla
världars härskare.
För fem år sedan räddade Rielle pojken Qall, som växt upp
bland de resande utan minne av det förflutna som stals
från honom. Fem kaotiska år, ett kaos som blir allt svårare
för Baluka och återställarna att kontrollera. Världar krigar
mot varandra och förhärjas av maskiner och magi.
➥ Inbunden i september. [168282]
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Kevin Hearne
A Plague of Giants 129:-

Jay Kristoff
Godsgrave 189:-

Jättarna anfaller i en ny serie från författaren till The Iron Druid Chronicles.
Barden Fintan i staden Pelemyn berättar
om natten när jättarna kom. Från öster
kom benjättarna. Från söder närmade sig
de eldsvingande hathrim, i en invasion
som utlöste brinnande 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.

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 gladiatorspelen i Godsgrave. Hon beslutar sig för att
trotsa Den röda kyrkan och delta i spelen.

➥ Pocket i oktober. [170787]

Storpocket. [167509]

Jon Hollins
The Dragon Lords: False Idols 129:-

Mercedes Lackey
Closer to the Chest 95:-

Drakarna, världens härskare, är döda. Nu
kommer allt att bli bra, eller hur?
I Fools Gold startade ett gäng guldtörstiga
äventyrare en revolution som gjorde slut
på drakarnas förkvävande välde. Men
som bekant leder revolutioner sällan raka
vägen till evig lycka, och en förtryckare
kommer sällan ensam. Det visade sig snart
att Kondorras drakar var långtifrån ensamma - de var bara toppen på ett väldigt
stort och drakformat isberg som nu hotar
att kollidera med våra hjältars stackars
värld.

Tredje boken om slaven Mags som blev en
av Valdemars härolder och kunglig spion.
Mags har ett ett stort nätverk av informatörer både på gatan och i salongerna. Hans
fru Amily växer in i sin roll som kungens
härold. Hon utnyttjar omgivningens
tendens att underskatta henne för att ta
reda på vem som har börjat terrorisera
hovets kvinnor.

Första delen i Seven Kennings

Andra delen i The Dragon Lords

Pocket. [167074]

N K Jemisin
The Stone Sky 119:-

Tredje delen i The Broken Earth

Världens öde vilar på två kvinnors axlar
när undergången nalkas.
Essun har ärvt krafter av Alabaster
Tenring och hoppas nu att hon lättare kan
finna sin dotter Nassun. Men det är för
sent. Nassun har redan sett ondskan som
finns i världen och accepterat vad hennes
mamma inte förstår: korrupta människor
förtjänar ingen andra chans. Tredje boken
i serien där båda de första delarna vann
Hugon, sf- & fantasyvärldens finaste pris!
Pocket. [167281]

Andra delen i Nevernight

Tredje delen i The Herald Spy

➥ Pocket i oktober. [169879]

Stina Leicht
Blackthorne 199:-

Andra delen i The Malorum Gates

Efter ett katastrofalt nederlag måste Nels
och Suvi leda sitt folk i säkerhet.
Kungariket Eledore har fallit och den
akrasiska armén har nästintill utplånat
alla landets invånare. Med Eledores befolkning försvann också en stor del av
magin som skyddade landet mot demonerna. Men ett litet antal människor överlevde akrasiernas attack, och Nels måste
leda dem i säkerhet. Medan hans tvillingsyster Suvi söker allierade till havs hoppas
Nels kunna återuppbygga samhället.
Hoppet om att en dag leva fritt igen finns
kvar - men först måste de överleva.
Storpocket. [164665]

Marshall Ryan Maresca
The Imposters of Aventil 95:Tredje delen i Maradaine

I uppföljaren till skälmfantasyn ’The
Thorn of Denton Hill’ träffar vi än en gång
Veranix Calbert, vigilanten som slåss mot
gangsterkungen Fenmere i Denton Hill.
Fenmere tänker använda gatugänget Red
Rabbits, som håller till i Veranix kvarter,
i sin handel med drogen effitte. Samtidigt
närmar sig examensdagen på Maradaines
universitet, där Veranix studerar magi.
Han har inte tid att både skriva tentor och
slåss mot Fenmere, men då inträffar ett
antal mystiska händelser på universitetet
och han tvingas lyfta näsan ur böckerna.

James Islington

An Echo of Things to Come 199:-

Andra delen i Licanius Trilogy

Augurerna kan åter använda sina magiska krafter mot
mörka hot, men kommer räddningen för sent?
Efter en förödande attack mot Ilin Illan benådades
augurerna. De behöver inte längre gömma sig och kan
nu skydda Andarra mot mörka krafter. Davian är på väg
norrut när han stöter på nya faror längs vägen och blir
varse att augurernas räddning kan ha kommit för sent.
Storpocket. [167294]

An Echo of Things to Come 239:Inbunden. [167295]
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➥ Pocket i oktober. [169881]

Juliet Marillier
Den of Wolves 95:-

Tredje delen i Blackthorn & Grim

När Blackthorn och Grim separeras står de
inför svåra val.
Blackthorn går med på att hjälpa
prinsessan Dalriada att ta hand om en
ung flicka som nyligen anlänt till hovet.
Samtidigt måste Grim åka till Wolf Glen
och hjälpa den unga flickans förmögne
far att reparera ett fallfärdigt hus mitt i
skogen. Men Grim upptäcker snart att allt
i Wolf Glen inte riktigt är som det ser ut det är en plats full av farliga hemligheter
och lögner..
➥ Pocket i oktober. [169857]
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Alex Marshall
A War in Crimson Embers 259:-

Tredje delen i Crimson Empire

Fem hjältar står utan hopp i kriget mot
ondskan.
Zosias sökande efter hämnd har fått
förödande konsekvenser. Hennes rykte har
smutsats ner, hennes allierade är skingrade och Zosias värld står på gränsen till
undergång. I ett sista försök måste Zosia
samla sina kamrater och gamla fiender
för att slåss i vad som kommer att bli ett
historiskt krig - om någon överlever länge
nog för att berätta om det.
Inbunden. [167266]

Ed McDonald
Blackwing 145:-

Första delen i The Raven’s Mark

Mörk fantasy från ett postapokalyptiskt
ödeland.
Allting i Misery försvinner och förgås. En
sprucken, ylande himmel höjer sig över ett
kargt och dött ödeland, skapat av världens
mäktigaste vapen. Korrumperad magi,
förvridna varelser och onda andar hemsöker vidderna. Ryhalt Galharrow leder en
grupp legoknektar och prisjägare på väg
mot en avlägsen utpost när de överraskas.
En härstyrka från Djupets kungar, de
nästan gudalika varelser som slogs tillbaka i kriget många år tidigare, utplånar
sånär Ryhalt och hans följeslagare.

J R R Tolkien

➥ Storpocket i oktober. [172635]

En illustrerad utgåva av The Hobbit.
Bilbo bjuds med på skattjakt av trollkarlen Gandalf och
ett gäng dvärgar. Det blir början på en lång resa mot
Ensamma berget.
➥ Storpocket i oktober. [10167]

Jess Richards
City of Circles 199:En medaljong med en dold hemlighet leder
lindansaren Danus steg.
Danus föräldrar dog i en sjukdom som
härjade på cirkusen där hon växte upp.
Innan Danus mamma dog gav hon dottern
en medaljong med en dold hemlighet.
Åren går och Danu fokuserar på att skapa
fulländade och framgångsrika cirkusakter
tillsammans med Morrie, som är övertygad om att de en dag ska gifta sig med
varandra. När cirkusen åtvervänder till
Matryoshka, staden där Danu växte upp,
törs hon äntligen öppna medaljongen.

The Stor y of Kuller vo 99:-

En tidigare opublicerad historia av J R R Tolkien.
Kullervo, Kalervos son, är en tragisk gestalt. Han fostras
av den onda trollkarlen Untamo, som mördade hans far
och kidnappade hans mor. Tre gånger försöker Untamo
döda Kullervo, men han misslyckas varje gång.
Pocket. [167506]

The Hobbit ,
illustrated by Jemima Catlin

169:-

Storpocket. [166975]

Brandon Sanderson
Arcanum Unbounded:
The Cosmere Collection 129:Nya och gamla noveller samlade i ny
utgåva.
Arcanum Unbounded är Sandersons första
novellsamling. Den innehåller ett antal
noveller kopplade till hans olika världar
- både Elantris, Mistborn och Stormlightvärldarna. Flera av novellerna har tidigare
publicerats på internet, men samlingen
innehåller även, ’Edgedancer’, en berättelse som är helt nyskriven. Utöver novellerna innehåller samlingen illustrationer
och essäer.
➥ Pocket i oktober. [167318]

Adrian Tchaikovsky
The Bear and the Serpent 110:-

Andra delen i Echoes of the Fall

Andra boken från en värld där en
människas djurskepnad säger något om
hennes själ.
Maniye stammar från både Vargklanen
och Tigerklanen, och kan ta båda djurens
skepnad. Nu har hon skapat sig sitt eget
krigarband fyllt av utkantsfolk. De har i
uppdrag att skydda en sydländsk prins.
Men en resa som kändes som en möjlighet
utvecklas till något mycket farligt.

Johan Egerkrans

Norse Gods 239:-

En engelskspråkig utgåva av Johan Egerkrans succébok
Nordiska gudar. Perfekt present för utländska gäster!
Norse Gods är en vackert illustrerad bok där gudar, jättar,
dvärgar, valkyrior, monster och hjältar presenteras i all sin
prakt. Med avstamp i de gamla Eddorna har Johan Egerkrans tolkat de mest spännande och fantasifulla sagorna.
Från den gruvliga skapelseberättelsen där ur-jätten Ymer
styckas av Oden och hans bröder, till gudarnas ödesmättade undergång i Ragnarök. Från urtidens kaos, till
världsträdets nio riken. En mörk, blodig, fantasieggande
och stundtals humoristisk resa i den nordiska mytologins
värld. Välkända berättelser paras med fakta om de
varelser som befolkar Asgård, Jotunheim och underjorden.
➥ Inbunden i september. [172436]

Pocket. [168728]
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Ben Aaronovitch

The Fur thest Station 169:Sjunde delen i Rivers of London

Peter Grant nedstiger i Londons tunnelbana.
Att harmlösa spöken hemsöker Londons tunnelbana är
ett vanligen ofarligt fenomen för Peter Grant. Men farliga
gastar är ett riktigt problem som måste undersökas. Tillsammans med Jaget Kumar, Grants unga kusin Abigail
och spökjägarhunden Toby dyker Peter ner under jorden.
➥ Inbunden i oktober. [168389]

historisk fantasy
Mark Alder
Son of the Night 239:-

Andra delen i Banners of Blood

Fantasy där helvetet har blandat sig i
hundraårskriget.
Hal Romsey är präst, svartkonstnär och
lönnmördare, och en god man som slåss
för Djävulen i 1300-talets stora krig.
Politik, intriger och stora slag med enorma
förluster på båda sidorna avgör framtiden
för Frankrike och England, samtidigt som
änglar strider på slagfälten och Helvetet
har kommit till jorden. Mark Alder är
också författare till Craw-trilogin under
namnet M.D. Lachlan.
Storpocket. [161784]

John Hornor Jacobs
Infernal Machines 239:-

Tredje delen i The Incorruptibles

Kaos härskar i alternativhistorien från en
värld där romerska riket överlevde fram
till 1800-talet.
Rume är under attack. Tchineerikets
härskare har avslöjats. Kejsaren håller på
att bli galen. Mitt i kaoset måste Fisk och
Shoe - hyrsoldater, men väldigt sällan
hjältar - hitta Fisks fru Livia och deras
barn. Mycket står i deras väg, men Livia är
fast besluten att de ska återförenas. Med
Shoes hjälp kan det mycket väl lyckas.
Storpocket. [167338]

Mary Robinette Kowal
Ghost Talkers 199:Ett amerikanskt medium i första världskriget.
Ginger kan tala med de dödas andar. Hon
arbetar för Spirit Corps, en specialstyrka
som hämtar viktig information från
stupade soldater. När hon får upp ögonen
för en förrädare råkar hon i trubbel.
Hennes överordnade vill inte tro på
bevisen och säger att hon inbillar sig.
Det verkar som om tyskarna har fått upp
ögonen för Spirit Corps, och Ginger är den
enda som kan göra något åt saken.
Storpocket. [168189]
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Joseph Fink & Jeffrey Cranor
Welcome to Night Vale

 It Devours! 179:-

En glädjefylld religiös församling visar upp en hotfull sida.
Nilanjana Sikdar arbetar för Carlos, Night Vales toppforskare, och ombeds undersöka ett mystiskt mullrande
ljud i öknen utanför staden.
➥ Storpocket i oktober. [170786]

Welcome to Night Vale  It Devours! 199:-

➥ Inbunden i oktober. [167973]

China Mieville
The Last Days of New Paris 110:En surrealistisk berättelse från ett Paris
som aldrig var.
Historien tar sin början 1941, i en sydfransk villa som är central för smugglingen
av nazisternas fiender ut ur Frankrike. Dit
kommer Jack Parsons, en lärling till
Alastair Crowley, som vill till Tjeckien för
att skapa en golem att använda i kampen
mot nazisterna. När Jack inser att han
inte kan ta sig till Prag utnyttjar han
istället surrealisternas kreativa, slumpgenererade energi för att skapa en ’surrealistbomb’, med förödande resultat.
Pocket. [168727]

Harry Turtledove
The House of Daniel 189:Magisk alternativhistoria från depressionsårens USA.
Det finns inga jobb längre, för zombierna
arbetar gratis. Restaurangerna i centrum
av Enid, Oklahoma får inga kunder. Folk
har inte råd att ta sina flygande mattor
in från landet längre. Jack Spivey lyckas
precis hålla sig vid liv. Han spelar baseball
och jobbar som torped åt gangstern Big
Stu. En dag tvingas han lämna stan i en
hast, och inser att baseballtalangen
kanske kan rädda honom.
Storpocket. [168197]

Lisa Tuttle
The Somnambulist and
the Psychic Thief 119:-

Första delen i The Curious Affair

Miss Lane och Jasper Jesperson utreder
mystiska fall i ett viktorianskt England.
När Lane och Jesperson får nys om en
affärsinnehavare i London som går i
sömnen bestämmer de sig för att ta sig an
hans fall. Till en början handlar det bara
om seanser och andra populära trick som
tycks övernaturliga, men paret blir snart
inblandade i större och farligare händelser.
När flera falska medier försvinner står det
klart att Lane och Jesperson tagit sig
vatten över huvudet.
Pocket. [167374]
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skräck
Ilona Andrews
Wildfire 85:-

Tredje delen i Hidden Legacy

Nevada Baylor kan avslöja lögnare i en
värld där särskilda förmågor går i arv
inom vissa familjer.
Nevada är kär i Rogan, som också är
magiker, men vet inte hur hon ska handskas med känslorna för honom. Särskilt
inte när en av Rogans gamla flickvänner
dyker upp och hon ber om hjälp.
Pocket. [167728]

Kelley Armstrong
Rituals 239:-

Femte delen i Cainsville

Olivia Taylor-Jones fick veta att hennes
biologiska föräldrar var seriemördare. Hon
reste till Cainsville för att ta reda på mer
om deras förflutna.
I seriens femte och sista del måste
Gabriel Walsh hjälpa sin drogberoende
mamma, som han trodde var död. Som
om det inte vore konstigt nog visar sig en
ondskefull kraft ha legat i bakgrunden och
väntat under alla år. Ända sedan Olivia
var ett litet barn har den mörka kraften
haft ett öga på henne.
Inbunden. [166014]

James Bennett
Raising Fire 129:-

Andra delen i Ben Garston

Ben Garston får ingen rast och vila,
särskilt som han tycks vara den ende som
kan rädda världen.
Ben har förlorat allt som han hållit kärt,
också sitt livs stora kärlek. Men han undvek åtminstone att släpas ner i helvetet
av en ond ande, så någonting går ändå åt
rätt håll. Nu vill Ben bara dricka, glömma
och sedan dricka lite till. Men någon är ute
efter att göra livet svårt för Ben. Någon
vill väcka de krafter som sover. Ben är den
ende som kan hindra världens undergång.
Pocket. [167280]

Gail Carriger
The Sumage Solution 219:-

Första delen i San Andreas Shifters

Sex och romantik i San Francisco från
författaren till böckerna om Parasole
Protectorate.
Max är en magiker med problem. Hela
hans liv är ett trassel: magin, kärleken,
allt! Det sista han tror sig behöva är kontakt med ett gäng mc-varulvar. Men när
han träffar varulven Bryan (mer känd som
Biff) säger det klick. Visserligen vet alla
att varulvar hatar magiker, men Bryan
tänker visa att det är en lögn och att Max
behöver en biffig varg i sitt liv.
Storpocket. [173334]

Karen Chance
Ride the Storm 95:-

Åttonde delen i Cassie Palmer

Cassie Palmer, världens främsta sierska,
ställs mot uråldriga krafter som återvänder ur exilen.
Ända sedan hon utnämndes till första
sierska har Cassie haft en känsla av att
genomgå olika prövningar. Hon har måst
ta igen allt hon missade som liten, när hon
fostrades av en psykotisk vampyr istället
för av pythiorna. Nu inser hon att allt det
där bara var en lätt uppvärmning inför
uråldriga fasor som är på väg tillbaka.
Pocket. [149726]
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Fran Krause
The Creeps:
A Deep Dark Fears Collection 159:Uppföljaren till ’Deep Dark Fears’. En
andra volym full av människors knasiga
och irrationella rädslor.
Fran Krause är tillbaka med ytterligare en
samling läskiga, roliga och besynnerliga
rädslor, som rädslan för att ditt husdjur
ska berätta alla dina hemligheter för
andra djur, eller att någon annan bor i ditt
hus när du inte är hemma. Två längre
illustrerade spökhistorier ingår också.
Inbunden. [170119]

Grady Hendrix
Paperbacks from Hell 239:Följ med på en resa genom 70- och 80-talets
skräcklitteratur - om du vågar.
Bläddra igenom sidor fyllda med dussintals fantastiska bokomslag med välklädda
skelett, ondskefulla dockor och krabbor
med knivar. Läs om böcker som chockar berättelser om djävulsdyrkan, sataniska
barn och hemsökta byggnader. Grady
Hendrix, skräckförfattare och boksamlare,
har bidragit med vitsiga kommentarer och
berättelser om böcker som hoppades bli
nästa Exorcisten eller Rosemary’s Baby.
Häftat album. [170124]

Ruth Hogan
The Keeper of Lost Things 119:När Anthony Peardew går bort får hans
assistent Laura ärva ett gammalt hus fyllt
av kvarglömda ting.
När Anthony tappar bort ett föremål som
tillhört hans avlidna fästmö bestämmer
han sig för att börja samla på kvarglömda
saker. I hopp om att sakerna en dag ska
återförenas med sina ägare förvarar han
allt han hittar i sitt hem. När Anthonys
liv skrider mot sitt slut är han orolig över
att han inte gjort tillräckligt för att hitta
föremålens ägare. Därför överlåter han
sitt livsuppdrag till Laura och hennes liv
förändras helt.
Pocket. [168264]

Andrew M. Hurley
Devil’s Day 199:John Pentecost står inför ett val - följa
traditionen eller gå sin egen väg.
Varje höst återvänder John Pentecost till
sitt barndomshem i Lancashire. Det är en
plats som sällan förändras, men nu har
någonting hänt - Johns farfar har dött.
Varje år var det hans uppgift att rita om
byns gränser. Men i år vill vissa personer
skydda gränserna med andra medel. John
och hans fru Katherine måste välja sida.
Hur långt kan de gå för att följa byns
traditioner?
Storpocket. [166977]

Seanan McGuire
The Brightest Fell 249:Del 11 i October Daye

Så fort October ’Toby’ Dayes liv börjar gå
åt rätt håll dyker det självklart upp någon
som erbjuder ett farligt uppdrag.
För en gångs skull tycks ingenting kunna
gå fel i Tobys liv. Förutom Fetch, som
planerar en möhippa, har hon inte stött på
några problem på flera dagar. Kanske är
det så att allt är bättre nu? Eller kanske
inte. När Tobys mamma Amandine
plötsligt dyker upp kräver hon att Toby
ska söka rätt på sin försvunna syster
August. Men August har varit försvunnen
i över hundra år och det finns inga som
helst ledtrådar till var hon befinner sig.
Inbunden. [170110]
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Stephen King & Owen King

Sleeping Beauties 229:-

Stephen King och sonen Owen har skrivit en berättelse om
vad som händer när alla kvinnor faller i dvala.
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.
➥ Inbunden i september. [168362]

Sleeping Beauties 245:-

➥ Inbunden i september. [168363]

Ami McKay
The Witches of New York 119:En fristående uppföljare till ’The Virgin
Cure’, där vi mötte en grupp häxor.
Året är 1880. Adelaide Thom, som först
dök upp i The Virgin Cure, har öppnat en
tébutik tillsammans med den unga häxan
Eleanor St. Clair. De säljer örtmedicin
och dekokter till kunder från Manhattans
societet. En höstdag dyker en kvinna vid
namn Beatrice Dunn upp och söker jobb i
téboden. Hon gör sig snart oumbärlig som
Eleanors lärling, men något är konstigt
med henne.
➥ Pocket i oktober. [168251]

Claire North
The End of the Day 129:Charlie har fått ett nytt jobb. Han är
dödens budbärare.
Det betyder att han får resa mycket och
träffa många spännande människor. Enda
problemet är att han måste överlämna ett
tråkigt meddelande till dem. Hans jobb
är att tala om för dem att döden är på
väg. Ibland tycks budet avsett att ge den
dödsdömde tid att förbereda sig. Då dyker
döden upp i hälarna på Charles. Ibland är
det bara varning, då kan offret överleva.
Då och då träffar Charlie på andra budbärare. Hans chef Döden är som bekant
bara en av tre apokalyptiska ryttare.
Pocket. [167272]

Benjamin Percy
The Dark Net 199:Helvetet på jorden är bara ett musklick
bort ...
De flesta använder Darknet för olagliga
nerladdningar eller för att köpa droger.
Men ingen har ännu upptäckt den uråldriga ondskan som samlar kraft djupt
inuti det mörka nätverket. Tolvåriga
Hannah har en högteknologisk protes som
gör att hon kan se - men varför kan hon se
mörka skuggor runt vissa personer? Lela,
en teknofobisk journalist, forskar i en
historia som ingen vill att hon ska avslöja.
Storpocket. [166974]
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Gregory Manchess
Above the Timberline 329:En rikt illustrerad roman om
en resa i en snötäckt värld.
Efter 1500 års snöfall är jorden
förändrad. Vi får möta Wes
Singleton, som ger sig ut för att
söka rätt på sin far, en forskningsresande, som försvann
på vägen till en försvunnen
stad högt uppe i bergen.
Boken innehåller 120 helsidesillustrationer i färg.
➥ Inbundet album
i oktober. [171029]

Aaron Mahnke
The World of Lore:
Monstrous Creatures 235:En bok om monster av alla
de slag.
Aaron Mahnke, mannen
bakom podcasten Lore
berättar här om monster
i sagor och legender. Allt
från kannibaler, vampyrer
och amerikanska varulvar
till europeiska seanser och
moderna odöda avhandlas.
➥ Inbunden i oktober. [172373]

Nalini Singh
Archangel’s Viper 95:Del 11 i Guild Hunter

Ärkeängeln Venom måste skydda Holly,
som varken är vampyr, ängel eller
människa.
Holly är jagad av många, inte för att hon
har allierade bland änglarna, utan för att
hon besitter en okänd kraft som hon fick
efter att ha angripits av en vansinnig ärkeängel. Venom är en av De sju, ärkeängeln
Raphaels personliga livvakter. Han är
lika irriterande som han är förförisk. Han
måste försöka skydda Holly från hennes
fiender, men det är lättare sagt än gjort.
➥ Pocket i oktober. [169840]

G X Todd
Defender 119:-

Första delen i The Voices

Postapokalyptisk skräck för alla som gillar
Stephen Kings ’The Stand’.
Pilgrimen hör, precis som alla andra,
röster. Det var rösterna som gjorde att
världen gick under. Folk klarade inte av
att höra rösterna i huvudet. De blev våldsamma. De begick självmord. Samhället
bröt samman. Pilgrimens röst säger åt
honom att han ska köpa en dricka av
flickan som sitter vid vägkanten. Där
börjar deras gemensamma resa.
Pocket. [166968]

J. R. Ward
The Chosen 95:-

Del 15 i Black Dagger Brotherhood

Xcor är dömd för förräderi mot den blinde
kungen och inväntar en plågsam död.
Efter ett liv fyllt av grymhet och onda
gärningar accepterar han sitt öde. Det
enda han ångrar är förlusten av en kvinna
som aldrig var hans: den utvalda Layla.
Layla är den enda som vet hur hon kan
rädda Xcors liv. Hon slits mellan den ende
mannen som hon någonsin kommer att
älska och att göra det rätta. Om Xcors
mörka bakgrund avslöjas hotas allt som
Layla håller kärt.
➥ Pocket i oktober. [170108]
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fantasy för unga
Victoria Aveyard
King’s Cage 99:-

Tredje delen i Red Queen

Rödblodiga Mare hyser krafter som bara
överklassens silverblod antas ha och har
anslutit sig till motståndsrörelsen.
Nu är Mare fångad, maktlös och fråntagen sina krafter, i händerna på den hon
en gång älskade, pojken som visade sig
vara en förrädare. Maven kämpar för att
kontrollera både riket och sin mäktiga
fånge. Han håller henne fjättrad i palatset,
samtidigt som resterna av motståndsrörelsen organiserar sig.
Unga vuxna. Pocket. [166171]

Leigh Bardugo
The Language of Thorns: Midnight
Tales and Dangerous Magic 149:Sex noveller, varav tre helt nyskrivna, rikt
illustrerade.
Bardugo berättar sagor inspirerade av
folklore och myter, från en värld där avtal
skrivs i blod vid midnatt, där talande djur
stryker runt i skuggorna och där en flod
kan ge en ung man allt han önskar, men
bara till ett högt pris.
Unga vuxna. Storpocket. [171650]

Elly Blake
Fireblood 149:-

Andra delen i Frostblood

I ett land styrt av frostblod vann eldsblodet
Ruby ädlingen Arcus hjärta. Nu ges hon
chansen att besöka eldsblodens land.
Arcus ses av alla som frostblodens rättmätiga konung, men för Ruby har kampen
bara börjat. Frostbloden vid hovet ser med
misstro på henne. Samtidigt växer hotet
från de onda minax. Om de återvänder är
alla i fara, eld eller frost spelar ingen roll.
Ruby möter en charmerande främling, Kai,
som säger att han har i uppdrag att föra
henne till eldsblodens rike. Det öppnar
möjligheten att besegra minax en gång för
alla, men förutsätter att hon lämnar Arcus
sida.
Unga vuxna. Storpocket. [166976]

Kendare Blake
One Dark Throne 110:-

Andra delen i Three Dark Crowns

Kampen om kronan har börjat.
De magikunniga trillingdrottningarna
måste nu slåss om kronan. Katharine, som
förr var den svagare av de tre, är starkare
än någonsin. Arsinoe har upptäckt en
hemlighet med sina krafter och måste
lära sig använda dem utan att någon blir
misstänksam. Mirabella, som en gång var
den starkaste, måste utstå attacker som
inte bara utsätter henne själv, utan även
människor omkring henne för fara.
➥ Unga vuxna. Pocket i september. [168738]

One Dark Throne 119:➥ Unga vuxna. Storpocket i september. [167829]

Lila Bowen
Malice of Crows 149:-

Tredje delen i The Shadow

Mörk fantasy i ett alternativt vilda västern
med transpojken Rhett i huvudrollen.
Stigfinnaren Rhett, en gång betraktad som
slavflicka av omgivningen, har krossat nätverket som handlar med blod och ben, men
den onda alkemisten bakom verksamheten
är fortfarande på fri fot. Rhett måste leva
upp till sin roll som Skugga och leda sina
vänner på farliga stigar.
➥ Unga vuxna. Pocket i oktober. [170789]
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UNGDOMSBÖCKER
Kristin Cashore
Jane, Unlimited 129:Artonåriga Jane står ensam i världen när
hennes faster Magnolia försvinner under en
expedition till Antarktis.
Jane kontaktas av Kiran Trash, en
charmerande ung kvinna. Det visar sig att
Kirans familj äger Tu Reviens, en egendom
som faster Magnolia pratade om. Dit bjuds
nu Jane in. Besöket i Tu Reviens visar sig
innefatta ett antal mystiska val som kan
avgöra framtiden för Jane.
➥ Unga vuxna. Storpocket i september. [170470]

Jane, Unlimited 179:➥ Inbunden i september. [170468]

Traci Chee
The Reader 119:-

Första delen i Sea of Ink and Gold

I en värld där skrivande är förbjudet och
okänt får en ensam flicka tag i en bok.
Sefias pappa mördades brutalt och hon
flydde ut i vildmarken med faster Nin, som
lärde henne att jaga och spåra. När Nin
blir kidnappad lämnas Sefia ensam. Enda
spåret efter fastern och pappas mördare
är ett konstigt fyrkantigt föremål, en bok.
Med hjälp från boken och en mystisk främling ger hon sig av för att rädda faster och
ta reda på vad som hände pappa.
Unga vuxna. Storpocket. [167443]

Kristen Ciccarelli
The Last Namsara 129:-

Första delen i Iskari

En ung kvinna fostrad att dräpa drakar
vill slippa undan ett arrangerat äktenskap.
Asha är dotter till kungen av Firgaard och
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 äktenskapet
med en grym militärbefälhavare. Därför
griper hon ivrigt efter möjligheten att
slippa giftermålet. Hon måste bara döda
den mäktigaste draken i riket.
➥ Unga vuxna. Storpocket i oktober. [170714]

Jessica Cluess
A Poison Dark and Drowning 129:Andra delen i Kingdom on Fire

Tonåriga magiker slåss mot övermakten i
ett viktorianskt London.
Henrietta kom till London som den första
kvinnliga magiken på flera hundra år. Hon
skulle besegra De äldste, sades det, men
snart insåg hon att pratet om utvaldhet
var en bluff. Nu måste hon riskera allt för
att rädda sig själv och Rook, sin barndoms
kärlek. Giftet i Rooks blod förvandlar
honom till något fasansfullt.
➥ Unga vuxna. Storpocket i september. [172618]

Julie C. Dao
Forest of a Thousand Lanterns 129:Xifeng ska ärva Feng Lus tron och regera
som kejsarinna, men först måste hon
öppnar sitt hjärta för mörkret.
Xifeng växer upp en liten by på landet. Det
är där hennes faster, den grymma häxan
Guma, spår i sina kort att Xifeng en dag
ska härska. Men frågan är om maktens
pris är för högt. För att vinna tronen måste
Xifeng vända sig från mannen som älskar
henne och bejaka sitt mörka, magiska arv.
Hennes trollmakt hämtar kraft från att
äta de nyligen dödas hjärtan.
➥ Unga vuxna. Storpocket i oktober. [170508]

Forest of a Thousand Lanterns 169:➥ Unga vuxna. Inbunden i oktober. [170507]
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Sarah J Maas

Tower of Dawn 139:-

En fristående roman om Chaol Westfall från Throne of
Glass-böckerna.
När Aelin krossade glasslottet, när Chaols män dödades,
när kungen lät honom leva men lämnade honom i trasor
hände något. Nu seglar han tillsammans med Nesryn mot
Antica, ett fäste på den södra kontinenten.
Unga vuxna. Pocket. [167711]

Tower of Dawn 219:-

Unga vuxna. Inbunden. [172625]

Frances Hardinge
A Skinful of Shadows 159:Berättelsen om en flicka med björnhjärta.
Mamma lät lilla Makepeace Danners sova
på kyrkogården för att härdas mot
andarnas påverkan. Hon tillbringade
många barndomsnätter bland spöken, med
råttor och möss som enda sällskap. När
hon blev äldre förstod hon att hon hade
förmågan att bära andar inom sig. Det är
en ovanlig egenskap, något som uppmärksammas av den rika och mäktiga släkten
Felmotte. Makepeaces mamma försökte
skydda dottern från andarna, men en dag
tar ändå en ande sin boning i henne.
➥ Unga vuxna. Inbunden i september. [168723]

Stephen King (som Beryl Evans)
Charlie the ChooChoo 185:En barnbok skriven av Stephen King under
pseudonym.
Ingenjören Bob har en hemlighet: hans
lokomotiv, Charlie the Choo-Choo, är vid
liv och kan tänka. Alla vuxna som har
läst Kings The Dark Tower III: The Waste
Lands minns säkert Charlie the ChooChoo. Här får han en egen barnbok med
bilder av Ned Dameron.
Från 4 år. Inbunden. [171649]

Sarah Porter
When I Cast Your Shadow 189:När Dashiell återvänder från de döda får
det ödesdigra konsekvenser för systern
Ruby och hennes tvillingbror Everett.
När Ruby Bohnackers bror Dashiell dör av
en överdos överväldigas hon av sorg och
längtan efter honom. Ruby drömmer om
Dashiell varje natt, men hade aldrig
kunnat ana att Dashiell använder
drömmarna för att ta över hennes medvetande. Genom Ruby försöker han också
övertala Everett att överlåta sitt medvetande. Han påstår att han återvänt från
de dödas land för att avsluta oavklarade
affärer, men egentligen är han på flykt
från krafter som är ondare än tvillingarna
Bohnacker någonsin hade anat.
Unga vuxna. Inbunden. [169028]
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Philip Pullman

La Belle Sauvage 169:-

Första delen i The Book of Dust Trilogy
Philip Pullman återvänder med en berättelse som utspelar
sig tio år före händelserna i ’Guldkompassen’.
Elvaåriga Malcolm Polstead och hans daemon Asta bor på
värdshuset Trout Inn utanför Oxford. Malcolm paddlar
ofta sin kanot, La Belle Sauvage, på Themsen och mitt över
floden från Trout Inn finns ett nunnekloster där en mycket
ung Lyra Belacqua är gäst.
➥ Ungdom. Storpocket 19 oktober. [167353]

Mary E Pearson
The Beauty of Darkness 129:-

Tredje delen i Remnant Chronicles

Lia måste övervinna svåra hinder för att
rädda sitt rike.
Lia överlevde fångenskapen i Venda och är
nu den enda som kan stoppa ondskan som
vill förinta kungariket Morrighan. När
krig hotar att bryta ut måste Lia återigen
ta på sig rollen som kronprinsessa och
ledare. Under tiden som hon kämpar med
att nå Morrighan och varna riket för den
annalkande faran blir situationen med
Rafe och Kaden allt svårare. I den tredje
och sista delen av Remnant Chronicles
måste förrädare avslöjas och Lia måste
offra mycket för att rädda sitt kungarike.
Unga vuxna. Pocket. [168435]

Rick Riordan
Magnus Chase and
the Hammer of Thor 99:-

Del 2 i Magnus Chase and the Gods of Asgard

Tors hammare är borta, igen.
Åskguden har en ovana att lägga ifrån sig
sitt vapen, det mäktigaste i Nio världar.
Den här gången har Mjölner dessutom
fallit i händerna på asarnas fiender. Om
inte Magnus Chase och hans vänner kan
ta tillbaka hammaren står de dödligas
riken skyddslösa mot jättarnas angrepp.
Och vi vet alla vad det betyder - Ragnarök.
Olyckligtvis finns det bara en person som
kan förhandla med jättarna om att lämna
tillbaka hammaren - Loke.
➥ Från 12 år. Pocket i oktober. [164527]

Magnus Chase and
the Ship of the Dead 169:-

Del 3 i Magnus Chase and the Gods of Asgard

Magnus Chase måste resa till avlägsna
världar för att rädda Asgård.
Nu måste Magnus och hans vänner resa
till Jotunheims och Nifelheims fjärran
gränser på jakt efter någonting som utgör
ett stort hot mot Asgård. Kommer de att
lyckas med uppdraget, eller har Ragnarök
kommit närmare?
➥ Från 12 år. Storpocket i oktober. [164526]
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J K Rowling

Harr y Potter and the Prisoner of
Azkaban Illustrated Edition 419:-

Tredje delen i Harr y Potter

Påkostad, stor utgåva av boken med illustrationer av Jim Kay.
Harry Potter går tredje året på Hogwarts och ingenting är sig likt.
Sirius Black, den ökände massmördaren, är på rymmen. Det sägs att
han är på väg mot Hogwarts. Finns också på svenska. Se sidan 7.
➥ Från 9 år. Inbunden i oktober. [167708]

Harr y Potter: A Histor y of Magic
 The Book of the Exhibition 399:-

Utställningskatalogen för ett samarbete mellan J K Rowling och
British Museum. Boken visar dyrgripar ur museets samlingar med
texter som knyter samman dem med Harry Potters värld.
➥ Från 9 år. Inbundet album 20 oktober. [173311]

Harr y Potter: A Journey Through
A Histor y of Magic 175 :-

En bok full med skisser och manusutkast av J K Rowling, illustrationer av Jim Kay och föremål från British Library.
➥ Från 9 år. Inbundet album 20 oktober. [173312]

Angie Sage
StarChaser 85:-

Marie Lu
Warcross 139:-

Tillsammans med Septimus Heap måste
Alice TodHunter Moon finna lösningen till
ett mycket farligt problem.
För ett år sedan lämnade Alice TodHunter
Moon sin by för att bli lärling hos den
extraordinära magikern Septimus Heap.
Hon fick lära sig att slottets magi kommer
från den stora lapis lazuli-stenen som
finns under Magikertornet. Men när stora
blå stenar går sönder på flera olika håll i
landet inser Tod och Septimus att sjukan
snart kommer att sprida sig till slottet.

Warcross är inte bara ett spel, det är ett
sätt att leva. Emika Chen försörjer sig som
prisjägare och jagar folk som ägnar sig åt
illegal Warcross-vadslagning.
Det är inget lätt liv och för att tjäna lite
extra pengar tar Emika risken och hackar
en stor internationell tävling. Av misstag
råkar hon själv hamna i turneringen och
gör omedelbar succé. Hon tror att hon ska
råka illa ut, men istället kontaktas hon av
spelets skapare Hideo Tanaka. Han vill att
hon ska spionera på de tävlande och spåra
upp säkerhetsluckor.

Från 9 år. Pocket. [167826]

Unga vuxna. Storpocket. [170465]

Tredje delen i Septimus Heap: TodHunter Moon

sf för unga
Paolo Bacigalupi
Tool of War 189:-

Tredje delen i Ship Breaker

Tool är hälften människa och hälften djur,
skräddarsydd för strid.
På rymmen från sin flock med biotekniskt
förstärkta stridsbestar har han tagit kommando över en grupp mänskliga soldater.
Samtidigt jagas han av fiender som vill
göra slut på honom och vet att han kan stå
emot viljan att underkasta sig sina herrar.
Men den dag närmar sig då Tool förklarar
krig mot alla som har förslavat honom.
➥ Unga vuxna. Inbunden i oktober. [172994]

Nick Lake
Satellite 119:Tre ungdomar ska för första gången lämna
sitt hem på månen och resa till jorden.
Leo, en gay 15-åring, har växt upp tillsammans med tvillingarna Orion och
Libra på rymdstationen Moon 2, en ovanlig
barndom på många sätt, med få jämnåriga lekkamrater. Nu ska trion för första
gången resa ner till jorden, som alltid har
vilat under dem i rymden. Resan kommer
att förändra de tre ungdomarnas liv på
många sätt.
➥ Unga vuxna. Pocket i oktober. [171666]

www.sfbok.se

running.indd 17

Scott Reintgen
Nyxia 119:-

Första delen i The Nyxia Triad

Emmett accepterar ett välbetalt erbjudande
från företaget Babel, men allt är inte vad
det verkar.
Emmett Atwater måste lämna jorden när
han rekryteras av Babel. Varför just han
valdes ut är ett mysterium, men den stora
summa pengar som han erbjudits är tillräckligt för att övertyga honom om att gå
ombord på bolagets skepp. Det dröjer inte
länge förrän han upptäcker att han är en
av tio rekryter. Nu måste Emmett kämpa
för att vinna en plats på skeppet som är på
väg till Babels hemliga planet Eden.
Unga vuxna. Storpocket. [4461]

Jason Segel & Kirsten Miller
Otherworld 139:Välkommen till Otherworld, där verkligheten är död. Välkommen till framtiden.
Det finns inga skärmar och inga kontroller.
Du ser den inte bara - du smakar och
känner lukten av den också. I verkligheten
som skapas åt dig finns inga regler eller
lagar. Du kan leva ditt liv och ge efter för
alla dina begär. Spelet är så beroendeframkallande att du aldrig vill att det ska ta
slut. Tills du upptäcker att det är du som
blir lurad.
➥ Unga vuxna. Storpocket i november. [170433]
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James S A Corey

Babylon’s Ashes 119:Sjätte delen i The Expanse

Belters har hissat piratflaggan och startat en revolution.
En radikal grupp Belters har fått nog av Jordens övermakt. De kallar sig Fria flottan och ägnar sig åt piratdåd
i de yttre delarna av solsystemet. Skeppen med kolonister
som seglar mot de tusen nya världarna är lätta byten.
James Holden och Rociantes besättning vet mer än de
flesta om Belters och deras kultur. De ombeds att ta sig till
Medina Station i portalsystemets mitt för att hjälpa till.
➥ Pocket i oktober. [162018]

space opera & action
Kevin J Anderson
Eternity’s Mind 119:-

Tredje delen i The Saga of Shadows

I sista delen av Saga of Shadows sluts en
osannolik allians.
Kriget mot Shana Rei håller på att sluta i
en interstellär katastrof. Överallt i transportalsystemet stänger länkarna mellan
portalerna ner. Själva rymden trasas
sönder. Stora delar av Vintergatans spiralarm förvandlas till döda zoner. Shana Rei
har infiltrerat transportalsystemet och
stora befolkningsgrupper väljer i desperation att isolera sig, i hopp om att hållas
utanför konflikten.
Pocket. [167163]

Jacey Bedford
Nimbus 95:-

Tredje delen i Psi-Tech

Storbolagen är inte längre det största hotet
i Vintergatan.
Storbolagen har utan framgång försökt
störta den självständiga regimen på Crossway Station. I väntan på en ny attack från
bolagen måste Crossway samarbeta med
andra självständiga stationer. Men bolagen
är inte längre stationens enda bekymmer;
skepp försvinner och Ben Benjamin
funderar på om det är kopplat till den
mystiska Nimbusen.
➥ Pocket i oktober. [169883]

Lois McMaster Bujold
Gentleman Jole and the Red Queen 99:Del 16 i Vorkosigan/Naismith
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Neal Asher

Infinity Engine 139:Tredje delen i Transformation

Tredje och sista delen i serien som kretsar till den upproriska AI:n Penny Royal.
Den psykotiska AI:n Brockle, som har flytt ur fångenskapen i Polityn, får en större roll här. Övriga huvudpersoner är kvar där vi lämnade dem, ombord på krigsmaterielfabriken Factory Station Room 101, platsen där
Penny Royal en gång såg dagens ljus. Människor, prador
och stridsrobotar slåss om kontrollen över installationen.
➥ Pocket i oktober. [168732]

Spencer Ellsworth
Starfire: A Red Peace 199:-

Första delen i The Starfire Trilogy

Space opera med rymdstrider, jätteskalbaggar, spindlar stora som stjärnor,
planeter med cyborger och en hjältinna som
utmanar en interstellär krigsherre.
Rymdnavigatören Jaqi arbetar i utkanten
av mänsklig rymd när hon snubblar över
en värdefull artefakt. Föremålet har stort
värde för rebellernas ledare, som skickar
sin personliga vaktstyrka för att hämta
upp dyrgripen. Men Jaqi tänker inte
lämna ifrån sig artefakten utan vidare.
Storpocket. [168208]

Eric Flint & Ryk E. Spoor
Castaway Odyssey 99:Femte delen i Boundary

Fortsättningen på Castaway Planet, som
påbörjade en ny handling i Boundaryvärlden. Det här är lättsam space opera
som också fungerar för yngre läsare.
Sergeant Samuel Morgan Campbell är illa
ute. Skeppet Outward Initiative har gått
i tusen bitar mitt framför ögonen på besättningen, som nu driver genom rymdens
eviga natt ombord på livbåten LS-88. De
befinner sig ljusår från civilisationen och
livbåtens system är i trasor. Frågan är om
Campbell och hans halvtränade rekryter
har rätt kunskaper och sinnesnärvaro att
reparera sin skyttel och hitta en planet där
de kan landa.
➥ Pocket i oktober. [170921]

Brian Herbert & Kevin J Anderson
Navigators of Dune 119:Tredje delen i Schools of Dune

En roman som utspelar sig efter det att
Cordelia har blivit änka.
Tre år efter Aral Vorkosigans död träffar
änkan Cordelia en ny man, amiral Oliver
Jole från sergyarska flottan. Han finner sig
intrasslad i planer han aldrig kunnat föreställa sig när Cordelia kommer in i hans
liv. Samtidigt inleder Miles en utredning
kring någon han aldrig trodde att han
skulle behöva se som en gåta - sin mor.

Sista delen i serien som utspelar sig 10.000
år före händelserna i ’Dune’.
Här fortsätter berättelsen om hur tre
viktiga maktfraktioner - Bene Gesserit,
mentaterna och rymdfararnas gille - uppstod och kom att spela avgörande roller
för den interstellära civilisationen. Här
får vi läsa om slutet på en av de viktigaste
händelserna i Dune - maskinjihaden.

➥ Pocket i oktober. [170918]

Pocket. [169201]
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Jamie Sawyer
The Eternity War: Pariah 99:Första delen i The Eternity War

Löjtnant Keira och hennes team ställs inför
en farlig terroristorganisation.
En ny bok av Jamie Sawyer, från samma
universum som The Lazarus War. Löjtnant
Keira Jenkins är en erfaren soldat från
Simulant Operation-programmet. Hon är
ledare för Jackals, en grupp rekryter som
brinner för att strida. De får äntligen
chansen att visa vad de går för i kampen
mot Black Spiral.
➥ Pocket i september. [168367]

Ann Leckie

Provenance 179:-

En ung kvinna spelar ett högt spel för att behålla sin
sociala 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 säkra
hennes politiska framtid, men när hon kommer hem har
hennes hemvärld dragits in i en interstellär konflikt.
➥ Storpocket i september. [170782]

Provenance 239:-

Inbunden. [170783]

Sharon Lee & Steve Miller
Alliance of Equals 99:Ingenting går som det ska för klanen
Korval. De måste försöka återupprätta sin
ställning inom affärsvärlden.
Ledaren Shan yos’Galan, som finns ombord
klanens handelsskepp Dutiful Passage, har
fått i uppdrag att upprätta nya handelsförbindelser. Men att få igång handeln och
skydda klanens få kvarvarande medlemmar är inte Korvals enda problem. Allting ställs på sin spets när Dutiful Passage
svartlistas och inte längre får lägga till i
några hamnar, samtidigt som någon
attackerar klanens andra skepp.
Pocket. [165514]

Ursula K LeGuin
Hainish Novels and Stories,
Vol. 1 & Vol. 2 boxed set 749:En lyxutgåva med alla romaner och
noveller i LeGuins Hainish-universum.
Här ingår romanerna Rocannon’s World,
Planet of Exile, City of Illusions, The Left
Hand of Darkness, The Dispossessed, The
Word for World Is Forest och The Telling.
Alla fortfarande mycket läsvärda, med
tänkvärda funderingar kring identitet och
sociala konstruktioner. Dessutom ett antal
noveller, en karta över planeten Gethen
från The Left Hand of Darkness och en
genomgång av de hainiska världarna.
Inbunden. [169237]

Ken MacLeod
The Corporation Wars: Emergence 129:Tredje delen i Second Law Trilogy

Fienden har avslöjat sig. Reaktionen har
tagit kontroll över en resursrik måne. Nu
förslavar de robotar och lurar Bolagen att
ingå lukrativa avtal.
Carlos tålamod börjar ta slut. När Reaktionen är inställd på erövring och Bolagen
förhandlar med fienden bestämmer han sig
för att ta saken i egna händer.
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Julie Bertagna
Exodus 129:-

Första delen i Raging Earth

Polarisen smälten och öarna där Mara
växte upp slukas av havet. Snart är hennes
hemland borta. Nyutgåva av välskriven
klimat-sf.
I den virtuella verkligheten Weave möter
Mara pojken Fox. Han berättar för henne
om de höga städerna som reser sig ur
havet. Mara seglar ut på en farofylld resa
för att söka rätt på ett nytt hem åt sig
själv och sina vänner. I fjärran land
drabbas hon av en förödande kärlek.
Pocket. [168736]

C Robert Cargill
Sea of Rust 219:I en värld där människorna utplånats
söker en robot efter meningen med livet.
För 30 år sedan förlorade människorna
kriget mot de artificiella intelligenserna.
Robotarna, som en gång var människornas
slavar, har nu tagit över världen. Men det
räcker inte. Två kraftfulla superrobotar
som ledde AI:arna till seger försöker nu
kontrollera sina stridskamrater.
Storpocket. [161782]

Holly Goddard Jones
The Salt Line 159:Dystopisk sf från en framtid där USA har
slutit sig bakom en ’saltlinje’ som håller
sjukdomsbärande fästingar ute.
Innanför saltlinjen pågår livet nästan
som vanligt. Få har anledning att söka sig
utanför den skyddade zonen, men några
äventyrslystna individer bestämmer sig för
att pröva lyckan ute vad som finns kvar av
den vilda naturen. Vi presenteras för en
musiker och hans flickvän, en tekniker och
en hemmafru som följer med på en utflykt
ut i det vilda. De får förstås snart problem,
inte bara med fästingarna.
Storpocket. [170461]

S M Stirling
Prince of Outcasts 110:Tionde delen i The Change

Tredje boken sedan Stirling nystartade sin
fantasyinspirerade efter-katastrofen-serie
med en ny generation i huvudrollerna.
John Mackenzie förs av en storm till andra
sidan Stilla havet. Där möts han av pirater
och sjöodjur, men också nya bekanta.
Pocket. [167172]

The Sea Peoples 269:Del 11 i The Change

The Corporation Wars: Emergence 219:-

Kronprinsessan laith och den japanska
kejsarinnan Reiko förbereder sina riken
för krig.

Inbunden. [161649]

➥ Inbunden i oktober. [169814]

Pocket. [168376]
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Jus Accardo
Omega 119:-

Andra delen i Infinity Division

Dimensionshoppande, kärlek och superhemliga forskningsprojekt.
Ett enda misstag kan få förödande konsekvenser. Det blir Ashlyn Calvert varse
när hon gör något som tar livet av vännen
Noah Anderson. Men Noah är inte helt
borta. Tack vare hans föräldrars bolag
Infinity Division finns en version av Noah
som rör sig mellan olika dimensioner. Den
är fast besluten att hämnas hans systers
död. När han av en händelse kommer i
kontakt med Ash vill han först hålla sig
borta, men så blir det förstås inte.
Storpocket. [169614]

Michael Chabon
Moonglow 119:Inspirerad av sin döende morfars skrönor
har Chabon skrivit en memoarliknande
äventyrsberättelse.
Morfar berättar om krig och galenskaper,
om äventyr, sex, giftermål, åtrå och hur
förödande det är att ljuga och ha hemligheter. Boken är ett porträtt av en passionerad kärlek mellan morfadern och hans
fru, en gåtfull kvinna som krossats av sin
uppväxt i ett krigsdrabbat Frankrike.
➥ Pocket i september. [167612]

Ernest Cline
Ready Player One 110:En virtuell saga full av popkulturella
referenser. Författaren skrev manus till
Star Wars-fanrullen ’Fanboys’.
Året är 2044 och Wade Watts flyr den
grymma verkligheten genom att logga in i
OASIS, en virtuell värld som består av tio
tusen planeter. Wade söker, liksom många
av OASIS-spelarna, efter ett dolt pussel
som ska ge den som löser det en väldig
förmögenhet. Mot alla odds hittar han
pusslet, men det finns andra spelare som
är beredda att döda för att hinna först till
skatten.
➥ Pocket i oktober. [170109]

Blake Crouch
Dark Matter 99:’Trivs du med ditt liv?’ är det sista Jason
Dessen hör innan en maskerad kidnappare
slår honom medvetslös.
Han vaknar i bojor, omgiven av människor i skyddsdräkter som hälsar honom
välkommen tillbaka. Han har hamnat i ett
annat liv än det han minns. Hans fru finns
inte. Sonen finns inte. Han är ingen blid
universitetsprofessor, utan ett hyllat geni
som har gjort en banbrytande upptäckt.
Snart börjar han tvivla på sitt förstånd och
sina minnen. Är det han minns verkligt,
eller har hans kidnappare rätt - är han
någon annan än han trott? Kan han ta sig
tillbaka till sitt gamla, ’vanliga’ liv?
➥ Pocket i oktober. [170435]

Malka Older
Infomocracy 189:-
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I en framtid där alla ständigt är uppkopplade måste privatdetektiven Alma lösa ett
omöjligt mordfall.
I en inte alltför avlägsen framtid är Shine
en efterföljare till internet. I ett förfallet
England försöker myndigheterna desperat
få befolkningen att sluta använda det, men
de flesta är nöjda med att vara konstant
uppkopplade. Privatdetektiven Alma är
en av de få som aldrig kopplar upp sig till
Shine. Hon måste ta hand om sin svårt
sjuka partner, som riskerar att dö utan
rätt vård. När Alma får larm om ett
omöjligt dödsfall i en automatiserad bilfabrik dras hon in i en politisk kupp.
Storpocket. [168388]

Charles Stross
Empire Games 110:-

Första delen i Empire Games

Första boken i en ny serie från samma
värld som Merchant Princes-böckerna.
Myndigheterna i USA har upptäckt att
otaliga parallellvärldar existerar, och
reagerar därefter. Sedan parallellvärldarna upptäcktes har USA utkämpat
ett kallt och hemligt krig med lönnmördare
och agenter som rör sig mellan världarna.
➥ Pocket i oktober. [168731]

Tricia Sullivan
Sweet Dreams Are Made of This 219:Charlie är en drömhackare. Hon tar sig in i
dina drömmar och formar dem.
Så vitt hon vet är hon den enda som kan
ta sig in i andras drömmar. Men förmågan
har en nackdel - Charlie har narkolepsi,
och somnar när det är som mest olägligt. I
London år 2022 är hennes förmåga eftertraktad. Charlie anlitas av en kändis, som
börjar drömma om en maskerad figur och
sedan ramlar ner från en hög byggnad när
hon går i sömnen. Kanske är inte Charlie
den enda drömvandraren?
➥ Pocket i september. [168390]

Jeff VanderMeer
Borne 119:I en framtid där det mystiska Företaget har
lämnat efter sig misslyckade experiment
hittar Rachel en varelse hon kallar Borne.
I en ödelagd stad hittar Rachel en grön,
klumpliknande varelse intrasslad i pälsen
av en stor flygande björn. Både klumpen
och björnen är resultat av Företagets
experimentlusta. Men Borne påminner
Rachel om hennes hemland, en önation
som nu står under vatten. Mot sin vilja blir
hon fäst vid Borne. Hon lyckas hindra sin
älskare Wick från att använda varelsen
som ingrediens i sin drogtillverkning. Men
ingenting är riktigt som det ser ut. Rachel
och Wick är inte de enda som har hemligheter, och när Borne växer blir han ett hot
mot staden.
Storpocket. [148436]

Connie Willis
Crosstalk 119:-

Den globala mikrodemokratin har segrat,
men det för med sig nya problem..
I en framtid där politiken är global kan
du rösta på vilket parti som helst, var som
helst på jorden. I en komplex process leder
det till utsållande av majoriteter som kan
ta makten över världen. Vi får följa
politiker, analytiker och agenter i en värld
där all makt har digitaliserats.

En medicinsk procedur som ökar empatin
mellan de älskande i ett parförhållande
förändrar världen på oväntade sätt.
Briddey Flannigan blir förtjust när hennes
pojkvän vill att de ska genomgå behandlingen, så att deras relation kan fördjupas
och stärkas. Men det går inte riktigt enligt
planerna. Briddey knyts känslomässigt
samman med någon helt annan än pojkvännen Trent, på ett sätt hon aldrig
kunnat tänka sig. Och det är bara början.

Storpocket. [168196]

Pocket. [161610]

Första delen i The Centenal Cycle
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Delilah S. Dawson

Star Wars-antologi

Phasma 199:-

Sanningen bakom kapten Phasmas mask.
Kapten Phasma tillhör de slugaste och mest hänsynlösa av
officerarna i First Order. Hon är respekterad och fruktad.
Men alla rykten till trots är det inte många som vet något
om henne. Det tänker en av hennes fiender utnyttja,
genom att forska djupare i hennes mörka förflutna och
avslöja en hemlighet som kan krossa henne.
Inbunden. [170328]

Chuck Wendig
Empire’s End 110:-

Tredje delen i Aftermath

Den avgörande striden
mellan Nya republiken och
Imperiet väntar. Alla blickar
vänds mot en tidigare avskild
värld: Jakku.
Slaget om Endor krossade Imperiet, men
tiden närmast efter segern har varit svår
också för rebellerna. Splittrade rester av
imperiestyrkorna slår till mot Nya
republiken. Grand Admiral Rae Sloane
ledde ett bakhåll som skakade den
nyfödda demokratin. Hon är nu den mest
hatade och jagade av krigsförbrytarna
från den gamla regimen. Jakten på henne
leds av Norra Wexley, piloten som har
övertalats av Leia att återträda i rebelllernas tjänst. Hon har dessutom personliga skäl att jaga efter amiralen; Sloanes
planer förvandlade Norras man till en
mördare.
Pocket. [166259]

Claudia Gray
Leia, Princess of Alderaan 189:En ungdomsbok om hur den 16-åriga Leia
Organa kom att ansluta sig till motståndsrörelsen mot Imperiet.
Inbunden. [173326]

Richard Andrew Heidel
The Cocktail Guide
to the Galaxy 219:En bok som kombinerar det bästa av
två världar: nördkultur och sprit!
Nördar är ju bäst och många av oss
tar gärna en drink eller två medan vi
tittar på Firefly för sjuttonde gången.
Cocktailguiden har någonting för
alla, från Agents of Shield till X-Men.
Den innehåller över hundra härliga
recept som är väldigt lätta att göra.
Perfekt för alla som gillar nördig
populärkultur blandat med alkohol.
Storpocket. [167685]
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STAR WARS

From a Cer tain
Point of View 179:-

För att fira att det gått 40 år sedan Star Wars först visades
på bio släpps en antologi med 40 berättelser från olika
författare, alla om bifigurerna från A New Hope.
➥ Storpocket i oktober. [170422]

From a Cer tain Point of View 199:➥ Inbunden i oktober. [170421]

Ian Doescher
William Shakespeare’s
The Force Doth
Awaken 149:-

Sjunde delen i William
Shakespeare’s Star Wars

The Force Awaken i
elisabetansk pjäsform.
Ädla rebeller drabbar samman med
ondskefulla sithanhängare i den senaste
variationen av Star Wars på Shakespeares vis. Illustrerad med träsnittsliknande bilder.
➥ Inbunden i oktober. [170125]

Tecknad serie
Star Wars: Darth Maul 179:-

Del 8 i Star Wars Marvel Graphic Novels

En serieroman som tittar på Darth Mauls
tid som lärling under Darth Sidious.
Vi får följa med en ung Darth Maul som
gör sig redo för en första sammandrabbning med jediriddarna. Varför är Maul så
fixerad vid att söka rätt på en ung jedipadawan som har tagits till fånga? Och
vad är prisjägarna Cad Bane och Aurra
Sing ute efter? Här får vi veta vad som
rör sig under hornen på galaxens mest
ökända zabrak.
Häftat seriealbum. [171374]

Kelly Weinersmith
& Zach Weinersmith
Soonish 229:I denna roliga och illustrerade bok
undersöker Zach Weinersmith och
Dr. Kelly Weinersmith ny teknologi
inom tio olika fält.
Forskning och intervjuer med
forskare som är aktiva inom
områdena presenteras i Zachs
typiska seriestil. De undersöker
varför dessa nya teknologier behövs, hur de fungerar, och varför de
inte används i vardagen ännu.
➥ Inbunden i oktober. [169790]
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Randall Munroe

Thing Explainer 195:-

Randall Munroe använder sig av tusen av de mest använda
orden för att förklara de svåraste begreppen.
Dessa förenklade förklaringarna gör det mycket lättare att
förstå vad saker är, som till exempel en matvärmande radiolåda (mikrovågsugn) eller det gemensamma rymdhuset (the
International Space Station). En
rolig bok med små illustrationer
som passar alla åldrar.
➥ Häftat album
i oktober. [167062]

Paul Lewis

A Is for Asteroids,
Z Is for Zombies 139:-

En komisk bildberättelse som presenterar apokalyptiska visioner från A till Z.
En liten pojke har frågat sin pappa om vilka faror som hotar världen. Pappa tar alfabetet
till hjälp för att berätta om annalkande katastrofer. Det börjar med ”A is for Asteroids, that
streak through the sky. The big one is coming, we’re all gonna die.” och promenerar genom
stora fina uppslag. Trevlig högläsning, men kanske för lite större barn.
➥ Inbundet album i oktober. [171085]

Evan Amos
The Game Console:
A History in Photographs 239:En bok om konsoler från NES till PS 4.
I The Game Console kan du följa utvecklingen av flera olika spelkonsoler genom
åren. Boken innehåller bilder och information om 86 olika konsoler. Den börjar med
de legendariska konsolerna Magnavox
Odyssey, Atari 2600, Nintendo Entertainment System och Commodore 64. Nostalgitrippen fortsätter med olika system från
90-talet och fram till 2000-talet. Den avslutar med dagens moderna spelkonsoler
som Xbox One, Playstation 4 och Wii U.
➥ Inbunden i september. [170395]

Dota
Dota 2: The Comic Collection 249:En samling med Valves webserier om olika
karaktärer från spelet DOTA 2.
Inbundet album. [168689]

David M. Ewalt
Defying Reality 185:Ewalt undersöker VR-teknologins historia
och spekulerar i hur den kan komma att
förändra vår framtid.
Idag är VR en industri som drar in
miljardbelopp, men lite av dess historia är
känd. David M. Ewalt undersöker därför
VR-teknologins historia, som sträcker sig
från gamla laboratorier från kalla krigets
dagar genom flera decennier av misslyckanden, fram till en nittonårings försök
som gjorde det omöjliga möjligt. Ewalt undersöker hur VR används av stora företag
idag, men också hur VR kan användas i
framtiden och hur teknologin kan förändra
samhället. I Defying Reality skriver Ewalt
om hur VR kommer att förändra allt från
våra jobb och nöjen till hur vi interagerar
med varandra.
➥ Storpocket i september. [167466]

Fallout
Fallout 4: The Poster Collection 259:En samling med 20 utrivbara affischer,
30 x 40 cm stora, med motiv hämtade från
spelet Fallout 4.
➥ 20 affischer i oktober. [171883]
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Troy Denning
Halo: Retribution 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 attentatsmännen 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 polisinstinkter. Ledaren för utbrytargruppen
Keepers of One Freedom är huvudmisstänkt för dådet, men det står snart klart
att sanningen är betydligt mer komplicerad än så. Lopis och hennes spartaner
måste sätta stopp för en plan som föddes
på den hemliga forskningsstationen Argent
Moon, och som hotar att förinta vad som
återstår av mänsklig civilisation.
Storpocket. [165314]

Overwatch
Overwatch: Anthology Vol 1 199:Tecknad serie med handlingen hämtade
från spelet Overwatch.
➥ Inbundet album i oktober. [170934]

Overwatch
The Art of Overwatch 469:En konstbok om arbetet med Blizzards
spel Overwatch. Boken innehåller både
bildmaterial och kommentarer från spelutvecklarna.
➥ Inbundet album i oktober. [170932]

Witcher
Gwent: Art of the Witcher
Card Game 379:Gwent är ett digitalt kortspel baserat på
ett spel som figurerar i Andrzej Sapkowskis böcker om häxjägaren Geralt, och i
datorspelen baserade på böckerna. Den
här konstboken innehåller bilder från kortspelet, med mer än två hundra bilder från
kortserien.
➥ Inbundet album i september. [162219]
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Andy Clark
Kingsblade 119:-

Gav Thorpe
Lorgar: Bearer of the Word 179:-

Imperievärlden Donatos har fallit för
kätteriet och två Knights Errant måste
slåss för att återta planeten.
Word Bearers kätterska styrkor har tagit
över Donatos och Adrastapols styrkor står
i första ledet för att slå tillbaka anfallet.
Vi får följa riddarna Danial och Luk som
måste hindra en ohelig ritual när fienden
har fått övertaget på slagfältet.

Lorgar, primark för Word Bearers legion,
var den första av Kejsarens söner som föll
för Kaos lockrop.
Lorgar var den mest hängivna primarken,
en gång känd som Aurelian, den gyllene
sonen. Han fördrevs för att han tillbad sin
far som en gud. I sin olycka började han
söka efter en djupare mening, och så fann
han Korruptionen. Han började sin resa
mot kätteriet, en resa som började redan
på hans hemvärld Colchis.

Första delen i Imperial Knights

Pocket. [170574]

Aaron Dembski-Bowden
Black Legion 229:-

Andra delen i The Black Legion

Abaddon återvänder ur landsflykten och
samlar den fruktade Svarta legionen.
Horus söner är icke mer, men ur askan
efter deras härskaror reser sig Svarta legionen. Abaddon återvänder ur sin exil och
erbjuder vinddrivna Chaos Space Marines
ett enkelt val - slåss för mig eller dö. Den
nya härstyrkan lämnar Eye of Terror och
lämnar ett spår av skräck och förödelse
efter sig. Ingen kan stå emot Abaddon, inte
ens Black Templars - som är svurna att
vaka vid stormens rand - eller Kejsarens
egen förkämpe.
Kartonnage. [170576]

L J Goulding
Scythes of the Emperor 139:-

Del 28 i Space Marine Battles

Space Marines möter tyranider i en strid
som bara ena sidan kommer att överleva.
Imperiets liemän har förlorat hemvärlden
Sotha till tyranidflottan Kraken. Nu tar
deras strid en ny vändning. De omgrupperar vid Giant’s Coffin på Miral
Prime, där deras nya ledare Thracian måste använda kraften i mannarnas hämndlystnad för att slå tillbaka fiendens styrkor.
Boken innehåller romanen Slaughter at
Giant’s Coffin och fem noveller.
Storpocket. [170577]

Guy Haley
Shadowsword 119:-

Andra delen i Astra Militarum

Hederslöjtnant Bannick och besättningen
ombord på banebladet Cortein’s Honour
anländer till Geratomros krigszon.
Där ska de ska assistera ett kompani med
Titanjägare. Snart befinner de sig mitt en
kamp som kommer att avgöra framtiden
för tre solsystem. Nya allierade får
Bannick att tvivla på åtskilligt han trodde
sig veta om Imperiet.
➥ Pocket i oktober. [172940]

Darius Hinks
Mephiston: Blood of Sanguinius 119:Mephiston, chefsbibliotekarie hos Blood
Angels, reser till en krigshärjad kapellvärld
där han söker sanningen om det mystiska
vapnet Blade Petrific.
Divinatus Prime är en värld som har
svepts i mörka slöjor som inget skepp kan
ta sig igenom. Lord Death, eller Mephiston,
är den enda som kan utröna planetens öde.
Han genomför en mäktig blodsritual och
tar sig fram till Divinatus Prime, där ett
blodigt religionskrig har brutit ut.
Striderna kretsar kring en mäktig artefakt, Blade Petrific.
➥ Pocket i september. [167724]
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WARHAMMER 40.000

Femte delen i The Horus Heresy: Primarchs

➥ Inbunden i oktober. [172944]

Chris Wraight
The Emperor’s Legion 229:-

Första delen i Watchers of the Throne

Kejsarens trogna slåss tillsammans med
häxjägarna i försvaret av Guldtronen.
Väktarna har vakat över kejsarnes palats
på Terra sedan Imperiet grundades. De
skyddar mänsklighetens härskare från
inre och yttre hot. Tidigare har de aldrig
mött något allvarligt hot mot sin herre,
men nu väntar en verklig prövning.
➥ Inbunden i september. [172885]

Path of Heaven 119:-

Del 38 i The Horus Heresy

Kaos sanna makt avslöjas när Horuskätteriet närmar sig Terra.
Femte legionen befann sig långt från
Imperiets centrum när striderna och
inbördeskriget utbröt. Först efter att noga
har försäkrat sig om vad som har hänt
och hur maktförhållandena såg ut valde
primarken Jaghatai Khan sida för sina
White Scars. Det var fyra år sedan. Nu har
hans styrkor demoraliserats i striderna
mot Death Guard och Kejsarens barn.
För att delta i slutstriden om Terra måste
Khans Stormseers hitta en rak väg in mot
Imperiets mitt.
Pocket. [170584]

The Silent War 119:-

Del 39 i The Horus Heresy

Samtidigt som lojalister och förrädare
drabbar samman på tusen slagfält över
hela galaxen, utkämpas ett helt annat slags
krig i skuggorna.
Det tysta kriget kan vara nyckeln till seger
för endera sidan i det stora Horuskriget.
Medan Rogal Dorn och hans Legion gör sig
redo att försvara solsystemet mot Horus
skickar Malcador the Sigillite ut sina agenter och spioner över galaxen. Imperiets
framtid formas av osynliga händer i ett
krig ingen kommer att minnas.
➥ Pocket i oktober. [172934]

Shattered Legions 179:Del 45 i The Horus Heresy

En stor antologi med noveller som behandlar det gerillakrig resterna av Space
Marines från Isstvan V tvingas utkämpa.
Iron Hands söker hämnd för mordet på
primarken Ferrus Manus. De samlar
runt sig överlevande ur Raven Guard och
Salamanders för att låta kriget gå in i en
ny fas, orkestrerad av den legendariske
anföraren Shadrak Meduson. Nio noveller
av bland andra Dan Abnett, Chris Wraight
och John French, plus en långnovell av
Graham McNeill.
➥ Storpocket i oktober. [172937]
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tecknade serier
Aliens & Predators
Predator Vs Judge Dredd Vs Aliens:
Splice and Dice 189:Den som själv är lagen behöver inte skrika i
rymden.
Judge Dredd och Judge Anderson har spårat
en kult genom den döda jorden och nått ifatt
fienden i vad som en gång var Alabama.
Kulten leds av en galen forskare som med
hjälp av genetik och skallen från en xenomorph tänker skapa det ultimata vapnet.
Samtidigt anländer en predator till trakten.
Häftat album. [171157]

Aliens Defiance Vol 2 219:En kvinnas kamp mot systemet, WeylandYutani och xenomorfen fortsätter.
Zula Hendricks ses som en förrädare av de
sina inom koloniernas marinkår. Ombord på
skeppet Europa hittar Zula sin gamla fiende,
men också något som kan göra slut på på
xenomorfernas hot mot mänskligheten. Det
är svårt att hålla något vid liv som man helst
av allt skulle ta av daga så fort chansen ges,
men när Europa hotas av rymdpirater kanske
Zula behöver släppa fritt monstret hon hatar.
Häftat album. [170634]

Aliens vs Predator: Life and Death 219:Volymen samlar Dark Horse-serien Alien vs.
Predator: Life and Death av Dan Abnett.
Häftat album. [169908]

The Awkward Yeti
Heart and Brain: Body Language 139:Tredje samlingen med serier om det sentimentala Hjärtat och och den rationella
Hjärnan, med övriga inre organ i biroller.
➥ Häftat album i oktober. [171090]

Buffy The Vampire Slayer
Buffy the Vampire Slayer Season 11 Vol 1:
Spread of Evil 219:En storm ödelägger delar av San Francisco
och skulden läggs på häxor, demoner och
andra övernaturliga varelser.
När en tsunami ödelägger delar av San
Francisco läggs skulden på de övernaturliga
varelserna. Buffy och hennes team överraskas
av statens brutalitet när det gäller övernaturliga varelser. Buffy säger aldrig nej till
att dräpa ondskefulla demoner, men hon vet
att inte alla demoner är onda.
Häftat album. [169915]

Donny Cates & Geoff Shaw
God Country 179:I Texas uppstår en gud, men det är inte den
gud folk har väntat på.
När en tornado sveper genom en liten stad i
västra Texas återuppstår änklingen Emmet
Quinlan. Emmet har de senaste åren kämpat
mot demens; han har varit till besvär för sina
barn och hans vildsinta utbrott har skrämt
både grannar och vänner. När Emmets hus
jämnats med marken av tornadon kliver han
ut som en pånyttfödd man. Hans humör och
minne är glatt och till sin hjälp har han det
talande svärdet Valofax.
Häftat album. [170657]

Nicole Claveloux
The Green Hand and Other Stories 229:Fransk avantgarde från 70- och 80-talet.
Nicole Claveloux blev känd på 1970-talet för
konst som sträcker sig mellan färgsprakande
psykedeliska och strama svartvita former. I
The Green Hand and Other Stories samlas
några av hennes mest inflytelserika och uppskattade serier.
➥ Inbundet album i september. [164696]

24

running.indd 24

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2017
Dark Horse
Dark Horse Book of Horror 219:35 serier om häxkonst, vålnader och odöda.
En inbunden samling från Dark Horse med
det bästa de har att erbjuda av skräck och
fasa. Samlar: Dark Horse Book of Monsters,
The Dark Horse Book of Witchcraft, The Dark
Horse Book of Hauntings och The Dark Horse
Book of the Dead.
Inbundet album. [169911]

Evan Dorkin och Sarah Dyer
Calla Cthulhu 139:Sommaren blir inte som förväntad när
Kungen i gult är bror till din förälder.
Livet som tonåring kan vara svårt och inte
blir det enklare när man är besläktad med
Lovecrafts Great Old Ones. Det är precis
vad Calla Tafali är. Call trodde att hennes
sommar skulle gå ut på att fixa sommarjobb
och välja vilket collage hon ville börja på men
istället hamnar hon i strid med
monster, lönnmördare och sin egen familj.
Calla måste motstå dragningen till det
kaotiska och mörka som hon känner. Om hon
inte hittar något sätt att stoppa den döda
sovande guden från att vakna kanske
sommaren inte ens hinner övergå till höst.
Häftat album. [169909]

Reza Farazmand
Poorly Drawn Lines:
Comics for a Strange World 189:Comics for a Strange World tar läsaren genom
tid och rum till alternativa verkligheter.
I uppföljaren till Poorly Drawn Lines återfinns kära bekantskaper i nya och bisarra
miljöer. Ett barn grips efter att ha anklagats
för plagiering. En ekorre anpassar sig till det
mänskliga samhället genom att skaffa en
mobil - och ett vapen. En gammal man delar
med sig av minnen från internet.
➥ Storpocket i oktober. [163673]

Firefly
Serenity: No Power in the ’Verse 219:Det är inte lätt att undvika svåra tider ombord på Serenity.
När Mal Reynolds tillsammans med Serenitys besättning försöker hitta en försvunnen
vän stöter han oväntat på en av alliansens
utposter. Mal måste ingå ett riskfyllt partnerskap för att klara av ett farligt räddningsuppdrag. Och det är bara början.
Inbundet album. [168748]

Neil Gaiman & P. Craig Russel
The Graveyard Book Graphic Novel 199:Gaimans version av Djungelboken, nu som
serieroman.
En mörk och stormig natt förlorar en pojke
hela sin familj. De mördas kallblodigt och i
desperation gömmer sig pojken undan
mördaren på en kyrkogård. Vad han inte vet,
är att kyrkogården är full av odöda invånare.
Dessa spöken och gastar tar sig an honom och
så länge han inte vandrar utanför kyrkomuren är han säker.
➥ Häftat album i september. [167914]

William Gibson & Butch Guice
Archangel 249:William Gibson har skrivit manus till en serie
om korruption och politik i Berlin 1945.
2016 har världen gått under i ett kärnvapenkrig. Tokyo, Moskva och London ligger
i ruiner. I ett desperat sista försök att rädda
mänskligheten skickas en man tillbaka i
tiden till en skapad parallell verklighet med
uppdraget att mörda sin farfar, ta hans plats
och förändra framtiden. Men någon vill att
han ska misslyckas.
➥ Inbundet album i september. [165525]
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Joe Hill & Gabriel Rodriguez
Locke & Key: Heaven & Earth 159:Ett inbundet album samlar tre fristående
berättelser från Key-världen.
Open the Moon utspelar sig i Keyhusets
förgångna, Grindhouse tar läsaren till tiden
för den stora amerikanska depressionen, då
tre kanadensiska gangsters tar sin tillflykt
till huset. Den tredje berättelsen, In the Can,
har tidigare bara publicerats i IDW:10 Year
Anniversary Comic Book. Förutom dessa tre
skildringar så innehåller albumet en samling
omslag och bilder från bakom kulisserna.
Inbundet album. [170653]

Robert Kirkman & Charlie Adlard
Walking Dead: Here’s Negan! 219:En fristående serie om Negan från The
Walking Dead.
Negan och hans baseballträ har ställt till
problem för Rick Grimes i åtskilliga nummer
av Robert Kirkmans zombieserie. Här får vi
veta mer om den maktlystna psykopatens
bakgrund, och vem han var innan zombiesjukan ödelade civilisationen.
➥ Inbundet album i oktober. [173268]

Robert Kirkman & Paul Azaceta
Outcast Vol 5 179:Serien om den demonbesatte Kyle Barnes tar
en ny vändning.
Här dyker nya personer upp i handlingen och
vår vän Kyle, som har kämpat mot demoner
hela sitt liv, skymtar något han aldrig hade
kunnat ana - hopp!
➥ Häftat album i oktober. [173269]

Joe R Lansdale & Jussi Piirone
Hap and Leondard: Savage Season 189:Brott, vänskap och ond bråd död i Texas.
Hap Colling och Leonard Pine är bästa
vänner som stammar från olika världar: Hap
en vit ung texikan med svaghet för kvinnor,
Leonard en svart homosexuell vietnamveteran. Tillsammans skapar de en perfekt
storm av trubbel och kaos. När Haps ex Trudy
berättar om en stöt bestämmer sig de tre för
att slå till. Där börjar färden mot en härva
av pengar, blod och spänning. Savage Season
är baserad på den bästsäljande thrillern
med samma namn. Albumet är illustrerat av
finske tecknaren Jussi Piironen.
➥ Häftat album i september. [170654]

Matt Mair Lowery & Cassie Anderson
Lifeformed: Cleo Makes Contact 139:Utomjordingarna har anfallit och en ung
flicka måste kämpa för att skänka jorden en
framtid.
Till sin hjälp har Cleo, som har tvingats se sin
pappa dö och utomjordingarna invadera
hennes hem, en avhoppare från angriparna.
Cleos nya vän kan byta skepnad och tar formen av hennes döda pappa. Tillsammans tar
de upp kampen mot invasionsstyrkan.
➥ Häftat album i september. [170632]

The Oatmeal
If My Dogs Were a Pair
of MiddleAged Men 99:Matthew Inman har vunnit Eisner-priset för
sina fyndiga serier under titeln The Oatmeal.
Här handlar det om hundar som män.
Efter succén med How to Tell If Your Cat Is
Plotting to Kill You ger sig Inman på en ny,
lite ovanlig idé baserad i iakttagelser av
människans bästa vän. If My Dogs Were a
Pair of Middle-Aged Men handlar om
tecknarens hundar, men begåvade med nya
och mänskliga kroppar som ger en igenkänning alla hundägare kan le åt.
➥ Inbunden i oktober. [171083]

www.sfbok.se

running.indd 25

Robert Kirkman & Charlie Adlard

The Walking Dead Vol
28: A Cer tain Doom 179:I efterdyningarna av Viskningarnas krig fortsätter Rick
sin färd genom en ödelagd värld.
➥ Häftat album i oktober. [173272]
Lauren Wilson

The Walking Dead: The Official Cookbook 349:Nej, tyvärr inte riktigt vad ni tror. Men rätt kul ändå ...
➥ Inbunden i oktober. [171187]

Christian Perrissin & Matthieu Blanchin
Calamity Jane: The Calamitous Life
of Martha Jane Cannary 279:En serieroman om en av den amerikanska
västerns mest kända gestalter.
Martha Jane Cannary arbetade som scout för
armén, söp ner sig, sålde sex och gjorde vad
som krävdes för att överleva i ett 1800-talets
amerikanska vildmark. Här berättas hennes
våldsamma och ganska tragiska historia.
➥ Inbundet album i september. [170726]

Richard & Wendy Pini
Complete Elfquest Vol 4 259:I den senaste samlingen av ElfQuest fortsätter
vargryttarnas äventyr.
Berättelsen går åt det mörkare hållet när
Winnowill börjar samarbeta med Grohmul
Djun, en hänsynslös mänsklig överherre.
Hatet mot alvdemonerna växer och krig
mellan alver och människor är oundvikligt.
Häftat album. [169917]

Philip Pullman
The Golden Compass Graphic Novel,
Complete Edition 139:En serieroman baserad på hela Philip Pullmans älskade roman.
Allting börjar när Lyras farbror, Lord Asriel,
återvänder till England med berättelser om
mysterier och faror - och upptäckten av en
plats nära Nordpolen där man genom norrskenets skimrande ridåer kan ana en
annan värld. Kanske är barriären mellan
olika världar av någon anledning förtunnad
här? Lyra, som är en intelligent, krångelbenägen 11-åring, är snart indragen i ett
nervpirrande äventyr med kidnappare och isbjörnar. För seriebearbetningen står Stéphane
Melchior och Clément Oubrerie.
➥ Häftat album i september. [170420]

Tim Seeley & Scott Godlewski
The Lost Boys 169:En uppföljare till vampyrfilmen från 80-talet.
Santa Carla i Kalifornien har varit en
tillflyktsort för vampyrer och skakats av våldsamma konflikter. Här dyker nykomlingarna
Michael och Sam Emerson upp i stan och
ställs inför gänget the Blood Belles.
Häftat album. [170652]
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Sherlock
Sherlock: The Blind Banker 139:Mangaserien baserad på tv-serien Sherlock
med Benedict Cumberbatch och Martin
Freeman.
Här återges avsnittet The Blind Banker i
serieform. Holmes och Watson ställs inför ett
grafittimålat skiffer med kopplingar till ett
kinesiska tongsällskap. Tecknad av Jay.
➥ Häftat album i oktober. [171737]

Brian Vaughan & Cliff Chang
Paper Girls Vol 3 139:-

Tidningsbuden Erin, Mac och Tiffany återförenas med vännen KJ i ett knasigt förflutet.
Tjejerna från 1988 har börjat vänja sig vid
tidsresor i en verklighet som inte riktigt kan
sägas vara vår. Den här gången hamnar de
i en värld full av dinosaurier och grottmän,
med alla möjligheter till popkulturella referenser det erbjuder paret Vaughan och Chang.
En tidsresenär från framtiden skapar extra
komplikationer och naturligtvis kryddas anrättningen av alldeles vanliga tonårsproblem.
Häftat album. [171938]

Joshua Williamson
Frostbite 169:En andra istid har förött civilisationen.
Brutala gäng drar fram över isvidderna och
bränsle och värme är hårdvaluta. Dessutom
sprids en obehaglig sjukdom, ’frostbite’, som
gör att människor fryser sönder inifrån och
ut. Det finns finns ingen bot, men kanske är
det något som kommer att ändras. Doktor
Henry Bonham och hans dotter Victoria har
hittat ett sätt att hejda sjukdomen. För att
framställa en medicin måste de ta sig till en
hemlig anläggning i Alcatraz, och framför allt
måste de hålla sig vid liv. Det kan Keaton och
hennes medhjälpare hjälpa dem med.
Häftat album. [169937]

2 x WONDER WOMAN-ROMAN
Leigh Bardugo
Wonder Woman: Warbringer 129:En roman - alltså inte en tecknad serie - om Wonder Woman.
När Diana får chansen att visa att hon är lika stark som sina
krigarsystrar väljer hon att inte ta den. När hon istället väljer
att rädda Alia Keralis riskerar hon att tvingas i exil.
Storpocket. [170430]

Wonder Woman: Warbringer 169:- Inbunden. [165882]
Nancy Holder
Wonder Woman: The Official Movie Novelizaton 95:En roman baserad på handlingen i Wonder Woman-filmen.
Pocket. [166819]
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Batgirl Rebirth Vol 2:
Son of Penguin 169:En ny IT-mogul har flyttat till
Gotham.
Affärsmannen visar sig vara
Pingvinens son, som inte
längre har någon kontakt med sin far! Det
låter illavarslande, men Barbara Gordon inser snart att Ethan Cobblepot är väldigt olik
sin far. Kanske spirar här en skör romans!
➥ Häftat album i oktober. [173245]

All Star Batman Vol 1:
My Own Worst Enemy 169:Tungviktarna Scott Snyder och John Romita
jr. påbörjar den nya berättelsen om Batman
efter DC:s Rebirth.
Two-Face har ett pris på sitt huvud och är
fängslad vid Batman med handklovar.
Batman måste föra ut Two-Face ur Gotham
City och genom den amerikanska Mellanvästern. Prisjägare, avskum och vanligt folk
i behov av stålar som försöker kamma hem
belöningen gör uppgiften svår. Till sin hjälp
har Batman den nya hjälten Duke Thomas,
som han tidigare har hjälpt ur Jokerns klor.
Men kan Batman ens lita på sina närmaste
vänner när belöningen kan vara lösningen på
mångas problem? Samlar All Star Batman
#1-6.
➥ Häftat album i september. [171893]

All Star Batman Vol 2:
Ends of the Earth 249:Ett antal serier där Batman försöker spåra
källan till en otäck farsot och på vägen ställs
inför några av sina mest kända fiender, bland
andra Mr. Freeze, Poison Ivy och the Mad
Hatter.
➥ Inbundet album i september. [171894]

Batman Rebirth Vol 3: I am Bane 169:Det är dags att knäcka Batman.
En syndaflod av olyckor har på senare tid
drabbat Gotham City. Rubbade doktorer,
monstermän och nya brottsbekämpare har
alla satt press på staden och dess mörka
riddare. Batman vet inte att fasorna är del av
samma plan, en plan som ska trötta ut honom
så till den grad att när det riktiga hotet visar
sitt anlete ska stadens beskyddare inte har
en chans. Ut ur skuggorna stiger Bane, en av
Batmans absolut slugaste och farligaste motståndare. Han är tillbaka för att en gång för
alla fullgöra sitt kall. Samlar Batman #16-20,
23 och 24 av Tom King.
➥ Häftat album i september. [170642]

Batman Rebirth
Deluxe Edition Book 1 329:Gotham City utsätts ständigt för nya hot som
Batman och hans vänner måste avvärja.
När två nya brottsbekämpare börjar rensa
upp i staden hoppas Batman att de kan vara
till nytta, men snabbt förbyts detta i ett hot;
den moralkodex de två följer matchar inte
Batmans. Klarar världens duktigaste detektiv
av att tala de två nykomlingarna till rätta,
eller kommer konflikten att eskalera? En
maffig inbunden utgåva som samlar
Batman #1-15 av Tom King.
➥ Inbundet album i september. [170103]

The Dark Knight: The Master Race 279:Frank Miller är tillbaka hos sin mörka
riddare.
Lex Luthor har störtats och Batman är till
synes död. Vem kan skydda Gotham och
resten av världen mot den mysiska Härskarrasen? Här samlas hela miniserien i nio delar
med småberättelser mellan varje avsnitt.
➥ Inbundet album i september. [171912]
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The Flash Rebirth Vol 3:
Rogues Reloaded 169:Min fiendes fiende .
Det kriminella gänget som kallar sig the
Rogues (eftersom de tycker att ordet superskurk är fult), har lyckats med en stor stöt,
stuckit från Central City och lever livet i en
lyxvilla vid stranden. Problemet är att de stal
från fel folk och nu har de fått några genuint
otrevliga typer efter sig. Rogues ser bara en
lösning på dilemmat, att ta kontakt med sin
förhatliga ärkefiende Flash och be honom
om hjälp. Urk! Samlar: The Flash #14-20 av
Joshua Williamson.
Häftat album. [169927]

Harley Quinn Rebirth Vol 3: Red Meat 169:Hemlösa försvinner spårlöst och Harley måste
ta reda på vad som pågår.
Det visar sig att borgmästaren ligger bakom,
och någon måste få stopp på honom. Samtidigt släpps Harley Sinn ut ur fängelset,
med siktet inställt på Jokern. Och när Jokern
också försvinner har både Quinn och Sinn
samma mål i sikte - hitta skojaren innan
någon gör slut på honom.
➥ Häftat album i september. [171897]

Justice League of America Rebirth Vol 1:
The Extremists 169:Från en annan version av jorden kommer
gruppen the Extremists. De bär med sig ett
budskap om fred, välgång och blind lydnad
under sin ledare Lord Havok.
Självklart är det inte så enkelt att skapa fred
med ett sådant budskap, men om mänskligheten slår dövörat till tvekar inte The Extremists att gå till handgripligheter. Nybildade
JLA består av Atom, Vixen, The Ray, Killer
Frost, Batman, Black Canary och, inte minst,
Lobo. Kan denna minst sagt brokiga och oerfarna samling hjältar hejda The Extremists?
Samlar: Justice League of America #1-6 av
Steven Orlando.
Häftat album. [170645]

Nightwing Rebirth Vol 3:
Nightwing Must Die 169:Nightwing och Robin reser världen runt på
jakt efter Shawn Tsang, Nightwings kidnappade flickvän.
De ställs inför både Professor Pyg, Deathwing
och Simon Hurt, mannen som vill ödelägga
arvet efter Batman och Robin. Samlar Nightwing #16-21. Av Tim Seeley.
➥ Häftat album i september. [171900]

Suicide Squad Rebirth Vol 3:
Burning Down the House 169:Här fortsätter handlingen från Justice
League vs Suicide Squad.
Den brinnande flamman, gödd av hat, glöder
någonstans inne i jordens mitt. Snart
kommer Suicide Squads värsta fiende tillbaka
för att bränna hela världen till aska. Albumet
samlar Suicide Squad #11-15 och specialaren War Crimes, av Rob Williams och John
Ostrander.
➥ Häftat album i september. [171903]

Wonder Woman Rebirth Vol 3:
The Truth 169:Wonder Woman försöker samla sig efter de
omskakande händelserna i ’The Lies’.
Barbara Ann Minerva vandrar in i själva
djävulens näste för att skydda Wonder
Woman, men kanske går hon rakt i en fälla?
Diana, Steve och Etta ställs inför en ny
fiende, Poison. Album med Wonder Woman
#13, 15, 17, 19, 21, 23 and 25.
➥ Häftat album. [170647]

Deadpool vs The Punisher 169:Frank Castle och Wade Wilson ryker ihop
över en brottsling som går under öknamnet
Banken. Det drar ihop sig till alla tiders fajt.
Samlar Deadpool vs The Punisher #1-5 av
Fred van Lente.
Häftat album. [171384]

Guardians of the Galaxy:
Mother Entropy 169:Väktarna ställs mot Pip the Troll när den
mystiska Mother Entropy bestämmer sig för
att pröva vad de går för. Samlar Guardians
of the Galaxy: Mother Entropy #1-5 av Jim
Starlin.
Häftat album. [171385]

Infamous Iron Man Vol 1: Infamous 189:En ny Iron Man har kommit till stan, när
Victor von Doom tar över efter Tony Stark.
Men vad har han för långsiktig plan? Han
tänker knappast spela hjälte för gott. Samlar
Infamous Iron Man #1-6 av Brian Michael
Bendis.
➥ Häftat album i september. [168986]

The Mighty Captain Marvel Vol 1:
Alien Nation 169:Carol Danvers är tillbaka i ledningen för
Alpha Flight, men frågan är om hon kan hitta
tillbaka till rollen som Captain Marvel.
Samlar Mighty Captain Marvel #0-4 av
Margaret Stohl.
Häftat album. [171376]

SpiderMan/Deadpool Vol 3:
Itsy Bitsy 189:Blanda lite Spindel och lite Deadpool och ta
bort pojken ur ekvationen så får du Itsy Bitsy,
en riktig mardröm för Peter Parker och Wade
Wilson. Bakom den vridna idén står Joe Kelly
and Ed McGuinness. Samlar Spider-Man/
Deadpool #9-10, #13-14 och #17-18.
➥ Häftat album i oktober. [173735]

The Unstoppable Wasp Vol 1:
Unstoppable 139:Hank Pyms dotter Nadia har tillbringat halva
livet i fångenskap, men nu brer hon ut sina
vingar. Hon tänker samla de smartaste
tjejerna i världen runt sig. Samlar The
Unstoppable Wasp #1-4 och All-New, AllDifferent Avengers #14 av Jeremy Whitley.
Häftat album. [171375]

Wolverine: Old Man Logan Vol 5:
Past Lives 189:Det förflutna hemsöker Logan och han behöver magisk hjälp för att ställa saker och
ting till rätta igen. Samlar Old Man Logan
#19-24.
➥ Häftat album i oktober. [173730]

XMen Blue Vol 1: Strangest 169:De ursprungliga fem medlemmarna av X-Men
återförenas under Jean Greys ledning. Och de
har fått ett nytt, oväntat tillskott i den gamle
ärkefienden Magneto. Samlar X-Men Blue
#1-6 av Cullen Bunn.
Häftat album. [171370]

XMen Gold Vol 1: Back to Basics 169:Kriget mot Inhumans är över och X-Men
befinner sig vid en skiljeväg. Vart ska de ta
vägen nu? Svaret kommer i form av Kitty
Pryde. Samlar X-Men Gold #1-6 av Marc
Guggenheim.
Häftat album. [171369]
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Masashi Kishimoto

Kio Shimoku

Äventyren fortsätter med Narutos son, Boruto!
Boruto klarar av andra omgången i chuninexamen och får
beröm av pappa, men Naruto vet inte att sonen fuskar.
Kommer han att bli avslöjad? Och vad händer då?
➥ Pocket i september. [173652]

Serien om nördarna i otakugruppen Genshiken fortsätter.
Dags för årets skolfestival! Vänner till Yajima och
Yoshitake är på besök, och just då väljer en viss person
från Hatos förflutna att dyka upp.
Pocket. [169312]

Boruto: Naruto
Next Generation Vol 2 99:-

manga på engelska
Ajin: Demi Human volume 10 139:av Gamon Sakurai
Kei Nagai dör i en trafikolycka, men återupplivas, inte längre helt mänsklig.
Den gemensamma front som Kei och Tosaka
visar upp i Forge prövas av den hårda
striden. Kei har efter ett sista samtal med
sin mor helt förnekat sin existens. Sato konspirerar för att få inflytande över välfärdsdepartementet, men Tosaka tänker inte sitta
still och titta på. De allierade reser sig igen
och förbereder en motattack!
➥ Pocket i oktober. [164847]

Akira 35th Anniversary Box Set 1590:av Katsuhiro Otomo
En ny utgåva av den klassiska mangan där
hela serien samlas i en box. Teckningarna är
inte spegelvända, utan framställs för första
gången på engelska i sitt ursprungsformat.
Välkommen till Neo-Tokyo, byggt på askan
efter det Tokyo som förintades i inledningen
av tredje världskriget. Möt Tetsuo, som
håller på att utveckla övernaturliga förmågor
och blir måltavla för en hemlig organisation
med mål att rädda Tokyo från en monstruös
och mystisk kraft vid namn Akira.
➥ Inbundet album i oktober. [169465]

Blame! 5 349:av Tsutomu Nihei
Genom cyberlabyrinter av stål och betong går
jakten på de mystiska Net Terminal Genes.
Davine Lu försöker komma åt Nätsfären
genom ett inofficiellt lager i megastrukturen
där tillfällig åtkomst kan erhållas även utan
en NTG. Efter en hård strid stjäl Pcell Cibos
kapsel med mänsklig geninformation och
skickar den till Lu.
➥ Storpocket i september. [164849]

Blue Exorcist Vol 17 99:av Kazue Kato
Rin och hans tvillingbror Yukio är Satans
söner och jobbar som exorcister.
När Shura, som varit både Rins och Yukios
mentor och lärare, plötsligt försvinner skickar
Mephisto de båda bröderna till det vintriga
Aomori för att ta reda på vad som hänt.
Pocket. [171320]
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Genshiken
Second Season vol. 11 119:-

A Bride’s Story Vol 9 219:av Kaoru Mori
Berättelser om kvinnoöden längs Sidenvägen i
början av 1800-talet.
Pariyas spirande kärlekshistoria med Umar
får en knagglig start. Hon har dåligt självförtroende och hittar aldrig rätt ord när de
pratar. Men kanske kan hon lämna samtalandet därhän och sikta in sig på att vägen
till mannens hjärta går genom magen?
➥ Inbunden i september. [173675]

A Certain Scientific Railgun Vol 12 149:av Kazuma Kamachi & Motoi Fuyukawa
Mikoto och Kuroko arbetar som studentpoliser
i Academy City. Deras psykiska krafter
kommer till användning i en värld genomsyrad av både vetenskap och religion.
Som en av få studenter med statusen nivå 5
är Mikoto en del av organisationen Judgement, som gräver djupt i mysterierna som
uppstår i Academy City. I en dröm med
’kortet som visar andras drömmar’ ser hon en
mystisk flicka vars identitet snart ska komma
att spela en viktig roll när Mikoto ställs inför
ett nytt fall!
Pocket. [167209]

Clockwork Planet 4 139:av Yuu Kamiya & Tsubaki Himana
Även på en plats som Urverksplaneten anses
Miura Naoto vara en riktig mekaniknörd. En
dag faller en urverksmamsell från skyarna
och de blir en del av något som kommer att
skaka världen i dess grundvalar.
Systrarna i Y-serien återförenas, och de
dolda intrigerna och ränkerna som smitts på
jordytan kommer fram i ljuset! Enorma vapen
har gömts i fabriksdistriktet Mie, och AnchoR
är insyltade upp över öronen. Den här gången
måste Naoto och hans vänner gå längre än de
någonsin gjort i jakt på rättvisan.
Pocket. [165803]

Clockwork Planet 5 139:Relativ kraft mot absolut kraft! Tid och rum
förvrids och rivs upp i en konfrontation som
förs i mer än en dimension när Naoto och
hans vänner konfronterar AnchoR. Men har
de en chans mot vapnet som är mäktigt nog
att försätta hela Tokyo i fara?
Pocket. [169443]
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Death Note AllinOne Edition 399:-

Frau Faust 1 129:-

av Tsugumi Ohba & Takeshi Obata
Samlingsbox med alla tolv volymerna av
mangan.
Toppstudenten Light lyckas få tag på ett
litet anteckningsblock, och upptäcker att om
han skriver in någons namn i blocket dör
personen inom kort! Snart är han indragen i
en katt- och råtttalek med polisen.

av Kore Yamazaki
Trodde ni Faust var en man som slöt ett avtal
med djävulen? Inte då!
I verkligheten är Faust en kvinna som fortfarande är på rymmen med sin betjänt. När
flykten tar dem till en liten by hittar de den
unge och föräldralöse Marion, som vill lämna
byn. Faust låter honom ansluta sig till hennes
lilla grupp. Deras nästa anhalt är en kyrka
där en avhuggen demonarm ligger undangömd i källaren.

➥ Storpocket i september. [173645]

Delicious in Dungeon Vol 2 199:av Ryoko Kui
Laios och hans gäng med äventyrare
attackeras av en drake i grottlabyrinten de
utforskar. De förlorar allt och för att klara sig
börjar de tillaga grottmonster.
Med hungern som ständig följeslagare ger
sig gänget iväg djupare in i grottsystemet på
jakt efter nya monster att förvandla till delikatesser. Men när de når nivå tre visar det sig
att den helt befolkas av ruttnande zombier,
gastar, levande målningar och en och annan
golem - helt oätliga!

Hatsune Miku: Bad End Night Vol 2 159:-

➥ Pocket i september. [171965]

Descending Stories: Showa Genroku
Rakugo Shinju 3 139:-

Helvetica Standard Bold 175:-

➥ Pocket i september. [169316]

Devil’s Line, 8 139:av Ryoh Hanada
Universitetsdoktoranden Tsukasa och
halvvampyren Anzai lever i en värld där
vampyrer rör sig oupptäckta bland människor.
Anzai vaknar upp på ett sjukhus efter att ha
drömt om sin barndom på ONLO. Han kan
ha fått tillbaka ett tidigare blockerat minne
av en ung Kikuhara och hans riktiga far.
Efter incidenten på taket har toparna i MPD
bestämt att Tsukasa och Anzai bör skiljas åt
en period. Tsukasa är nu tillbaka på skolan,
och där gör hon en viktig upptäckt...
Pocket. [164852]

Devil’s Line, 9 139:Anzai kallas till MPD för att göra ett uttalande om sina återuppväckta minnen. Jill
känner sig oförankrad i tillvaron sedan F
Squad löstes upp. Lee har fått rykte om sig
att vara en djävulshjälte, men skuggorna
från hans förflutna är på väg att hinna ikapp
honom. Samtidigt, någonstans djupt inne i en
skog i Gunma, vaknar Makimura...
➥ Pocket i oktober. [164853]

Flying Witch, 3 119:av Chihiro Ichizuka
Kowata Makoto har alltid huvudet i det blå.
Hon har just flyttat till landet, där hennes
släktingar ska träna upp henne till häxa.
Makoto och hennes kusiner besöker ett kafé
som drivs av en häxa. Ägarinnan har höljt
serveringen i magi så att den kan nås av
besökare från Andra sidan.
➥ Pocket i september. [164855]
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➥ Pocket i september. [169440]

av Hitoshizuku-P x Yama & Tsubata Nozaki
En ny manga om Hatsune Miku från musikprogrammet Vocaloid.
Hatsune Miku är en lovande skådespelerska
som snärjs i ett nät av mysterier när hon
träder in på World of Stage i ett stort hus. Där
möter hon flera kända ansikten, bland annat
Rin och Len Kagami. Alla har samma mål: att
hitta de stulna manussidorna. Annars förblir
de fångade i en falsk värld för all framtid!

av Haruko Kumota
En ung man släpps ut ur fängelset med ett
enda mål: att gå i lära hos en viss legendarisk
mästare i komediberättarstilen rakugo, något
som blir möjligt tack vare en dold länk till
hans förflutna.
Yakumo Yurakutei fortsätter berättelsen
om löftet han gav sin avlidne bäste vän och
rival Sukeroku. När de båda stävade efter att
debutera som shinuchi tvingades de reflektera över vad det var som egentligen drev
dem. För Sukerolu var det en önskan om att
skapa en framtid för rakugo, medan Kikuhiko
ville hitta en rakugo han helt kunde kalla sin
egen. Skulle de komma att gå en gemensam
framtid till mötes eller måste de skiljas åt?
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Pocket. [167297]

av Keiichi Arawi
Från skaparen till den populära mangan
Nichijo kommer denna antologi .
Arawi berättar om sin konst och design i form
av korta berättelser om änglar, demoner,
döden och vardagens nonsens. Här bjuds på
en riktig djupdykning i skapandeprocessen.
➥ Pocket i oktober. [164858]

The Heroic Legend of Arslan 7 119:av Yoshiki Tanaka & Hiromu Arakawa
När kungadömet Pars erövras måste tronföljaren Arslan fly och samla bundsförvanter.
Kronprins Arslan har återförenats med sina
främsta krigare och vänner. De har
kommit en god bit på väg mot att återta
tronen åt Arslan och sätter kursen mot Pars.
Men Silvermasken korsar oväntat deras
väg. Samtidigt skymtar ett nytt hot vid
horisonten: grannlandet Shindras kronprins
Rajendra mobiliserar 50 000 man för att
invadera Pars! Kan Narsus skicklighet och
strategi hjälpa en armé på 500 att vinna
slaget?
➥ Pocket i oktober. [160013]

Imperfect Girl 1 129:av NISIOISIN & Mitsuru Hattori
NisiOisin har tillsammans med Mitsuru
Hattori (Sankarea) gjort denna adaption av
en av sina nyare mysterieromaner.
Ett litet barn blir påkört av en bil, och hennes
klasskamrat traumatiseras av händelsen.
En ung författare som bevittnat händelsen
ombeds att besöka flickans hem, där han
upptäcker att hon har än värre saker än sitt
senaste trauma att stå ut med. Hon är helt
ensam i ett stort hus, utan föräldrar.
Pocket. [169711]

In/Spectre 6 119:av Kyou Shirodaira & Chasiba Katase
När Kotoko var liten kidnappades hon av
yokai, andar som gav henne krafter hon nu
använder för att bekämpa övernaturliga brott.
För att förgöra monstret som Sakuragawa
Rikka gav upp hov till, Koujin Nanase, måste
Kotoko samla ihop ’de fyra lösningarna’. Tillsammans med Kuroo sätter hon igång. Med
första och andra lösningen har Kotoko lyckats
vända en del av Nanases inflytande, men den
tredje lösningen visar sig ha att göra med
’Nanase Karins storasyster’.
➥ Pocket i september. [169313]
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Akira Himekawa

Keni Taira

Link vaknar i Skymningslandet i en vargs skepnad!
Där möter han Midna, och hon för honom till slottet
Hyrule där ingen mindre än självaste prinsessan Zelda
skickar ut honom på ett svårt uppdrag.
Pocket. [172773]

Narutos rival har gullifierats och upplever nya äventyr.
Sasuke är enstöringen som vill hämnas och döda sin storebror. Men här tar hans historia en oväntad och mer
humoristisk vändning.
➥ Pocket i september. [173651]

The Legend of Zelda
Twilight Princess Vol 2 99:-

Kigurumi Guardians 1 129:-

Land of the Lustrous 3 139:-

av Lily Hoshino
Hakka stöter på en mystisk varelse i sitt hem.
Den behöver hjälp med att rädda världen.
Hakka Sasakuras liv förändras för alltid
när hon kommer hem och hittar en varelse
som liknar en man i djurdräkt. Hakka måste
samarbeta med den mystiska varelsen för
att rädda världen från inkräktare från andra
dimensioner. Men först ska de kyssas ...

av Haruko Ichikawa
När de andra ädelstenarna sover måste
Phosphophyllite överleva vinterns faror.
Phosphophyllite fegar ur när hon ska gå i
strid. Efteråt skäms hon och vill straffa sig
själv. Hon tänker stanna uppe hela vintern
medan de andra ädelstenarna sover. Men det
visar sig svårare än hon kunnat ana.

Pocket. [165814]

Kiss Him, Not Me 12 119:av Junko
Kae Serinuma är en nördtjej som älskar yaoi.
När hon plötsligt får fyra oönskade beundrare
vet hon inte riktigt vad hon ska ta sig till.
När Mutsumi försökte rädda Kaes barndomsvän Mitsuboshi föll han ner från en klippkant
och har hamnat i koma. Kae känner sig
skyldig och besöker honom på sjukhuset varje
dag. Men tänk om han aldrig vaknar igen?
➥ Pocket i september. [138188]

Kiss Me at the Stroke of Midnight 1 129:av Rin Mikimoto
Hinana har en hemlighet som hon är rädd
ska avslöjas när en känd serie spelas in på
hennes skola.
Hinana är stolt över sitt rykte som hårt
arbetande gymnasieelev, men ibland
fuskar hon med studierna för att titta på
romantiska filmer. När det visar sig att
kändisen som Hinana är förälskad i ska spela
in ett avsnitt av sin serie på hennes skola vill
hon komma honom så nära som möjligt utan
att det märks att hon är intresserad.
➥ Pocket i september. [169428]

Land of the Lustrous 2 139:av Haruko Ichikawa
På jakt efter ett jobb åt Cinnabar hamnar
Phosphophyllite i havet - men kan hon hitta
hem igen?
Phosphophyllite vill hitta ett jobb som bättre
passar Cinnabars många färdigheter. När
sökandet inte går bra på land måste hon
utforska havet i hopp om att få svar från
varelserna som lever där. Men havet är inte
en plats för en ädelsten. Att hitta tillbaka till
land igen kan vara svårare än Phos tänkt sig.
Pocket. [165805]
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Nar uto Chibi Sasuke’s
Sharingan Legend Vol 1 99:-

➥ Pocket i oktober. [169481]

The Legend of Zelda
Legendary Edition Vol 5 179:av Akira Himekawa
Två volymer i en fin utgåva med nya framsidor och färgillustrationer.
Volym fem innehåller båda delarna av Four
Swords, där Vaati bryter sig loss och kidnappar Zelda! Link måste rädda henne, och
drar det legendariska fyrsvärdet med resultat
att han splittras i fyra versioner av sig själv.
Storpocket. [169156]

Love and Lies 1 129:av Musao Tsumugi
I en dystopisk värld där kärlek är förbjuden
ger staten dig en partner när du har fyllt 16.
Yukari är kär i Misaki, skolans mest populära
tjej, men som 15-åring kommer han om ett år
att tilldelas en partner som han måste gifta
sig med.
Pocket. [165808]

Love and Lies 2 139:Yukari har bekänt sina känslor, och under
över alla under, de är besvarade! Men han har
redan tilldelats en fästmö, och det är hans
kompis Ririna!
➥ Pocket i oktober. [169482]

Magi Vol 25 99:av Shinobu Ohtaka
Aladdin och Ali Baba undersöker labyrinter i
en värld inspirerad av Tusen och en natt.
De tre länderna Sindria, Leam och Kou
måste ta till sig historien om Alma Tran
som Aladdin berättat för dem. Den fallna
världens tragedi har något att säga dem alla,
men om de tre mäktiga nationerna inte kan
komma överens kan världen stå inför ännu en
undergång!
➥ Pocket i september. [172794]
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ONE & Yusuke Murata

Stråhattarna har anlänt till Nya Världen och utmanar
Kejsarstjärnorna, de fyra mäktigaste piraterna i världen.
Luffy och de andra har landat på Tårtön och börjar närma
sig Big Mam och Sanji. Men förberedelserna för bröllopet
är i full gång, och ståhattarna har många hinder att övervinna innan de når fram!
Pocket. [172771]

Livet blir trist när du kan ta ut alla motståndare med ett
slag.
Suiryu of the Dark Body Art visar framfötterna på
kampsportsturneringen - han är stark som få. Utanför
arenan prövas hjältarna av mängder av monster. Till och
med Genos är hårt pressad.
➥ Pocket i september. [173649]

One Piece Vol 83 99:-

Nichijou My Ordinary Life, 10 119:-

av Ema Touyama
Romantisk komedi om fem vänner och deras
kärleksbekymmer.
Yukina har äntligen erkänt sina känslor för
Shigure. Deras kärlek tar ett steg framåt.
Men hur ska det gå med Akira? Yukina ska
ju egentligen vara tillsammans med honom...
Samtidigt kämpar Hisame med sina känslor
för Mami.

av Keiichi Arawi
Mangan Vardagsliv är allt annat än
vardaglig.
Något märkligt händer under ett parti Hela
havet stormar. Nano ger allt i jakten på en
tjuv. En bisarr kroppsbytarincident snurrar
till det hos familjen Shinonome. Yuuko visar
upp en plötslig namngivartalang. Och när alla
ska skriva brev till sina framtida jag får vi
en glimt av vad Mios drömjobb skulle kunna
vara. Lika normalt som vanligt, alltså.

Mobile Suit Gundam Wing:
The Glory of Losers vol 1 129:Mänskligheten har lämnat jorden och börjat
bosätta sig på rymdkolonikluster.
Jordsfärens Allians använder sin militärmakt
för att under en täckmantel av ’fred’ och
’rättvisa’ ta kontroll över kolonierna och de
förlorar sin självbestämmanderätt. Men motståndets frön är sådda, och Operation Meteor
tar sin början. Fem unga motståndskämpar
skickas till Jorden för att sabotera Alliansens
militära operationer. De kallas Gundam ...
Pocket. [164857]

Mobile Suit Gundam Wing:
The Glory of Losers vol 2 139:Pilot 03, Trowa Barton, och Pilot 04, Quatre
Raberba Winner, möts på ett uppdrag. En
fabrik som tillverkar Mobile Suitenheter ska
förstöras. Omedvetna om att de är på samma
sida attackerar de varandra, men striden tar
en oväntad vändning då Quatre tar en till
synes galen risk.
➥ Pocket i september. [164870]

My Hero Academia Vol 9 99:av Kohei Horikoshi
I en värld där 80 procent av befolkningen har
superkrafter föddes Midoriya Izuku utan.
Men en dag möter han den främste hjälten i
världen, och blir hans arvtagare.
Hela klassen ska på sommarläger! Alla som
klarat provet, vill säga... Fast något skumt
är det allt, och snart upptäcker Midoriya och
hans vänner att det är rejäl hårdträning som
gäller! De ska nämligen utveckla sina krafter,
och upptäcka nya förmågor, och för att kunna
göra det måste de pressas till bristningsgränsen.
Pocket. [172768]
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OnePunch Man Vol 12 99:-

Missions of Love vol 15 119:-

➥ Pocket i oktober. [169484]
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➥ Pocket i september. [164863]

No Game No Life Please Vol 2 169:av Yuu Kamiya & Yuu Kamiya
Izuna är en varulvsflicka i en värld där hela
tillvaron styrs av spel.
Tjejerna fångas i en digital dungeon crawler,
men Izuna låter sig inte bekymras. Hon kan
ta sig förbi alla hinder i ett nafs. Eller?
➥ Pocket i september. [173699]

Platinum End Vol 3 99:av Tsugumi Ohba & Takeshi Obata
Föräldralösa Mirai får delta i tävlingen om
vem som ska ersätta en mäktig gud.
Mirai och Saki försöker återhämta sig efter
händelserna på baseballstadion när en ny
gudakandidat uppenbarar sig. Är han vän
eller fiende? Samtidigt fortsätter Metropoliman jaga de andra kandidaterna med alla
medel. Han tvekar inte ens att släppa lös en
galen mördare mitt i Tokyo!
Pocket. [172777]

Royal Tutor Vol 1 169:av Higasa Akai
Haine von Wittgenstein är en liten lärare med
ett stort ansvar!
De fyra yngre prinsarna i kungariket Glanzreich måste få en bra utbildning, och kungen
anser att Haine är den ende läraren som rår
på dem. Varför? Jo, prinsarna har jagat bort
alla tidigare lärare, var och en på sitt
speciella sätt. Nu måste Haine tukta de bångstyriga kungasönerna och få dem att vilja bli
värdiga arvtagare till kungariket. Men vad
tycker de fyra självsvåldiga och arroganta
tonåringarna om en informator som ser ut
som en allvarlig liten tolvåring?
Pocket. [171351]
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Sweet Blue Flowers Vol 1 249:av Shimura Takako
Kärlek och vänskap mellan två tjejer.
Akira Okudaira ska börja i högstadiet och
träffar sin bästa kompis från dagis. Akira och
Fumi återknyter till varandra, men livet är
krångligare när man har hunnit bli tonåring.
Fumi har nyss mist sin första kärlek, en tjej
som gifte sig med en man. Törs hon berätta
det för Akira? Och vart leder i så fall det?
➥ Storpocket i oktober. [173658]

Sweetness and Lightning 8 139:-

Sui Ishida

Tokyo Ghoul Vol 14 129:-

Kaneki har blivit en halvghoul och dras in i ghoulernas
värld. Det här är sista delen av ’Tokyo Ghoul’. Den får en
uppföljare i serien ’Tokyo Ghoul: Re’ senare i höst.
Till sist möts Kaneki och Arima i en strid som ska komma
att avgöra ghoulernas framtid. Samtidigt attackerar CCG
Yoshimura, omedvetna om den fara som väntar.
Pocket. [172772]

Royal Tutor Vol 2 169:av Higasa Akai
Kungen har återvänt från en diplomatisk
resa, och han vill testa prinsarnas framsteg!
Men har de verkligen gjort några? Speciellt
den atletiske Leonhard, som flyr skriftliga
prov med alla medel - till häst om så krävs.
Och har kungen och Haine ett gemensamt
förflutet?
Pocket. [171352]

The Seven Deadly Sins 22 119:av Nakaba Suzuki
Sju krigare skickades i landsflykt, anklagade
för att planera en statskupp, men gavs ett nytt
uppdrag av en prinsessa.
Meliodas måste ensam strida mot Gloxinia
och Drole från Budorden för att rädda de
andra Dödssynderna. Men när Meliodas
håller på att vinna ansluter sig plötsligt de
övriga Budorden till striden. Meliodas är
mäktig, men räcker det för att gå segrande ur
striden när han måste slåss mot tio fiender?
När en hemlighet ur Meliodas förflutna
avslöjas finns risken att Dödssynderna inte
längre står på hans sida.

Sweetness and Lightning 9 139:Tsumugis klasskamrat Kyoko har fått en ny
pappa! Men vad betyder det, ’en ny’? Vad är
’omgifte’? Tsumugi frågar sin pappa om allt
hon inte förstår, men den här frågan sätter
Inuzukas känslor i gungning.
➥ Pocket i november. [169612]

Vampire Knight Memories Vol 1 99:av Matsuri Hino
Yuki Cross har inga minnen från innan hon
räddades undan en vampyrattack. Hon adopterades av rektorn på Crossakademin, där
vanliga mänskliga elever går på dagarna och
vampyrer på nätterna.
I den här samlingen korta berättelser från
Yukis liv utforskas både hennes förhållande
till Zero i det förflutna och hennes barns
förhållande till Kaname i nutiden.
Pocket. [172785]

Waiting for Spring 2 119:av Anashin
Den blyga Mitsuki har kommit ut ur sitt skal
och blivit kompis med de fyra snyggaste
killarna i basketklubben!
En av de fyra basketstjärnorna, Towa, går
faktiskt i Mitsukis klass, och hon börjar lägga
märke till honom mer och mer. När hon dessutom återser sin kära vän Aya och det visar
sig att Aya är en kille börjar den romantiska
dramatiken verkligen ta fart!
➥ Pocket i september. [169308]

Skip Beat Vol 39 129:-

Waiting for Spring 3 119:-

➥ Pocket i september. [173655]

Spice & Wolf Vol 13 169:av Isuna Hasekura
Lawrence och Horo, en svansförsedd gudinna,
reser land och rike kring.
Lawrence och Horo närmar sig visvargens hemland Yoitsu. När de är nära sista
etappen på resan hör de talas om ett band
legosoldater med samma namn som en av
Horos äldsta följeslagare, Myuri. Deras efterforskningar leder dem till staden Lesko.
Pocket. [171356]
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➥ Pocket i september. [127667]

➥ Pocket i september. [169434]

av Yoshiki Nakamura
Kaxig och humoristisk shojomanga om livet i
rampljuset.
Nu vet Kyoko varför mamma var så elak när
hon var liten. Det är en historia full av sorg
och svek, men märkligt nog gör den henne
starkare. Äntligen kan hon lämna sitt förflutna bakom sig. Hon kommer kanske aldrig
att kunna lita på Saena, men Kyoko är fast
besluten att göra sig själv och mamma stolt.

32

av Gido Amagakure
Läraren Inuzuka lagar mat tillsammans med
sin lilla dotter och sin elev Kotori.
Tsumugi älskar livet på lågstadiet och har
mer roligt för varje dag! Det är bara en sak
hon oroar sig för: hur hon ska bli vän med
klasskompisen Nagisa igen. För att nå det
målet ordnar far och dotter ett lunchparty!
Tsumugis värld öppnas mer och mer.

Mitsuki har till sin glädje börjat komma
närmare Towa, men Aya ger inte upp så lätt!
Dessutom närmar sig uttagningen till årets
Inter High, den stora basketturneringen
mellan Japans gymnasieskolor, och stämningen i basketklubben trappas upp.
➥ Pocket i december. [169620]

World’s Greatest First Love Vol 7 129:av Shuniku Nakamura
Ritsu Onodera börjar jobba på ett nytt förlag
för att komma undan sin fars inflytande och
visa sitt värde. Men hans nya chef försätter
alla hans känslor i obalans.
Ritsu är lika överarbetad som alltid, och
måste fortfarande rapportera till Takano, sin
första kärlek. Det har faktiskt gått ganska
bra på sistone, men han får ibland panik över
hur dåligt självförtroende han har. Plötsligt
frågar An, hans före detta fästmö, rakt ut om
han är kär i Takano! Det får honom att undra
vem mer som kan ha märkt något.
Pocket. [171825]
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xxxHOLiC Rei Volume 4 119:av Clamp
CLAMP återvänder till den magiska butiken
där önskningar uppfylls och andar kommer
på besök.
Watanuki får allt fler önskningar att
uppfylla. Han gör sitt bästa, men det
är något annat som tynger honom, ett
vemod och en sorg som kommer sätta
hans roll som butiksföreståndare på
svåra prov.

SAMURAJEN

Pocket. [165743]

av Lisa Medin

YuGiOh Arc V Vol 2 99:av Kazuki Takahashi
Action Duels är en stor succé, men de
ruvar på en mörk hemlighet som hotar
att föröda världen.
Yuya är en av de bästa duellisterna,
men han har minnesförluster och vet
inte säkert varifrån han kommer. Att han
bär fyra olika personligheter inom sig gör
inte saken bättre. Nu är Leo Corporation
på jakt efter kortet Genesis Omega Dragon,
som kan avgöra världens öde.
➥ Pocket i september. [173647]

mangaromaner
No Game No Life
Light Novel Vol 6 179:av Yuu Kamiya
Innan Sora och Shiro kom till Disboard
fanns där en annan remarkabel duo!
När guden Tet kollapsar av hunger
räddas han av Izuna, och i gengäld
berättar han om tiden för Det Stora
Kriget, en mer än sex tusen år gammal
berättelse om hur en mänsklig man
utmanade världen och en märklig
flicka försökte förstå det mänskliga
hjärtat. Den första myten, som nu bara
existerar i Tets minne, är utraderad
från alla andra källor.
Pocket. [171361]

Overlord Light Novel Vol 5 259:av Kugane Maruyama & so-bin
I kungariket Re-Estize styrs den
undre världen av brottssyndikatet Åtta
fingrar.
Ainzs beordrar Sebas att infiltrera
huvudstaden och samla information om
de mystiska Åtta fingarna. Samtidigt
får vi följa två krigare, den unge Climb
och den gamle och ledbrutne Brian.
De tre männen kommer att spela
avgörande roller i den hotade huvudstadens framtid.
➥ Inbunden i september. [173721]

Nisemonogatari, Part 2 169:av NISIOISIN
Aragi Koyomi går sista året på gymnasiet när hans liv tar en oväntad
vändning. Han dras in i en värld full
av vampyrer, mystiska krafter och
romantik!
Efter att ha klarat av Karens problem
är det nu dags för Araragi att hjälpa
sin yngsta lillasyster Tsukihi. Fast
först måste en liten episod som har
att göra med tandborstar passera!
Dessutom får vi stifta bekantskap
med spökjägarna Yozuru Kagenui och
Yotsugi Ononoki.
Pocket. [166768]
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BRÄD- & KORTSPEL
MED REGLER PÅ SVENSKA

BRÄDSPEL - KORTSPEL - ROLLSPEL

Carcassonne Big Box 599:-

Dinosauriejakten 99:-

Stora Carcassonne-boxen på svenska.
Allt du behöver för att gotta ner dig i
brickläggningsspelet där du bygger upp
landsbygden i franska Carcassonne. Här
ingår grundspelet och alla de viktigaste
expansionerna i en stor låda där allt kan
förvaras. Pjäser och regler för sju eller åtta
spelare ingår också.

Johan Egerkrans dinosaurieböcker har
blivit ett memoryspel.
Här spelar barn och vuxna på lika villkor.
Blanda korten och placera dem med avigsidan upp. Vänd upp 2 kort i taget och
försök minnas var den matchande dinosaurien ligger. Vinnaren är den som samlat
flest par när korten är slut.

➥ Släpps i oktober. Brädspel för 28 spelare från 8
år. Speltid 30 minuter. Regler på svenska. [172342]

➥ Släpps i oktober. Brädspel för 2 eller flera från 4
år. Regler på svenska. [172356]

The Resistance
3rd Edition 199:I The Resistance tar spelarna på
sig roller som medlemmar i en
motståndsrörelse i kamp mot
en ond stadsmakt. Rebellerna
har infiltrerats av spioner vars
mål är att se till att motståndsrörelsen misslyckas med sina
operationer. Spelarna har
hemliga roller, antingen som
rebeller eller som spioner och ska
sabotera för varandra.
Kortspel för 510 spelare. Speltid 30
minuter. Regler på svenska. [171777]

Exploding Kittens
Original Edition 239:Nu kommer succéspelet på svenska.
Ett kortspel för alla som gillar kattungar
... och explosioner ... och laserstrålar ...
och getter. Tänk på det som rysk roulett
med lite strategiska inslag, och massor av
kattungar. Använd kattmynta och kaniner
för att undvika exploderande kattungar.
➥ Släpps i oktober. Kortspel för 25 spelare.
Speltid 15 minuter. Regler på svenska. [172338]

Avalon 199:Ett kortspel med Arthurssagan
som tema, baserat på samma
regler som The Resistance här till
vänster. Arthurs styrkor ställs
mot Mordreds skrupelfria lakejer.
Merlin är den enda som vet vilka
Mordreds anhängare är, men han
talar bara i gåtor. Ett fristående
spel som dock går att kombinera
med The Resistance av samma
spelskapare. Regelmässigt är de
två spelen mycket lika.
Kortspel för 510 spelare. Speltid 30
minuter. Regler på svenska. [171778]

Dungeons & Dragons  Tomb of
Annihilation Board Game 899:-

Dragonfire Core Set 599:-

Magic Items Deck 1
 Wonderous Treasures 159:Expansion till Dragonfire. [170446]

Character Expansion 1
 Heroes of the Sword Coast 259:Expansion till Dragonfire. [170447]
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Ett lekbyggarspel baserat på rollspelet
Dungeons & Dragons.
Mer specifikt är spelet baserat i Svärdskusten från Ed Greenwoods kampanjvärld
Forgotten Realms. Igenkänningsfaktorn är
hög, med alla de välkända klasserna och
raserna att välja mellan. Kända platser
som Baldur’s Gate, Neverwinter och
Waterdeep kommer att dyka upp i
framtida expansioner. Rollpersonerna går
upp i nivå, skaffar feats och lär sig nya
besvärjelser, precis som i rollspelet. Det är
som sig bör helt och hållet ett samarbetsspel. Reglerna har hämtats från lekbyggarspelet Shadowrun: Crossfire, men
anpassats för Dungeons & Dragons.

Ett samarbetsspel i samma anda som
tidigare D&D-brädspel, t.ex. The Legend
of Drizzt. Det kan kombineras med
tidigare spel i serien. Här ingår flera
scenarios som kretsar kring den ödesmättade graven i Chult.
➥ Släpps i oktober. Brädspel för 15 spelare.
Speltid från 1 timme.
Regler på engelska. [171781]

Kortspel för 36 spelare.
Regler på engelska. [170445]
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MED REGLER PÅ ENGELSKA

Attack on Titan: The Last
Stand Board Game 369:Ett brädspel baserat på mangan om de
sista människornas kamp mot titaner,
hukande bakom en väldig mur. Välj att
spela någon av karaktärerna ur mangan
eller den anfallande titanen.
Brädspel för 25 spelare.
Regler på engelska. [164056]

Core Set: Legend of the Five
Rings LCG 399:Senaste utgåvan av lekbyggarspelet i
den japanskinspirerade fantasyvärlden
Rokugan, där mäktiga klaner slåss om
makten. Spelarna använder två
kortlekar, en dynastilek och en konfliktlek, i kampen om mark och inflytande.
Kortspel för 2 spelare från 14 år. Speltid
4590 minuter. Regler på engelska. [170157]

Legendary: Buffy the Vampire
Slayer Deck Building Game 649:-

Mistborn:
House War Boardgame 599:-

Legendary-spelen är semi-kooperativa
lekbyggarspel där spelarna tillsammans
ska stoppa skurken. Här har temat
hämtats från Buffy the Vampire Slayer.

Ett brädspel baserat på Mistborn,
världen från Brandon Sandersons episka
fantasyromaner. För spelmekaniken står
veteranen Kevin Wilson och spelarna tar
kontroll över Luthadels hus

Brädspel för 15 spelare. Speltid 3060 minuter.
Regler på engelska. [172290]

Munchkin
Shakespeare Deluxe 339:En lyxig version av nördkortspelet
Munchkin, den här gången med
inspirationen hämtad från den
elisabetanska barden. Lådan innehåller
168 kort, 12 pappfigurer, bräde, regler
och 1 tärning.
➥ Släpps i oktober. Kortspel för 36 spelare
från 10 år. Speltid 60120 minuter. Regler på
engelska. [173186]
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Brädspel för 35 spelare från 13 år.
Speltid 12 timmar. Regler på engelska. [170936]

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

Cultists of Cthulhu 599:Ett samarbetsspel med inslag av
förräderi, i samma anda som Betrayal at
the House on the Hill. Något onämnbart
har vaknat i Miskatonic Universitys
mörka hallar. Nu står vägen öppen för
allehanda onämnbara, arkana fasor att
spridas över trakten.
Brädspel för 36 spelare från 14 år. Speltid
120 minuter. Regler på engelska. [170935]

Mountains of Madness 429:Ett spel inspirerat av H.P. Lovecrafts
mardrömsskildring av Antarktis. Det
gäller att ta sig över Vansinnets berg i
flygplan, samtidigt som passagerarna
blir galna och nödvändig utrustning
slängs ut för att tillåta planet att stiga.
Brädspel för 35 spelare från 14 år. Speltid 60
minuter. Regler på engelska. [171768]

Samurai Gardener:
The game of BushEdo 179:Ett snabbspelat kortspel på temat
japansk trädgårdsarkitektur. Kan du ge
din länsherre den vackraste trädgården
genom att välja rätt växter och balans
mellan stigar, sten och vatten? Snabbhet
och strategi krävs för att lyckas.
➥ Nyutgåva i september. Kortspel för
25 spelare. Speltid 1520 minuter.
Regler på engelska. [167524]
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NYA SPEL & LIVING CARD GAMES

Star Cartel 265:Ett kortspel där spelarna är handelsmän och smugglare som ska maximera
vinsten i handeln mellan olika stjärnsystem. Handeln påverkar en varas
pris på svarta marknaden, men alltför
tydlig manipulation av marknaden kan
krascha värdet på en vara.
➥ Släpps i oktober.
Kortspel för 36 spelare. Speltid 4060 minuter.
Regler på engelska. [162332]

We Didn’t Playtest This
PastedOn Theme at All! 159:-

Zoo Ball:
The King of Sports 265:-

Det enkla spelet med svartvita kort ges
en tematisk touch med zombier, tidsresor, alver och rymdskepp. När det är
din tur drar du ett kort och spelar ett
kort. Fortsätt tills någon vinner eller
alla förlorar – eller tills villkoret för ditt
Tematiska avslut uppfylls. Fristående
och kompatibelt med tidigare versioner.

Skicklighetsspel där det gäller att
sprätta ut markörer på spelmattan och
träffa rätt. Det gäller att flytta undan
alla tre försvarsspelarna för att få fritt
spelrum att röra sig, eller flytta lagkaptenen framåt för att göra mål. Med
fyra spelare ingår också en del
schackrande och strategi.

Kortspel för 210 spelare från 15 år. Speltid 10
minuter. Regler på engelska. [173304]

Skicklighetsspel för 24 spelare. Speltid 515
minuter. Regler på engelska. [167513]

Arkham Horror the Card Game
The Path to Carcosa 319:-

Ett levande kortspel i H P
Lovecrafts värld. Arkham
Horror är ett samarbetsspel
där spelarna tillsammans
avslöjar allt vidrigare fasor.

Arkham Horror  The Card
Game Core Set 399:Kortspel. 12 spelare (4 med två
askar). 60120 minuter. Regler på
engelska. [162450]

Arkham tar emot en omskakande teateruppsättning från
Paris. En mörk skugga vidhäftar pjäsen Kungen i gult, som
sprider vansinne omkring sig. De snokande äventyrarna
avslöjar en historia som rymmer försvinnanden, självmord,
vanföreställningar och galenskap. Två scenarion inleder
kampanjen The Path to Carcosa. Det börjar på Ward Theatre
och under en middag tillsammans med skådespelarna. Här
ingår sex nya utredare och 62 spelarkort.
Andra deluxeexpansionen. [170914]

Echoes of the Past 159:Du behöver expansionen The Path to Carcosa för att spela
den här cykeln. Våra hjältar dras allt längre in i en virvel av vansinne och
lögner kring den olycksaliga pjäsen Kungen i gult. Kanske finns svaren på
deras frågor hos Arkham Historical Society.
Del 1 i The Path to Carcosa Cycle. 3 x 20 kort. [171713]

Android Netrunner
Crimson Dust 165:Ett levande kortspel bland
hackers i en mörk framtid.

Android: Netrunner Living
Card Game Core Set 399:Kortspel. 2 spelare. 60120 minuter.
Regler på engelska. [116189]

Sista datapaketet i Röd Sand, handlingen som kretsar kring kontrollen över
makten och resurserna på Mars. Vi har mött företag och runners, kolonisatörer
och klaner, myndighetspersoner och frihetskämpar. Alla har sin syn på framtiden för den röda planeten. Här ställs de olika grupperingarna inför
konsekvenserna av konflikten som har utbrutit på och kring världen. Folk har
dött. Människor har förlorat sina hem. Och det är bara början. Mars hela
framtid hotas nu av gruppen som kallar sig Crimson Dust.
Sjätte delen i Red Sand Cycle. 3 x 20 kort. [170912]

A Game of Thrones Card Game 2nd Edition
Oberyn’s Revenge 159:-

Ett levande kortspel från
George R R Martins Westeros.

A Game of Thrones Card
Game Core Set 399:Kortspel. 24 spelare. 60120 min.
Regler på engelska. [146143]
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Många liv gick till spillo i Robert Baratheons blodiga uppror. Några, som
Rhaegar Targaryen, dog en ärofylld död i strid. Andra, som Elia Martell,
mördades av Lannisters styrkor. I femton år har huset Martell hållit hämndlystaden under kontroll och väntat på rätt tillfälle. Trots att Red Vipers duell
med Ser Gregor Clegane slutar i sorg, blir den avgörande för att sätta Doran
Martells planer i verket. Här fortsätter handlingen ur romanen A Storm of
Swords, återberättad med kortens hjälp. Leken innehåller nya versioner av
Red Viper och Bran Stark, plus bland andra Irri and Ser Garlan Tyrell.
Femte delen i Blood and Gold Cycle. 3 x 20 kort. [170904]
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EXPANSIONER TILL SPEL

Captain Sonar
Upgrade 1 Expansion 169:Första expansionen till det nydanande spelet där spelarna kontrollerar olika
positioner på en ubåt i strid mot de andra . Här ingår nya kartor: Golf, Hotel,
India och Kilo, tillsammans med fem scenarion som erbjuder särskilda regler
eller mål och bland annat förändrar hur vapensystem kan användas i olika
specialsituationer. Två vapen och olika varianter för spel av rollerna Kapten
och Radiooperatör följer också med.
Expansion. [171761]

Nydanande ubåtsspel.

Captain Sonar 369:Brädspel. 28 spelare. 45+ minuter.
Regler på engelska. [161236]

Carcassonne
Expansion 10  Under the Big Top 129:Carcassonne, spelet där det gäller att bygga ett landskap med kartbrickor, går
på cirkus. Det här tillbehöret innehåller 20 ny landbrickor och två följeslagare
som kan användas för att locka uttråkade lantisar till cirkusen. Dessutom
förstås djur, akrobater och en tältmarkör. Det här är en engelskspråkig
expansion, men den går bra att använda till den svenska utgåvan av spelet.
Här till höger finns grundreglerna och på föregående uppslag presenteras en
stor box med både grundspel och expansioner på svenska.
Expansion. [172333]

Ett av världens populäraste
spel alla kategorier.

Carcassonne 249:Brädspel. 21 spelare. 60 minuter.
Regler på svenska. [74336]

Dead of Winter
Warring Colonies Expansion 429:En expansion till både grundspelet A Crossroads Game och till den
fristående expansionen The Long Night, där spelarna hamnade vid den
inte så hälsosamma forskningsanläggningen Raxxon. Det handlar om
gemensam överlevnad i en fientlig miljö. Här ingår 15 överlevande, 50
crossroad-kort, 43 föremål och 11 kriskort. Två spelvarianter kräver att
du har både A Crossroads Game och The Long Night.
Expansion till A Crossroads Game and The Long Night [171775]

Ett skräckigt samarbetsspel.

Dead of Winter  A
Crossroads Game 599:Brädspel. 25 spelare. 100+ min.
Regler på engelska. [131097]

Mysterium
Secrets & Lies Expansion (skandinavisk utgåva) 199:En expansion till seansspelet, med sex nya roller, sex platser, sex föremål
och 18 story-kort. Story-korten kan ersätta object-kort i spelet. Varje kort
representerar en möjlig död för mordoffret. Istället för att låta varje spelare
identifiera ett föremål måste spöket här använda drömkort för att förmedla
information om hur hen har tagits av daga. Det gör spelet svårare och mer
utmanande.
Expansion till den svenska utgåvan av Mysterium. [172343]

Ett mordgåtespel med ledtrådar från mordoffrets spöke.

Mysterium 425:Brädspel. 27 spelare. 40 min.
Regler på svenska. [152064]

Shadows of Brimstone
Derelict Ship 679:Den tredje expansionen av
skräckwestern-spelet tar
med de halvtokiga hjältarna
ut i rymden! Här finns en ny
OtherWorld att utforska, full
av nekronauter, högteknologiska artefakter och namnlösa fasor från mörkret mellan
stjärnorna. 18 Map Tiles, 6
undead Necronauts, 3 AutoTurret defenses och 3 large,
robotic B.E.A.C.O.N. Drones
ingår, plus sex nya uppdrag
på ett övergivet rymdskepp.
Tredje expansionen. [171221]

Allies of the Old West 429:-
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Undead Outlaws 429:6 Undead Outlaws och 1
Undead Gunslinger model med
allt som hör till, plus två nya
uppdrag.
Del 17 i Enemy Pack. [171239]

Stalker & Flesh Drones 399:6 Flesh Drones och 1 Flesh
Stalker.
Del 15 i Enemy Pack. [171223]

Scourge Rats
with Rat Nest 229:12 Scourge Rats och ett Rat’s
Nest.
Del 16 i Enemy Pack. [171235]

3 Henchmen, 1 Blacksmith, 1
Faithful Dog och 1 Pack Mule,
plus lite annat smått och gott.

Burrower XXL 439:-

Del i 1 Ally Expansion. [171222]

Del 18 i Enemy Pack. [171236]

En Burrower med regler och
tillhörande uppdrag.

Samarbetsspel med vilda
västern-skräck. Det finns två
startboxar att välja mellan,
men Swamps of Death är i
skrivande stund tillfälligt ur
tryck hos tillverkaren. Nya ska
komma in i höst. Se efter på
sfbok.se om de har kommit.

City of the Ancients 899:14 spelare. Speltid 60 minuter.
Regler på engelska. [137135]

Swamps of Death 899:Som ovan. [137136]
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Sherlock Holmes - Consulting Detective
Carlton House and Queen’s Park  Stand Alone Expansion 429:Alla fall i Sherlock Holmes Consulting Detective kan
spelas fristående. Sedan
tidigare finns expansioner
med Jack the Ripper och The
Thames Murders.

Välkommen till Carlton House. Njut av lyxliv och utred mordgåtor! Kanske kan
vi locka med en promenad i Queen’s Park? Akta dig bara för hundarna, och de
enstaka brottsplatserna som återfinns i parken. Här bjuds på tio nya fall från
det viktorianska London med omgivningar, med olika svårighetsgrad. Klassiska
äventyr till det ursprungliga spelet Sherlock Holmes Consulting Detective, som
nu är ur tryck, ingår i samlingen.
Expansion. [170678]

Star Wars Imperial Assault
Heart of the Empire 599:-

Två spel i ett: ett kampanjspel
och ett skirmishspel.

Imperial Assault 899:Brädspel. 25 spelare. 90 minuter.
Regler på engelska. [76199]

Välkommen till Coruscant, galaxens hjärta! Den planetomspännande
staden rymmer otaliga hemligheter, däribland sanningen om en synnerligen viktig och farlig artefakt som står i centrum för den här
expansionens kampanj. I 16 uppdrag kan spelarna utforska Coruscant
från kloakerna till de skinande skyskraporna. Tre hjältar och tretton
andra figurer ingår, tillsammans med kartbrickor och mer än 130 kort.
Expansion. [170916]

Star Wars Rebellion
Rise of the Empire 399:Ett storslaget, strategiskt spel
från Star Wars universum.

Star Wars Rebellion 899:Brädspel. 24 spelare. 34 timmar.
Regler på engelska. [153658]

En expansion som har hämtat inspiration från Rogue One. Jyn och
Cassian försöker skaffa fram ritningarna till Dödsstjärnan och anfaller bakom fiendens linjer. Imperiesidan kontrollerar Krennic och
hans death troopers som gillrar fällor och lurar bort rebellerna från
basen. Innehåller åtta ledare, 36 plastfigurer, fem target
markers, två attachment rings, tre tärningar och mer än 100 kort.
Expansion. [170931]

TIME Stories
Estrella Drive 259:Ett spel med tidsresor och en
stor dos berättarglädje.

TIME Stories 519:Brädspel. 24 spelare. 60+ minuter.
Regler på engelska. [150973]

Den sjätte expansionen till T.I.M.E. Stories tar med spelarna till
Hollywood 1982. Tidsagenterna informeras om att någon slags anomali
har uppträtt, kanske en tidsloop. De ska studera vad som kan ha hänt
och rapportera tillbaka till T.I.M.E. Anomalin tycks centrerad runt en
villa i Los Angeles. Det här är en barnförbjuden historia med mer våld
och droger än vad som är vanligt i T.I.M.E.-handlingarna.
Expansion. [171779]

Ixalan  Booster 39:Booster med 15 kort i höstens nya expansion Ixalan.
➥ Booster 29 september. [173065]

Ixalan  Bundle 399:Bundle (det som tidigare hette Fat Pack).
➥ Kortlek 29 september. [173066]

Ixalan  Deck Builder’s Toolkit 239:285 kort, varav 125 delvis slumpmässiga kort samt 4 boosters med
ytterligare 60 helt slumpade kort. Utöver det ingår öven 100 landkort,
tips för hur du konstruerar din kortlek, regler och en förvaringslåda.
➥ Låda med kort 29 september. [173067]

Ixalan  Planeswalker Deck 169:Startlek med 60 kort.
➥ Kortlek 29 september. [173068]

Magic Commander Deck 2017 349:Commander är en spelvariant som gör det möjligt att spela fler än
två, även om den går att använda också med två spelare. Ange i din
beställning om du önskar en specifik kortlek.
Kortlek. [43180]
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ROLLSPEL & SOLOÄVENTYR

soloäventyr
Ensamma Vargen
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 krigarmagikern furst Paido ger du
dig av mot Danargs träsk för att hitta ett
försvunnet tempel. Kan du överleva mörkermästare Gnaags utsända lönnmördare, krigsherren Zegrons arméer och Agarashs kaosvarelser? Om du misslyckas
nu går Ohridotemplets kunskapssten
förlorad för alltid. ’Xanars slavhandlare’
är ett extra äventyr där du spelar Vagel,
en av Bors dvärgskyttar.
➥ Pocket på svenska i september. [174101]

Freeway Warrior
Slaughter Mountain Run 179:Andra delen i Freeway Warrior, Joe
Devers postapokalyptiska soloäventyr,
kommer först ut på engelska. En svensk
utgåva släpps närmare jul. Du är Cal
Phoenix, Motorvägskrigaren, förkämpe
och beskyddare av Dallas Colony One, en
grupp överlevare som tillsammans försöker nå Kaliforniens kust. Resan dit blir
en kamp på liv och död redan under
första etappen, då ni korsar Texas ödemarker. Här måste du rädda en kvinna
vid namn Kate Norton från din ärkefiende Mad Dog Michigan.
➥ Pocket på engelska i september. [174102]

Fighting Fantasy
The Port of Peril 129:Ian Livingstones soloäventyr i serien
Fighting Fantasy har hunnit fram till
nummer 32. Det här är ett helt nyskrivet
äventyr där du, berättelsens hjälte, måste
resa över hela Allansia, från Darkwoods
mörka skogar till Port Blacksand, för
att slutföra ett farligt uppdrag. Det hela
börjar som en skattjakt, men snart tar
händelserna en oväntad vändning och
en fasansväckande fiende, Zanbar Bone,
hotar att återvända till världen.
Pocket på engelska. [170562]

rollspel på svenska
Coriolis andra utgåvan
Det svenska sf-spelet vann Judge’s Spotlight Award på senaste
GenCon i USA och släpper två äventyr i september.

Arams hemlighet 169:Den försurade planeten Jina anses av de flesta vara obeboelig.
Trots närheten till stationen Coriolis föredrar de flesta skepp
att lägga till vid lyxmånen Cala Duriha. Ändå framhärdar en
liten koloni i bosättningen Arams ravin och rollpersonerna upptäcker att Jina döljer mer än vad som visar sig på ytan.
➥ Häftat album i september. [164371]

Ghazalis sista färd 169:Kolonin i Taoan-systemet har skickat en nödsignal för att
däreftertystna helt. På Coriolis sätts en räddningsexpedition
samman, i den ingår det forna passagerarskeppet Ghazali. Rollpersonerna är en del av expeditionen och läggs i stas inför
hoppet till kolonin. Men under resan går något fel.
➥ Häftat album i september. [164373]

Oktoberlandet
Kultigt svenskt rollspel
inspirerat av steampunk och
tidigt ryskt 1900-tal.

Den sista najaden 169:Den sista najaden är ett omfattande äventyr till rollspelet
Oktoberlandet. Det kan spelas
fristående eller som en fortsättning på Tsarens röst i regelboken och utgör då andra delen
i kampanjen Röd måne över
Leongrad.
➥ Häftat album i oktober. [174120]

Dungeons & Dragons
Femte utgåvan av världens äldsta ännu levande
rollspel har bättre regler än någonsin.

Critical Role: Tal’Dorei Campaign Setting 349:Green Ronin står bakom den här boken med
kampanjmiljön från Matt Mercers rollspelsshow
Critical Role. Sök efter Vestiges of Divergence och
arvet efter Chroma Conclave. Hjälp Asharis i deras
kamp mot elementarklyftorna och dras in i intrigspelet i the Clasp. Boken innehåller allt du behöver
veta om historia, folk och platser i Tal’Dorei.
Inbunden. [171783]

Tomb of Annihilation 499:Ett äventyr för nivå 1-11. Någonstans på den
djungeltäckta halvön Chult i Faerûn finns den
nekromantiska artefakten Soulmonger, som sprider
kaos omkring sig långt bortom Chults gränser. Kan
rollpersonerna hitta artefakten?
Inbundet album. [171496]

Dungeon Masters Screen Reincarnated 149:Spelledarskärm. [171495]
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rollspel på engelska
Call of Cthulhu
Ett av de äldsta (och bästa) skräckrollspelen, baserat på H P Lovecrafts
skräcknoveller.

The Grand Grimoire
of Cthulhu Mythos Magic 399:Besvärjelser hämtade från Call of Cthulhu-produkter utgivna under mer än 30 år,
sammanlagt 550 ritualer som
används på egen risk, plus en hel del annat bakgrundsmaterial.
Inbundet album. [169380]

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2017
Paranoia RPG
Ny version av klassikern från 80-talet,
där klonade säkerhetsagenter försöker
parera den galna huvuddatorns nyckfulla
impulser.

The Mutant Explosion 159:Mutanterna anfaller Alfakomplexet! Här
återfinns 50 aldrig tidigare kartlagda,
extremt farliga mutationer som döljs av
till synes oskyldiga medborgare. Akta dig
för Refraktorns laserböjande förmåga och
jaga rätt på Vanishern. Och skulle du råka
upptäcka att du själv är mutant måste du
förstås göra slut på dig själv – och få 50 xp
i bonus!

Evil Hat Productions

Box. [149954]

Evil Hat är bolaget bakom det flexibla
spelsystemet FATE.

More Redacted Societies 159:-

Karthun: Lands of Conflict 400:En kampanjmiljö för valfritt spelsystem.
Karthun är en fantasyvärld där Sehad,
världsväktaren och mänsklighetens ledare,
har mördats av Felicos Förrädaren. Nu
vacklar hela världen på undergångens
rand. Krig utbryter. Folk grips av panik.
De gudar som finns kvar grälar och slåss.
Karthun är en värld på väg att gå under.

Förrädare och terrorister översvämmar
sektorn med nya sammanslutningar. Kan
du hjälpa datorn i kampen mot farliga
fritänkare?
Box. [149953]

Starfinder RPG

Inbundet album. [170967]

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

FATE

Temple of the Twelve 229:-

Ett flexibelt och enkelt spelsystem som ger
spelarna stort inflytande över berättandet.

FATE Adversary Toolkit 159:En liten FATE-bok om motståndare,
skurkar, banditer och problem som
skapar bra historier. Här bjuds på regler,
spelmekanik och trix som bjuder rollpersonerna motstånd. Från fientliga
världar och situationer till ärkebanditer
och småskurkar finns här uppslag som kan
användas för att engagera alla runt bordet.
Inbundet album. [170486]

FATE Mindjammer

Andra delen i Dead Suns Adventure Path,
som började med Incident at Absalom
Station. Helst bör man ha spelat första
delen. Det här äventyret är avsett för
rollpersoner på nivå 3. Hjältarna är nu
medlemmar i Starfinder Society och har
ett eget skepp. De beger sig till planeten
Castrovel, där några av Pact Worlds
främsta lärosäten finns. Där kan de på
allvar studera ledtrådarna de hittade på
den mystiska asteroiden. Spåren pekar
mot en gamla tempelstad djupt inne i
Castrovels ångande djungler.
➥ Häftat album i oktober. [173105]

Science fiction i en avlägsen framtid när
stora delar av Vintergatan har
koloniserats.

The Far Havens 249:Bakgrund och äventyr från världar bortom
Commonality, som utgör centrum för
äventyren i Mindjammer. The Far Havens
är världar som håller sig utanför centralvärldarnas intriger och ruvar på egna
hemligheter.
Häftat album. [172194]

Blue  Adventure in the
Ruins of an Alien World 249:Ett äventyr på den hårt prövade världen
Blue, där en avancerad men nu försvunnen
civilisation har lämnat märkliga minnesmärken efter sig.
Häftat album. [172193]

Star Trek Adventures RPG
Det nya Star Trek-spelet hämtar sina
regler från Mophidius 2d20-system.

Star Trek Adventures RPG:
Core Rulebook 599:Grundregelboken till det nya Star Trekspelet är snygg och påkostad. Sätt samman
en besättning till ditt Federationsskepp
och utforska märkliga nya världar i det
24:e århundradet. Spelet innehåller
information för spelledaren och avsnitt om
alla fraktioner i Star Treks rymd.
Inbundet album. [172198]

GM Screen 379:Spelledarskärm till Star Trek Adventures.

Eclipse Phase RPG
Second Edition 549:-

Transhumanistiskt rollspel i ett koloniserat solsystem där
jorden är förlorad för mänskligheten. Ett av de absolut
bästa spelen för alla som gillar modern space opera av Paul
McAuley, Iain Banks och Neal Asher.
Ditt medvetande är till för att hackas, din kropp en kostym
du byter när du vill och döden en tillfällig olägenhet. Men
var försiktig med att ladda ner dig i för många kroppar
samtidigt. Det slutar sällan lyckligt. Andra utgåvan av
spelet innehåller ett snabbare och smidigare system för att
skapa rollpersoner, enklare kroppsbyten och färdiga
grupper för dem som vill komma igång direkt.
Inbundet album. [170928]

Spelledarskärm. [172203]
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TV-SERIER

FILM & TV-SERIER PÅ DVD & BLU-RAY
tv-serier
The 100, Season 4 359:Postapokalyptiskt tonårsdrama på en förödd jord dit 100 ungdomar har skickats.
Fjärde säsongen tar vid i efterdyningarna av ett blodigt krig. De 100 måste
bestämma sig för vad de ska göra, sedan
de har fått veta att ännu en kärnvapenkatastrof hotar dem.
DVD från England. Svensk text. [139296]

DC’s Legends of Tomorrow,
säsong 2 349:Tidsresenären Rip Hunter samlar superhjältar för att bekämpa Vandal Savage.
Ny hjältar och skurkar ansluter sig i den
andra säsongen. Första säsongen började
med att hjältarna mötte Rex Tyler, mer
känd som Hourman. Han har nu slutit sig
till gruppen, tillsammans med andra medlemmar av Justice Society of America.
DVD region 2. Svensk text. [170748]

DC’s Legends of Tomorrow,
säsong 2 (bluray) 399:-

Killjoys, Season 2 299:Munter space opera med prisjägare i strid
mot kroppstjuvande aliens.
Första säsongen slutade storslaget när
Aneelas flotta av grönblodiga skurkar
närmade sig genom rymden. Dutch och
hennes vänner måste samla ett försvar
mot hotet från Hullen.
DVD från England. Ej svensk text. [172103]

Killjoys, Season 2 (bluray) 349:Bluray från England. Ej svensk text. [172104]

Lucifer, Season 2 359:Romantisk deckarkomedi om helvetets
herre, Lucifer Morningstar, som har lämnat
helvetet och flyttat till Änglarnas stad.
Lucifer sköter sin nattklubb Lux och
fortsätter samarbetet med polisdetektiven
Chloe Dekker. Som i första säsongen
blandas små mordfall med en mer övergripande handling där änglar och djävlar
trasslar till det för varandra. Lucifer
har tvingats lova att återbörda sin mors
förrymda själ till helvetet och nu börjar
jakten på mamma.

Bluray. Svensk text. [170749]

DVD från England. Ej svensk text. [173466]

The Expanse Season 2 469:-

Orphan Black, Series 4 299:-

TV-serien baserad på James S A Coreys
space opera-romaner. Observera att det här
är en amerikansk dvd.
Första säsongen slutade med att protomolekylen, som stått i centrum för
handlingen, spred förödelse omkring sig på
Eros. I andra säsonen börjar vi på Mars,
där vi möter marinkårssoldaten Bobbie
Draper som skickas på ett uppdrag till
forskningsstationen Phoebe.
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [172445]

Serien om klonade människor började när
den föräldralösa Sarah råkade se sin klon
kasta sig framför ett tåg.
Hotet från Castors kloner är borta och
framtiden ser ljusare ut. I alla fall ett tag,
tills det förflutna gör sig påmint när Neolutionen, den mystiska organisationen som
legat bakom mycket av våra hjältinnors
problem, dyker upp igen. Sarah tvingas
lämna sin säkra tillflyktsort på Island och
söka sig tillbaka i tiden till början, och
klonen Beth Childs. Samtidigt måste hon
skydda sina nära och kära.
DVD från England. Ej svensk text. [171432]

Paul M Sammon
Future Noir: The Making of Blade
Runner Revised Edition 159:Em nyutgåva av den klassiska guiden
till Ridley Scotts mästerverk.
Ta en titt bakom kulisserna där Paul
M Sammon berättar om Ridley Scott
och hur han använde sina kreativa
kunskaper för att förvandla Philip K
Dicks briljanta roman Do Androids
Dream of Electric Sheep? till en kultklassiker som förändrade genren.
Storpocket. [167963]

Weta Workshop
MiddleEarth 
From Script to Screen 599:En bok om hur en av de mest kända
fantasyvärldarna blev film.
Under ett årtionde av hårt arbete
lyckades ett kreativt gäng göra det som
ingen trodde kunde göras - förvandla
Sagan om ringen till film. Boken innehåller tusentals bilder från filmerna,
konceptskisser och mycket material
som aldrig tidigare visats.

➥ Inbundet album i oktober. [167549]
Outlander: The Poster Portfolio 219:Tolv affischer med motiv hämtade från
tv-serien Outlander.
Häftat album. [171194]

Orphan Black, Series 4 (bluray) 359:Bluray från England. Ej svensk text. [171433]

RWBY Vol 4 179:En tecknad amerikansk serie i animestil.
Observera att det här är en amerikansk
dvd.
Monster och övernaturliga makter hotar
mänskligheten och fyra tjejer med särskilda vapen och krafter har tränats på
Beacon Academy för att handskas med
Grimms uråldriga fasor. Nu har
Beacon fallit och världen är skakad i sina
grundvalar. RWBY-styrkan är splittrad
och tjejerna måste var och en hitta sin
egen väg framåt. Ruby rose är på väg
mot kungariket Mistral tillsammans med
JNPR-styrkan, en resa som visar bjuda på
många överraskningar.
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [173025]

Sleepy Hollow,
The Complete Fourth Season 259:Fjärde och sista säsongen av tv-serien
som baseras på samma historia som Tim
Burtons film ’Sleepy Hollow’.
Ichabod Crane, som dog under den
amerikanska revolutionen, har väckts till
liv i det moderna USA - och det gör även
den ondsinte huvudlöse ryttaren. I den här
säsongen ifrågasätts Ichabods förflutna,
och han fångas av en mystisk demon.

➥ DVD från England i september.
Ej svensk text. [173993]
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The Walking Dead
Season 7 349:-

Guardians of
the Galaxy 2 159:-

TV-serien baserad på Robert Kirkmans tecknade serie har
hunnit fram till handlingen i volym 17. Seriens ärkeskurk
Negan har just kickat ner hjältarna i skiten.
Medan Negan gör livet surt för alla under sig introduceras en del nya personer i handlingen, bland annat
djurskötaren Ezekiel och hans tama tiger. Det hela börjar
med att Rick och hans vänner försöker stå ut under
Negans styre, men det kan förstås inte hålla i längden.
➥ På DVD 25/9. Svensk text. [173589]

Gängets äventyr fortsätter i kosmos yttersta gränsland.
Guardiansgänget måste kämpa för att hålla ihop sin
nyfunna familj när de börjar nysta i mysteriet kring vilka
som är Peter Quills riktiga föräldrar.
DVD region 2. Svensk text. [173938]

The Walking Dead Season 7 (bluray) 399:-

3D bluray. Svensk text. [173940]

➥ På bluray 25/9. Svensk text. [173591]

Guardians of the Galaxy 2 (bluray) 199:Bluray. Svensk text. [173939]

Guardians of the Galaxy 2 (3D) 259:Guardians of the Galaxy 2 (steelbook BD) 259:Bluray i steelbook. Svensk text. [173941]

Supergirl, Season 2 349:Kara Danvers, även kallad Kara Zor-El,
flydde från Krypton när hon var tolv och
bor nu i National City på jorden.
Kara har slutat jobba för Cat Grant, men
hon är fortfarande Supergirl. Hon fortsätter sökandet efter sin far Jeremiah och
det hemliga försökslaboratoriet Projekt
Cadmus. På vägen träffar hon kusinen
Kal El, som också har fullt upp med sin
hemliga identitet.
DVD region 2. Svensk text. [171482]

Supergirl, Season 2 (bluray) 399:Bluray. Svensk text. [171483]

The Vampire Diaries, The Complete
Eight and Final Season 349:TV-serien baserad på L J Smiths vampyrdrama om de blodsugande bröderna
Damon och Stefano.
Den sista säsongen börjar med att Damon
och Enzo löper amok, samtidigt som
Bonnie, Stefan och Caroline försöker
hantera sin sorg. Romantik och drama
utlovas i seriens 16 sista avsnitt.

➥ DVD 18/9. Svensk text. [171129]
The Vampire Diaries, The Complete Eight
and Final Season (bluray) 399:➥ Bluray 18/9. Svensk text. [171130]
Vikings, säsong 4, volume 2 249:Familjedrama från vikingatiden.
Efter Ragnars skamliga nederlag i Paris
och återkomst till Kattegatt eskalerar
spänningarna bland sönerna. Ragnar är
fast besluten att rädda vad som återstår av
arvet och rekryterar Ivar för en riskfylld
resa till England.
DVD region 2. Svensk text. [170615]

Vikings, säsong 4, volume 2 (BD) 249:Bluray. Svensk text. [170616]

42

running.indd 42

film
Batman and Harley Quinn 99:En helt ny tecknad film om Batman och
Harley.
När ett hemligt dokument blir stulet på
S.T.A.R. Labs av Poison Ivy och Floronic
Man, alias Jason Woodrue, är det grönt ljus
för kriminalitet och förödelse. Dark Knight
och Nightwing får hjälp från oväntat håll.
DVD region 2. Svensk text. [171480]

Batman and Harley Quinn (bluray) 149:-

Bluray. Svensk text. [171481]

I Am Dragon 139:Romantisk rysk drakfantasy som också
visats under titeln On - drakon.
På sin bröllopsdag förs prinsessan Mira
bort av en eldsprutande drake som bär
med sig henne till en ö långt från all
mänsklig bebyggelse. En snygg kille
kommer med mat och vatten, och hon tror
först att han är drakens tjänare, men vana
sagoläsare anar förstås vem han är.
DVD från England. Ej svensk text. [172114]

King Arthur: Legend of the Sword 159:Guy Ritchie, känd för sin kärnfulla
brittiska gangsterdialog, har gjort en film
om kung Arthur!
När Arthurs far mördas griper hans
farbror Vortigern makten. Arthur vet inget
om sitt arv, utan växer upp bland prostituerade i Londinium. Men ett stort öde
(och ett mäktigt svärd) väntar på honom.

➥ DVD 18/9. Svensk text. [171484]
King Arthur: Legend
of the Sword (bluray) 199:➥ Bluray 18/9. Svensk text. [171485]
King Arthur:
Legend of the Sword (3D) 259:➥ 3D + 2D bluray 18/9. Svensk text. [171486]
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Anime, import från England

Skivorna kan spelas på vanliga spelare,
men har inte svensk text.
The Anthem of
the Heart (bluray + DVD) 449:Jun har dömts till tystnad av en älva som
har förseglat hennes mun.
Det var efter föräldrarnas skilsmässa som
Jun tystnade. När hon börjar högstadiet
försöker hon hitta tillbaka till sin röst. Hon
går med i skolans Välgörenhetskommitté
och börjar öva in en musikal tillsammans
med Takumi, Natsuki och Daiki, som också
har problem med oro och ängslan.

Pirates of the Caribbean 5:
Salazars Revenge 159:-

Kapten Sparrow är tillbaka i ett sista piratäventyr.
Hissa segel med Kapten Jack Sparrow och följ med på det
sista äventyret i serien. Kapten Salazar och de dödliga
spökseglarna flyr från Djävulens triangel med siktet inställt på att förgöra alla pirater till sjöss - särskilt Jack.
➥ DVD 25/9. Svensk text. [171126]

Pirates of the Caribbean 5:
Salazars Revenge (bluray) 199:➥ Bluray 25/9. Svensk text. [171127]

Pirates of the Caribbean 5:
Salazars Revenge (3D) 259:-

➥ 3D + 2D bluray 25/9. Svensk text. [171128]

Bluray + DVD från England.
Ej svensk text. [172239]

Attack on Titan: Junior High 399:En lättsam spin-off från serien om hur
mänskligheten kämpar mot mäktiga
titaner.
Eren och Mikassa börjar i en ny skola,
Titan Junior High. Men Eren har alltid
hatat titaner. Kan han verkligen sitta
bredvid dem i klassrummet? Redan första
dagen får han sin lunch stulen av en titan.
Han kan inte komma över att han blev av
med sin hamburgare och svär att besegra
alla titaner han träffar.
DVD från England. Ej svensk text. [172235]

Attack on Titan:
Junior High (bluray) 799:Bluray från England. Ej svensk text. [172234]

Barakamon (bluray + DVD) 599:Life 159:Science fiction-thriller om en skräckinjagande livsform från Mars.
Ett team på en internationell rymdstation
ska undersöka ett prov från Mars som
kanske kan innehålla bevis för liv på den
röda planeten. Men uppdraget förvandlas
till en mardröm när de upptäcker att den
encelliga organismen kan vara ett hot mot
både dem själva och allt liv på jorden.
DVD region 2. Svensk text. [170689]

Life (bluray) 199:Bluray. Svensk text. [170690]
Origin Wars 199:Australiensisk science fiction som också
visats under titeln The Osiris Child.
I en fjärran framtid är bolaget Exor
ledande inom terraformning av främmande världar. En dödlig sjukdom bryter
ut på en av Exons världar och en drastisk
order ges: alla som befinner sig på planeten måste dö för att bromsa smittan. En
Exonanställd måste ta hjälp av en farlig
man med mystiskt förflutet för att rädda
sin dotter från planeten.
DVD från England. Ej svensk text. [173335]

Origin Wars (bluray) 239:-

Bluray från England. Ej svensk text. [173336]

Power Rangers 159:Fem ungdomar vaknar upp med superkrafter efter att ha hittat ett gammalt
rymdskepp.
När de upptäcker att deras lilla hemstad
Angel Grove – och hela världen faktiskt –
håller på att utplånas av aliens förstår de
att ödet har valt ut just dem till att rädda
planeten.
DVD region 2. Svensk text. [174001]
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En anime baserad på Satsuki Yoshinos
manga om kalligrafen Seishu Handa.
Seishu skickas i landsflykt till en liten ö
sedan han har gått till handgriplig attack
mot en av sina kritiker. På ön Goto träffar
han märkliga människor och och tvingas
vänja sig vid ett lugnare tempo än i stan.
Bluray + DVD från England.
Ej svensk text. [168391]

Black Butler, Complete Series 3,
Book of Circus 399:I den tredje säsongen av Black Butler
möter vi åter den unge Lord Ciel Phantomhive och hans demoniske butler Sebastian.
På drottning Victorias begäran utför paret
uppdrag som måste skötas i det fördolda.
Nu måste de utreda ett antal mystiska
försvinnanden, barn som plötsligt saknas
efter att en märklig cirkus passerat genom
staden. Men vad händer med barnen? Och
varför verkar det finnas en koppling till
den mörka ceremoni som resulterade i
kontraktet mellan Ciel och hans demon?
DVD från England. Ej svensk text. [171515]

Black Butler, Complete Series 3,
Book of Circus (bluray) 799:Bluray från England. Ej svensk text. [171516]

Boruto, Naruto The Movie 249:En långfilm om Boruto, son till ninjan
Naruto från Masashi Kishimotos manga.
Vi får följa unge Boruto, som tränas av
Sasuke Uchiha för att en dag bli en hjälte
som kan mäta sig med sin far. Kort efter
ett gräl mellan Boruto och hans pappa
offrar sig Naruto för att rädda sonen
undan skurkarna Momoshiki och Kinshiki.
Boruto och Sasuke måste försöka besegra
det onda paret.
DVD från England. Ej svensk text. [171266]

Power Rangers (bluray) 159:-

Boruto, Naruto The Movie (Bluray) 299:-

Bluray. Svensk text. [174002]

Bluray från England. Ej svensk text. [171268]
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ANIME PÅ DVD & BLU-RAY
A Certain Magical Index,
Season 2 (bluray + DVD) 599:-

Is It Wrong To Try To Pick Up Girls
in a Dungeon? (bluray + DVD) 599:-

I en värld där en magisk maktkamp pågår
möter Toma Kamijo, vars högra hand upphäver all magi, den unga nunnan Index.
Index har 103 000 förbjudna magiska
böcker inplanterade i sitt sinne och jagas
av både vetenskapsmän och magiker. Här
fortsätter Toma sin strid mot magiker och
esprar.

En ung kille vill rädda tjejer i nöd, men
råkar själv i trubbel.
Under staden Orario finns en vidsträckt
labyrint full av monster, där äventyrare
söker ära och rikedom. Bell Cranels farfar
har berättat något intressant för honom:
det är också ett perfekt ställe att träffa
tjejer! Det är ju bara att rädda dem från
monster, och vips har man världens chans.
Men istället är det Bell själv som blir jungfrun i nöd! När sedan gudinnorna Freya,
Loki och Hephaistos och deras mäktiga
Familia blandar sig i leken trappas
spänningen upp. Speciellt när det visar sig
att Bell är den enda Familia som tillhör
gudinnan Hestia. Hon är nämligen inte
särskilt generös, och vill inte dela med sig
av honom.

Bluray + DVD från England.
Ej svensk text. [173740]

A Certain Magical Index, The Movie: The
Miracle of Endymion (bluray + DVD) 359:En långfilm från det universum som delas
av A Certain Magical Index och A Certain
Scientific Railgun.
Nunnan Index blir vän med gatumusikanten Arisa, som av en händelse
görs till måltavla för både magiker och
vetenskapsmän i Academy City. Striden
mellan magi och vetenskap fortsätter ända
ut i rymden, där Index och vännen Kamijo
måste rädda Arisa undan hennes fiender.
Bluray + DVD från England.
Ej svensk text. [173741]

A Certain Scientific Railgun, Complete
Season 2 (bluray + DVD) 599:I Academy City bor Mikoto, en tjej som
använder sina psykiska krafter för att
hålla ordning på stadens gator.
Av alla miljoner människor i staden finns
det bara sju som är så kraftiga att de uppnått Nivå 5, och Mikoto är en av dem. Här
ställs hon inför ett formidabelt mysterium
- tusentals esprar har blivit mördade, och
alla var kloner av Mikoto!
Bluray + DVD från England.
Ej svensk text. [173742]

Erased, Part 1 299:Satoru har förmågan att resa tillbaka i
tiden och förhindra tragedier.
Den unga mangatecknaren använder sin
förmåga för att rädda livet på människor
som annars skulle dö i olyckor eller på
annat sätt. Men när något går fel anklagas
han, på falska grunder, för mord. Han
skickas tillbaka 18 år i tiden och hittar en
koppling mellan mordet och en barndomsväns död.
DVD från England. Ej svensk text. [173898]

Erased, Part 1 (bluray) 799:Bluray från England. Ej svensk text. [173899]

Girls Beyond the Wasteland,
Complete Collection 359:Träffa Buntaro, som skriver manus till
skolans dramaklass.
Klasskompisen Sayuki imponeras av
Buntaros skrivande och ber honom hjälpa
henne med manus till ett datorspel.
DVD från England. Ej svensk text. [174219]

Girls Beyond the Wasteland,
Complete Collection (bluray) 399:Bluray från England. Ej svensk text. [174220]

Himouto! Umaruchan, Complete
Season Collection (bluray + DVD) 499:Plugghästen Umaru lever ett dubbelliv.
Umaru är snygg, snäll, följer modet, har
toppbetyg och verkar klara av allt med
lätthet. Till råga på allt är hon ödmjuk och
artig! Men så snart hon kommer innanför
dörren är det bekväma myskläder, onyttiga
snacks, sträckkolla på TV-serier och spela
våldsamma TV-spel som gäller.
Bluray + DVD från England.
Ej svensk text. [173180]
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Bluray + DVD från England.
Ej svensk text. [171663]

God Eater, Volume 1 249:Postapokalyps från en framtid när jorden
härjas av monster som kallas aragami.
Aragami kan inte skadas av vanliga vapen,
så organisationen Fenrir har bildats för
att utveckla God Arcs, en ny slags vapen
skapade ur aragamis celler. Lenka sluter
sig till en grupp elitsoldater som kallar sig
God Eaters och jagar aragami.
DVD från England. Ej svensk text. [45002]

God Eater, Volume 1 (bluray) 299:Bluray från England. Ej svensk text. [68922]
God Eater, Volume 2 249:Lenka och Alisa överlevde nätt och jämt
mötet med Dyaus Pita. De återvänder
till hemmabasen, ärrade i kropp och själ.
Medan de försöker återhämta sig från
chocken ger sig Lindow av för att räta ut
några frågetecken han har kring Aegisprojektet och aragami. Om han har rätt
kan Aegisprojektet visa sig vara något helt
annat än det mänsklighetens sista hopp
som det har framställts som.
DVD från England. Ej svensk text. [173295]

God Eater, Volume 2 (bluray) 299:Bluray från England. Ej svensk text. [173296]
Naruto Shippuden Volume 29 299:Det fjärde shinobikriget närmar sig sitt
slut i våldsamma strider mot Tiosvansen
Här ingår avsnitt 362-374 av animen.
Kakashi har inte lyckats nå fram till Obito
och Naruto kastar sig fram för att skydda
sin sensei. När Tiosvansen frigörs tvingas
den samlade shinobiarmén att gå till anfall
mot Obito och Madara, men monstret är en
fruktansvärd motståndare. Hinatas svärd
manar Naruto att kämpa vidare, samtidigt
som oväntad hjälp kommer från en
gammal fiende.
DVD från England. Ej svensk text. [171512]

One Punch Man, Collection 1 399:Saitama ser helt normal ut och är helt abnorm. Han är, utseendet till trots, en superhjälte som letar efter värdiga motståndare.
Hans problem är dock att han slår ut alla
han möter med ett enda slag.
Här ingår alla 12 avsnitten och de sex
OVA-avsnitten i animen baserad på
Yusuke Muratas succémanga.
DVD från England. Ej svensk text. [171105]

One Punch Man,
Collection 1 (bluray) 599:Bluray från England. Ej svensk text. [171106]
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Ocean Waves (bluray + DVD) 299:-

SchoolLive! (bluray + DVD) 599:-

Brittisk utgåva av animen som på svenska
heter ’Jag kan höra havet’.
Rikako är en ny tjej på skolan i Kochi. Hon
kommer från Tokyo, och är smart och självständig. Något som leder till att de flesta
ser snett på henne. Ja förutom Matsuno
då, som blir kär. Och så kanske Matsunos
bäste vän Morisaki, som verkar hamna på
samma plats som Rikako lite väl
ofta. Något som påverkar Matsunos och
Morisakis vänskap.

Den gulliga skolklubben försöker dölja
för Yuki att världen härjas av en zombieapokalyps.
Takeya Yuki är en snäll och glad tjej som
tillsammans med sina tre bästa vänner är
med i Megurigaokagymnasiets klubb ’Livet
i skolan’. Hon älskar att umgås med sina
vänner och prova på nya klubbaktiviteter.
Vad hon inte verkar vara medveten om
är att världen har drabbats av en zombieapokalyps, och att hennes lilla grupp är
några av de sista överlevande.

Bluray + DVD från England.
Ej svensk text. [173191]

Overlord 299:En anime i 13 delar baserad på Kugane
Maruyamas light novel.
Onlinespelet Yggdrasil ska läggas ner, men
en spelare bestämmer sig för att stanna
kvar ända till det bittra slutet med sin
karaktär Momonga. När strömmen ska
brytas visar det sig att spelet fortfarande
är kvar online, och NPC:erna börjar uppträda märkligt levande.
DVD från England. Ej svensk text. [171564]

Overlord (bluray) 449:Bluray från England. Ej svensk text. [171565]

Samurai Warriors,
Complete Season 1 299:En anime baserad på tv-spelet ’Samurai
Warriors 4’.
Hideyoshi Toyotomi är den första
shogunen, som blir förrådd och dödad.
Hans son Hideyori lämnas i händerna
på ränksmidande rådgivare med egna
agendor, och Tokugawa-klanen tänker inte
tillåta att Hideyori blir ny shogun. Snart
utbryter ett nytt krig om makten.
DVD från England. Ej svensk text. [173193]
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Bluray + DVD från England.
Ej svensk text. [173337]

Soul Eater NOT! ,
Complete Series (bluray) 449:En serie från samma värld som Soul Eater.
Följ med Tsugumi när hon börjar i NOTklassen på Death Weapon Meister
Academy. Många NOT-elever (Normally
Overcome Target) drömmer om att få gå i
elitklassen EAT (Especially Advantaged
Talent), men det kommer att ta Tsugumi
tid att hitta sitt självförtroende, och en
partner, på en skola så konstig som denna.
Bluray från England. Ej svensk text. [173902]

YuGiOh: The Dark
Side of Dimensions 119:En långfilm från Yu-Gi-Ohs värld.
Millenniumpusslet och Millenniumringen
står i centrum för en interdimensionell
strid som utkämpas av duellmästare. Möt
Yugi, Seto och alla de andra från mangan
och animen i ett nytt äventyr.
DVD från England. Ej svensk text. [171144]

YuGiOh: The Dark
Side of Dimensions (bluray) 179:Bluray från England. Ej svensk text. [171152]
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Klipp längs den streckade linjen eller klipp ut hela sidan och vik. Glöm inte namn och adress på motstående sida.

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

Kund i SF-Bokhandeln
Du beställer enklast på hemsidan
www.sfbok.se eller genom att skriva till
SF-Bokhandeln, Box 2300, 103 17 Stockholm använd gärna den portofria svarsidan. Du kan
också beställa per telefon (08/21 50 52) under
våra normala öppettider, faxa (08/24 77 30),
eller sända e-post (order@sfbok.se).
Som kund i SF-Bokhandeln får du en nyhetskatalog fyra gånger om året. Den innehåller de
största titlarna som har utkommit sedan förra
utskicket.
Så fort du beställt något på postorder får du
en nyhetskatalog, och så länge du fortsätter att
beställa fortsätter vi att skicka den till dig. Du
behöver inte beställa något från varje nummer,
men hör vi inte av dig på ett år antar vi att du inte
längre är intresserad.
Bor du i Stockholm, Göteborg eller Malmö är det
kanske enklare att köpa saker direkt i någon av
butikerna. Säg till i kassan bara, så ser vi till att du
får nyhetskatalogen hemskickad.
Priserna i katalogen gäller till oktober 2017 eller
så länge lagret räcker.
SF-Bokhandelns organisationsnummer är:
556389-7478
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Försäljningsvillkor

Ångerrätt

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

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

Portokostnad på 29:- tillkommer. Vid köp för 600:eller mer av varor som finns inne är försändelsen
portofri. Gäller endast leveranser inom Sverige. Se
våra hemsidor för utlandsporto.
Inbetalningskort bifogas vid leverans.
Betalning skall vara oss till handa inom 30
dagar. Vi förbehåller oss rätten att skicka mot
postförskott, men tar normalt inte ut någon extra
avgift för det. Normalt skickar vi inte ut ytterligare
böcker förrän alla föregående beställningar är
betalade.
Leveranstider: Normalt 3-6 dagar för sådant vi
har inne. Returer: Se “Ångerrätt”.
Utland: Om du beställer per brev eller talong från
utlandet, bifoga alltid din e-postadress. För porto
till utlandet, se våra hemsidor.
Ej uthämtade paket: För paket och brevpostförskott
som inte hämtas ut kommer du att debiteras 75
kronor för brev och 150 kronor för paket, för att
täcka våra kostnader.
Restnotering: De svenska titlarna i den här nyhetslistan har vi normalt inne, men de
engelska och amerikanska kan tillfälligt ta slut. Vi
restnoterar gärna titlar som är tillfälligt slut. Det
innebär att vi skickar dem till dig så fort vi får
in dem på nytt. Säg bara till om du vill ha restnotering, och vilka titlar det gäller! Restnoteringar
har ett lägre porto. Se våra hemsidor för detaljer
kring portokostnaden.
Åldersgräns: Du måste vara 15 år för att
beställa.

Retur av vara ska ske inom två veckor efter att du
fått varan. Om du inte hämtar ut brev eller paket
gäller inte ångerrätten. Ångerrätten kan endast
användas om varan hålls i väsentligen oförändrat
skick.
Ångerrätt gäller ej för förseglad vara där förseglingen brutits. Detta avser bland annat dvdskivor, cd-skivor, spelfigurer (t ex Warhammer),
inplastade spelkartonger och liknande.
Ångerrätt gäller ej tidning eller tidskrift.
Ångerrätt gäller ej om varan är beställd vid besök
i SF-Bokhandelns butik på Västerlånggatan 48 i
Stockholm.
Du står för returkostnaden.
Vid retur skall detta först meddelas till SF-Bokhandeln via e-post (post@sfbok.se) eller brev (SFBokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stockholm).
Retur får inte ske förrän SF-Bokhandeln har
svarat på detta meddelande. Retur skall sedan ske
till: SF-Bokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stockholm. Det går också bra att ta med sig returen till
våra butiker.
Om varan nått dig via postförskott, uppskattar vi
om du anger ett bankkonto, postgirokonto, eller
personkonto för att förenkla vid återbetalning av
pengar.
För paket som inte hämtas ut på posten kommer
du att debiteras för returfrakten.
Om en vara är defekt, byter vi den mot ett korrekt
exemplar av samma titel. Du måste dock i så fall
kontakta oss först.
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ANIME FRÅN USA & ANNAT SKOJ

anime, import från USA

skivorna är kodade för region 1 och kan
inte spelas på en vanlig europeisk dvdeller blu-ray-spelare.
Chivalry of a Failed Knight
Complete Collection 649:Ikki Kurogane är en Blazer, med förmåga
att skapa vapen och artefakter av sin själ.
Men studierna på Hagun Academy har
gått knackigt för Ikki. Han har fått öknamnet ”Värstingen” och anses obildbar. Men
allt tar en oväntad vändning när prinsessan Stella Vermillion, den mest lovande
blazern på många år, börjar på skolan.

Sarah Andersen
Get it Together! Sarah’s
Scribbles Weekly/Monthly
Planner 2018 179:Sarah’s Scribbles planeringskalender sträcker sig från
september 2017 till december
2018 med ett uppslag för
varje vecka, en liten serie och
gott om plats för anteckningar
och tidsbokningar.
Almanacka. [167313]

DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [172846]

A Journey Through Fairyland 279:-

Lisa Currie
Surprise Yourself: A
Creative Journal 155:-

Nyutgåva av en klassiker från 1985, fylld
av klassisk musik.
Michael går på musikakademin och spelar
oboe, men har svårt att ge allt för musiken.
Istället dröjer han kvar ute i sin trädgård
och spelar för blommorna. Hans lärare
säger åt honom att koncentrera sig, annars
kan han lika gärna hoppa av musikstudierna. Michael gör sig redo att lämna
trädgården, när en av blomsterälvorna för
bort honom till älvornas rike.

En liten bok som ger
förslag på kul saker att ta
sig för varje dag, som att
turista i din hemstad, titta
på stjärnorna, tänka ut ett
nytt matrecept eller lära
dig några ord och fraser
på ett främmande språk.
Glatt humör och trevliga
illustrationer.

DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [173639]

Storpocket. [167453]

Seven Deadly Sins Season 1 Part 2 479:Sju krigare skickades i landsflykt, anklagade för att planera en statskupp, men gavs
ett nytt uppdrag av en prinsessa.
Prinsessan Elizabeth tvingas ut på en
lång och mödosam resa för att söka efter
krigarna, som går under namnet De sju
dödssynderna. Hon kommer till ett litet
värdshus som drivs av en oansenlig värdshusvärd och hans talande gris. Mannen
visar sig vara Meliodas - vredens och drakarnas synd. Han säger att han kan hjälpa
prinsessan och duon ger sig av för att söka
rätt på resten av dödssynderna. Innehåller
avsnitt 13-24.
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [171403]

Keri Smith
The Line 149:En uppföljare till Wreck This
Journal, men här med ett ännu
enklare koncept. Ta en penna
och dra ett streck. Vartefter du
rör dig genom boken uppmanas
du att låta linjen bölja, gå ner
i marginalen och runt bokens
sidor. Du får gömma din linje,
skära av den och låta någon
annan rita den en stund. Och
kanske är inte allt fullt så
enkelt som det först verkade.
Storpocket. [170493]

Easy Origami FoldaDay
2018 Calendar 199:Lär dig origami med den
här kalendern, som låter
dig vika en ny figur varje
dag. Mönstren blir mer
komplicerade vartefter
året framskrider och till
jul är du en riktig origamimästare.
Origamikalender. [167322]

Masamune Shirow

Ghost in the Shell README:
19952017 239:-

Historien om den inflytelserika cyberpunkskapelsen av
Masamune Shirow.
Den börjar med den klassiska mangan om major Motoki
Kusanagi som är med säkerhetspolisens division 9 i ett
framtida Tokyo, vidare genom den första animefilmen
regisserad av Mamoru Oshii och fram till nutid.
Inbundet album. [169296]

www.sfbok.se
f

running.indd 47

CraftaDay 2018 Day
toDay Calendar 179:En dag-för-dag-kalender
baserad på boken med
samma namn. Varje dag
innehåller beskrivning av
ett litet pyssel- eller hantverksprojekt, komplett
med instruktioner och
ritningar.
Projektkalender. [167361]
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Adulthood is a Myth: A Sarah’s
Scribbles 2018 Wall Calendar 179:-

Star Wars 40th Anniversary
2018 Wall Calendar 129:-

Exploding Kittens
2018 Wall Calendar 179:-

Charmiga bilder och serierutor varje
månad.

Jubileumskalender med porträttbilder
ur den ursprungliga Star Wars-filmen.

Väggalmanacka med bilder ur det
populära kortspelet.

Väggalmanacka. [167310]

➥ Väggalmanacka i september. [171606]

Väggalmanacka. [167352]

Pusheen the Cat 2018 Calendar 189:-

Darth Vader and Son
2018 Wall Calendar 169:-

Månadsbilder med Clair Beltons kattbilder, plus ett ark klistermärken.
Väggalmanacka. [171624]

Jeffrey Browns skämtteckningar lyser
upp varje månad.

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

Väggalmanacka. [167147]

Pokémon Official
2018 Wall Calendar 129:-

Harry Potter
2018 Movie Calendar 129:-

The Tolkien Official
Calendar 2018 149:-

En pokémon varje månad, med en liten
beskrivande text till.

Almanacka med collagebilder av Harry
och de andra från filmerna.

Väggalmanacka med Alan Lees bilder
från Beren and Lúthien.

➥ Väggalmanacka i september. [171602]

Väggalmanacka. [171599]

➥ Väggalmanacka i september. [167504]
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