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

Göteborgsbutiken
SF-Bokhandeln i Göteborg startade sommaren 2001 i en källarlokal i
centrala stan. Ett par år senare var det väldigt trångt och det var dags
att expandera. Vi hittade en ny bättre på Östra Larmgatan. Och nu har
vi ännu större lokaler på Kungsgatan 19.
Kungsgatan 19
Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 12-16
Tel: 031/730 93 00 E-post: goteborg@sfbok.se

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

Café Sirius har öppnat i Göteborg. Kom in och fika med oss!
I Stockholm öppnar vi upp ny butiksyta på övervåningen. Missa
inte världskongressen för science fiction i Helsingfors i augusti.

4

Böcker på svenska. Hemmet heter Mats Strandbergs nya skräckroman från geriatriken. Sarah J Maas Midnattskronan har
kommit på svenska.

6

Tecknade serier på svenska. Saga, den omåttligt populära
space opera-serien om en familj med rötterna i två stridande
nationer, kommer på svenska. I juli kommer lyxiga nyutgåvor av
de två Linda & Valentin-album som ligger till grund för
sommarens film.

9

Episk fantasy & äventyr. Blackwing heter första delen i en
grimdark-serie från ett postapokalyptiskt ödeland. Beren and
Lúthien är J R R Tolkiens vackraste kärlekssaga.

12

Nutidsfantasy och skräck. Delirium Brief är Charles Stross
senaste Laundry-roman. Den anti-cthuloida myndigheten ställs
inför ett oväntat hot - de riskerar att privatiseras.

15

Ungdomsböcker. Pjästexten till Harry Potter and the Cursed
Child kommer i pocket. Vi har elevhemsutgåvor av den första
boken om Harry. A Court of Wings and Ruin är den nya boken
av Sarah J Maas. I Lord of Shadows återvänder Cassandra
Clare till sin Shadowhunter-värld.

17

Science fiction. Blue Shift påbörjar en ny serie militär		
sf för folk som gillar Rachel Bach. Alastair Reynolds Revenger Skattkammarön i rymden - finns nu i pocket.

23

Star Wars. Catalyst och romanversionen av Rogue One har
kommit i pocket.

24

Baserat på spel. Konstböcker till Prey och till senaste kortserien
till Magic the Gathering. Vi tipsar om romaner (inte serier) med
superkvinnor.

25

Tecknade serier på engelska. Monstress är en ny serie som har
nått väldig framgång. Nu kommer andra volymen.

29

Manga på engelska.

33

Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie.

34

Bräd- och kortspel. Två klassiker, Catan och Pandemic, kommer
i nya utgåvor med regler på svenska. Warhammer 40.000
får en nystart med regler, ny startlåda och indexböcker för de
olika arméerna.

38

Rollspel och soloäventyr. Elysium är både en expansion till
Mutant År Noll och ett eget spel. Här dyker IMM (icke-muterade
människor) upp för första gången. Det första äventyret till My
Little Pony-spelet Tails of Equestria heter The Curse of the
Statuettes.

41

Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Första säsongen av
American Gods och Peter Capaldis sista säsong som Doctor
Who.

44

Anime. På svenska kommer Ronja Rövardotter från Studio
Ghibli. Vi listar ny anime med engelsk textning.

46

Beställningsformulär och försäljningsvillkor.

47

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

48

Skoj prylar till sommaren. Pussel, dosor med anteckningslappar
och ett klassiskt sällskapsspel.

Omslagsbild:© 2017 Dargaud och Jean-Claude Mézières
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Café Sirius i Göteborg
När ni läser det här har vi slagit upp dörrarna för Café Sirius,
vårt bokkafé i anslutning till SF-Bokhandeln i Göteborg. Som
synes på bilden här intill (från smygpremiären i slutet av maj)
har vi satsat på nördig inredning med väggmålningar och special
designade bord. Välkomna in för att fika, läsa och spela spel!

Stockholmsbutiken växer
I Stockholmsbutiken har vi skaffat lagerlokaler i
närheten av den gamla butiken och frigjort yta på över
våningen. Under sommaren öppnar vi 100 kvadratmeter
ny butiksyta med mer manga, prylar från Japan, serier
och nördiga inredningsprylar.

9
13
aug

19
aug

Världskongress i Helsingfors
Årets världskongress för science fiction hålls i Helsingfors.
Hedersgäster är Walter Jon Williams, Claire Wendling,
Johanna Sinisalo, Nalo Hopkinson och vår egen John Henri
Holmberg. Mer information om tider, program och hur du
anmäler dig hittar du på www.worldcon.fi

Vita tigern i Göteborg
Putsa mässingen, dra på dina goggles och träffa
Christin Ljungqvist - författaren till det
göteborgska steampunkäventyret Vita tigern!
bild: Ola Kjelbye

Johan Egerkrans
Vaesen 239:-

Claude Combacau
Life Lessons from Catsass 129:-

På jakt efter en bra present till
engelskspråkiga kompisar? Nu
finns Johan Egerkrans
fantastiska bilderbok Nordiska
väsen på engelska. Allt du
behöver veta om vittror och rår i
en rikt illustrerad volym.

En pysselbok med färgläggning,
labyrinter och pussel med illvilligt humoristisk kattvinkling,
som ”kan du limma ihop
30.000-kronorsvasen Catsass just
slog sönder?”

Inbunden. [168561]
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➥ Storpocket i juli. [167676]

Keri Smith
Wreck This Journal:
Now in Color 165:En ny utgåva av ”förstör den
medan du skriver i denkalendern”. Den här gången
helt i färg. Låt dig vägledas
till kreativt kaos.
Storpocket. [167005]

Fairy Tail Day Planner 139:Planeringskalender med motiv
från Hiro Mashimas manga
Fairy Tail. Varje dag har en
egen sida, och kalendern
innehåller dessutom illustrationer, klistermärken och en
exklusiv kortberättelse som
inte tidigare publicerats!
Pocket. [165729]
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BÖCKER PÅ SVENSKA
vuxenböcker
M R Carey
Flickan med gåvorna 69:Den fenomenala zombieromanen ’The Girl
With All the Gifts’ i svensk pocket.
Melanie är en väldigt speciell flicka. Varje
morgon väntar hon i sin cell för att hämtas
till skolan. Sergeant Park håller en pistol
riktad mot henne medan två andra
spänner fast henne i rullstolen. När hon
skojar och säger att hon inte bits är det
ingen som skrattar.

Johanne Hildebrandt
Estrid 69:-

Femte delen i Sagan om Valhalla

Här berättas kärlekshistorien mellan
Sigrid Storråda och Svend Tveskägg.
Sigrid härskar ensam och mäktig över sina
marker i Götland. Som mor till Svitjods
blivande kung är hon säker på sin och de
gamla gudarnas makt. Men en fiende från
förr har vävt ett nät av lögner.
➥ Pocket i juli. [169058]

Freja 69:-

Pocket. [168572]

Första delen i Sagan om Valhalla
➥ Nyutgåva i pocket i juli. [43258]

Maryse Condé
Celanire 259:-

Idun 69:-

Magisk realism med utgångspunkt från
västindisk historia.
Vem var det som halshögg Celanire?
Ryktena surrar på den lilla missionsstationen i Adjame-Santay. Året är 1901 och
vackra och mystiska Celanire Pinceau har
kommit för att leda den förfallna missionsskolan på Elfenbenskusten, utsänd av De
Heliga Apostlasystrarna i Lyon. Det sägs
att hon blev lemlästad som barn och att
det är därför hon alltid bär en scarf runt
halsen, för att dölja sina ärr.
➥ Inbunden i juni. [161115]

Philip K Dick
Valis 179:Dicks sista roman tar avstamp i ett möte,
när författaren tycker sig få ett överdåd av
information i ett ljusblänk.
Först kom ett bländande ljus, ett rosa
laserljus som kanske hade sänts ut av
Gud, kanske av ett virus eller ett skämtsamt hologram. Hur som helst ledde det
Horselover Fat på en gnostisk pilgrimsfärd
och jakt efter Gud.
➥ Häftad i juni. [165224]

Jesper & Joakim Ersgård
Svart stjärna 69:-

Andra delen i Sagan om Valhalla
➥ Nyutgåva i pocket i juli. [48041]

Saga 69:-

Tredje delen i Sagan om Valhalla
➥ Nyutgåva i pocket i juli. [169055]

Emmi Itäranta
Minnet av vatten 210:Prisbelönt roman från en uttorkad framtid.
Kina har tagit makten över Europa och
långt uppe i norr går sjuttonåriga Noria
Kaitio i lära för att bli temästare, samma
befattning som hennes far haft före henne.
Det medför stort ansvar och djupa hemligheter. Bara temästaren känner till var de
dolda vattenkällorna finns.
Inbunden. [170520]

Stephenie Meyer
Kemisten 69:En hemlig agent på flykt från sina tidigare
uppdragsgivare måste ta ett sista uppdrag.
Hon byter namn med jämna mellanrum,
men chansen att överleva minskar för
varje dag. Då dyker en av hennes gamla
arbetsgivare upp och erbjuder henne ett
jobb som kan radera det förflutna.
Pocket. [169051]

En sf-thriller om människor strandsatta på
en främmande planet.
På väg från Los Angeles till Stockholm
försvinner en Boeing 777, med över 200
passagerare, spårlöst över Dalarna. Ingen
nedslagsplats hittas. Sverige går omedelbart in i högsta beredskapsläge i tron
att det är en terrorattack. Det dröjer inte
länge förran räddningsteamet hamnar i
en fientlig miljö, på en annan planet. Nu
måste de inte bara hålla sig vid liv utan
även hitta en väg tillbaka till jorden.
➥ Pocket i juni. [169043]

Erik Granström
Vanderland 65:-

Fjärde delen i Den femte Konfluxen

Allt och alla sammanstrålar på Marjura
inför krönikans mäktiga upplösning.
Trakorien ligger i krig samtidigt som den
femte konfluxen drar närmare. Prästinnan
Frimrinda seglar norrut med en mäktig
flotta för att befria den gud hon tror
crurerna håller fången på Marjura.
General Praanz da Kaelve, åter fallen i
makts onåd, följer henne som vägvisare
men också för att söka personlig hämnd på
trollkarlen Shagul som sökt mörda honom.
Mot Marjura stävar likaså det levande
skeppet Bladverk, vars besättning försöker
rädda konfluxen.

Mats Strandberg

Hemmet 199:En kuslig berättelse om kärlek, vänskap och den största
skräcken av alla: att förlora kontrollen över sig själv.
Joel är tillbaka i småstaden där han växte upp för att
hjälpa sin mamma att flytta in på ålderdomshemmet
Tallskuggan. Monika har blivit dement, och Joel tvingas
bli förälder till sin egen mamma. På hemmet jobbar Joels
barndomsvän Nina. De har inte pratat med varandra
sedan tonårens smärtsamma händelser. Nu tvingas de åter
samman. För Monika blir snabbt sämre. Bara genom att
samarbeta kan Nina och Joel förstå det obegripliga.
Inbunden. [168809]

Pocket. [165232]
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Lars Wilderäng
Stjärndamm 69:-

Kiera Cass
Ceremonin 69:-

Den actionfyllda och avslutande delen i
Stjärntrilogin i pocket.
Den civilisation som sakta men säkert
byggdes upp igen, 10 år efter Nedsläckningen, är nu krossad. Inga kulor i världen
kunde skydda dem mot den fiende som var
nära att förinta dem alla. Och som visade
sig vara värre än den mest fasansfulla
mardröm. Några av de få överlevande
har åter samlats på Carlstens fästning,
fångade som råttor och omringade av
hotfullt svarta ögon.

Om du fick en chans att vinna både kärlek
och ett bättre liv, skulle du ta den, även om
det innebar att du var tvungen att ompröva
allting du tidigare trott på?
För trettiofem tjejer är The Selection deras
livs chans, en möjlighet att fly det liv och
den kast de är födda i och istället leva i lyx
och rikedom. De ska få bo i det kungliga
slottet, tävla om att vinna prins Maxons
hjärta och om att bli Illéas nästa drottning.
America Singer har aldrig drömt om den
typen av liv och hon vill absolut inte vara
en del av en kungafamilj som förtrycker
sina undersåtar. Men kanske är saker inte
riktigt vad de ser ut att vara. Kanske har
America och prins Maxon mer gemensamt
än vad hon vågat drömma om?

Tredje delen i Stjärnklart

Pocket. [166413]

Daniel Åberg
Virus 69:En stekhet sommardag drabbas Stockholm
av ett mystiskt virus som ödelägger allt.
Ett fåtal överlever smittan. Amanda,
en oberoende och tuff person som aldrig
riktigt vuxit ur sin ungdomliga livsstil.
Iris, som trots en bruten arm är redo att
gå over lik för att skydda sin dotter Sigrid
från kaoset i sjukdomens spår. Dano, en
12-årig pojke som flytt krigets fasor i
Syrien bara för att tvingas se sin familj
utplånas vid ankomsten till Flemingsberg
när viruset når Stockholms förorter.
➥ Pocket i juni. [169042]

barn & ungdom
Victoria Aveyard
Röd drottning 69:-

Första delen i The Selection

I Mares värld är samhället inte uppdelat
efter klass, utan efter blod.
De Silverblodiga, supermänniskor med
häpnadsväckande förmågor, regerar över
de vanliga Röda och använder dem som
soldater, arbetare och tjänare. Mare är
en av de Röda, men det visar sig att även
hon har en övernaturlig förmåga, trots sitt
röda blod.
Unga vuxna. Pocket. [165854]

Första delen i The Selection

Unga vuxna. Pocket. [169512]

Eliten 69:-

Andra delen i The Selection

Av de trettiofem deltagarna i Urvalet återstår nu bara sex, Eliten. Endast en kan stå
som segrare, och mycket står på spel. Den
som lyckas vinna prins Maxons hjärta får
förutom sin drömprins ett liv i överflöd i
det kungliga palatset. Men America är inte
helt säker på sina känslor.
Unga vuxna. Pocket. [169515]

Max Evans
Gudarna vaknar 149:En humoristisk blandvändare för dig som
gillar Percy Jackson.
Elliot har det minst sagt jobbigt nu. Hans
mamma är sjuk och den värsta grannen
man kan tänka sig försöker att tvinga
dem att flytta ut från sitt hus. När en
stjärna faller och kraschlandar rakt ned i
deras stall förändras Elliots liv för alltid.
Stjärnan hete Virgo och visar sig vara en
Zodiacgudinna på uppdrag. Tillsammans
råkar Elliot och Virgo släppa lös den onda
dödsdemonen Thanatos och har inget
annat val än att be de gamla grekiska
gudarna om hjälp. Efter århundranden
av slappande på jorden är de långt ifrån
högform, men Zeus och hans team måste
försöka rädda världen - och Elliot. Det blir
det svårare än vad någon räknat med.
➥ Från 9 år. Inbunden i juni. [168666]

John Flanagan
Skorpionberget 139:-

Femte delen i Broderband

Sarah J Maas

Midnattskronan 199:-

Andra delen i Glastronen

Artonåriga Celaena Sardothien är den bästa lönnmördare
hennes värld någonsin skådat.
Men även om hon vunnit kungens lönnmördartävling och
därmed blivit hans kämpe, har hon varken friheten att
fatta sina egna beslut eller att följa sitt hjärta. Endoviers
hemska saltgruvor, där hon hölls som slavarbetare före
tävlingen, var ingenting för henne jämfört med hur det är
att leva bunden till sin värsta fiende.
Unga vuxna. Inbunden. [165847]

Broderbandet Hägrarna får tillsammans
med spejaren Gilan en ny viktig uppgift av
kungen av Araluen.
Prinsessan Cassandra har just överlevt ett
mordförsök, men faran verkar inte vara
över. En hemlig sekt sägs ligga bakom
attentatet och de kommer inte att ge upp.
Hägrarna och Gilan måste nu spåra lönnmördarna och stoppa dem innan de lyckas
fullfölja sitt dödliga uppdrag.
➥ Från 12 år. Kartonnage i juli. [169501]

Åsa Larsson & Ingela Korsell
Vitormen 149:Del 8 i Pax

En uråldrig fasa vaknar till liv och bryter
sig loss.
Ett barn slukas och försvinner och någonstans i Mariefred finns en flicka som
plågas av skuld och hemligheter. Samtidigt
hålls Iris fången av Maggan Migrän och
mörka planer börjar utkristalliseras. Ska
Viggo och Alrik kunna närma sig Svarthäxan utan att samtidigt gå under själva?
➥ Från 9 år. Kartonnage i juni. [165378]
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Marie Lu
Champion 69:-

Tredje delen i Legend

June och Day har offrat mycket för
Republikens folk och för varandra. Nu står
deras land på tröskeln till en ny existens.
June har vunnit tillbaka Republikens
ynnest och arbetar nu inom den styrande
eliten som Princeps Elect, och Day har tilldelats en hög militär position. Men ingen
av dem hade kunnat förutse de omständigheter som ska föra dem samman igen.
Pocket. [145430]

Midnattsstjärnan 219:-

SF-BOKHANDELN SOMMAREN 2017
Ransom Riggs
Besynnerliga berättelser 189:En samling folksägner ur de Besynnerligas
universum.
Här får vi bland annat möta några
förträffliga kannibaler, prinsessan med
den kluvna tungan och pojken som kunde
tämja havet. Men de Besynnerliga berättelserna är mer än sagor, de innehåller
hemlig kunskap, livsviktig för varje Besynnerlig att veta.
➥ Från 12 år. Inbunden i juni. [168661]

Rick Riordan
Magnus Chase: Tors hammare 179:-

Tredje delen i Den unga eliten

Andra delen i Magnus Chase

Adelina har vänt ryggen åt dem som förrått
henne och uppnått den ultimata hämnden:
seger.
Hennes regeringstid som Vita Vargen
har varit en stor framgång, men för varje
erövring har hennes grymhet bara vuxit.
Mörkret inom henne har börjat svämma
över, och det hotar nu att förstöra allt
hon uppnått. När ett nytt hot dyker upp
tvingas Adelina på nytt konfrontera gamla
sår, och det försätter inte bara henne själv
- utan varje elit - i fara. För att bevara
sitt imperium måste Adelina och hennes
Rosor ansluta sig till Dolksällskapet för ett
vådligt uppdrag - även om denna oönskade
allians kan visa sig vara den verkliga
faran...

Andra boken om Magnus, son till frukt
barhetsguden Frej, i den nya serien från
författaren till böckerna om Percy Jackson.
I denna andra bok om Magnus Chase blir
Magnus och hans vänner - valkyrian Sam,
svartalven Blitzen och alven Hearthstone
- kallade för att hjälpa asagudarna. Åsk
guden Tors hammare Mjölner, som förutom
att framkalla åska skyddar Valhall och de
övriga nio världarna från de mäktiga
jättarna i Jotunheim, är borta. Att
återfinna hammaren är ett uppdrag som
kräver största diskretion, övermänsklig
styrka, och minst en svartalv med extremt
god klädsmak. Tur att de har åtminstone
det sistnämnda.

➥ Unga vuxna. Inbunden i juni. [168607]

Marissa Meyer
Hjärtlös 210:En mörk saga om den onda drottningen
från Alice i Underlandet.
Långt innan hon blev Underlandets stora
skräck var Hjärter dam bara en flicka som
drömde om att öppna ett konditori. Men
för Caths mamma är något sådant helt
otänkbart för någon som ska bli landets
nästa drottning. På en kunglig bal lär Cath
känna Jest, den stilige och mystiske hovnarren. Trots alla risker inleder hon och
Jest ett intensivt, hemligt förhållande.
➥ Unga vuxna. Inbunden i augusti. [168606]

Från 12 år. Häftad. [169475]

Laura Wood
Poppy Pym och den
förhäxade pjäsen 199:En uppföljare till ’ Poppy Pym och faraos
förbannelse’.
Det är halloween på internatskolan Saint
Smithens. När Brimwells stadshus brinner
ner flyttas amatörproduktionen av Macbeth till skolan - och alla måste hjälpa till
med uppsättningen! Men föreställningen
drabbas av en rad mystiska attacker och
verkar vara som förhäxad... Det blir upp
till Poppy, hennes vänner och hennes
cirkusfamilj att rädda pjäsen och sätta dit
boven.
➥ Från 9 år. Inbunden i juni. [168609]

Jean-Michel Charlier & Jean Giraud

Thomas Day & Olivier Ledroit

Med äventyren ’General Gula håret’, ’Den försvunna
gruvan’ och ’Spöket med guldkulorna’.
Blueberry är en av de riktigt stora serieklassikerna som
nu utges i en efterlängtad svensk samlingsutgåva. Händelserna i serien utspelar sig strax efter det amerikanska inbördeskriget och skildrar kavallerilöjtnant Mike Blueberry
Donovans öden och äventyr i vilda västern.
➥ Inbundet album i juni. [169085]

Den andra delen av den steampunkinspirerade fantasy
serien om den hämndlystna älvan Wika fortsätter precis
där det första albumet slutade.
Följ med på en ny utflykt till Pans magiska värld, där De
svarta feerna nu har tagit Wika under sitt beskydd. Med
deras hjälp kan hon få kraften att besegra tyrannen prins
Oberon som dödade hennes föräldrar.
➥ Inbundet album i juni. [169080]

Blueberr y:
Samlade äventyr del 4 359:-
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Wika och de
svar ta feerna 229:-
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tecknade serier
Harry Andersson
Livet är inte alltid Hawaii 179:En serieroman om kärlek, vänskap, om att
vara ung i Stockholm och om var gränsen
går mellan bruk och missbruk.
Harry är en ung man på 22 år som bor på
Söder i Stockholm och bär på en stor dröm
om att komma in på en konstskola. Han
arbetar med diverse ströjobb på dagarna
för att överleva, dagarna rinner ofta på i
en slags tom väntan, och att umgås med
vännerna på fester och på krogen. Men
Harry är övertygad om att om att hans liv
kommer få en mening om han bara blir
antagen till konstskolan. Han tar alko
holen till hjälp för att övervinna den
alltmer växande oron och ångesten.
Häftat album. [168458]

Michael Farr
Tintin - den kompletta guiden 299:Nytryck av det illustrerade praktverket
med mängder av bilder från Hergés
arkiv - en bok för alla Tinfinfantaster! För
översättningen står Björn Wahlberg, som
också översatt den aktuella utgåvan av de
svenska Tintinalbumen.
Inbunden. [53368]

Nina Hemmingsson
Pixibox: Nina Hemmingsson 99:Sex Pixiböcker av Nina Hemmingsson
samlade i en liten box. På sex olika teman
har förlaget samlat bilder, illustrationer
och serier av Nina Hemmingsson. I var sin
bok avhandlas djur, relationer, fest, sex,
barn och ångest.
Box med 6 häften. [169074]

Martin Kellerman
Pixibox: Martin Kellerman 99:Sex Pixiböcker av Martin Kellerman
samlade i en liten box. På sex olika teman
har förlaget samlat serier av Martin Kellerman. I var sin bok avhandlas alkohol,
barndom, döden, naturen, förhållanden och
karriären.
Box med 6 häften. [169073]

Jean-Claude Mézières & Pierre Christin
I juli kommer en nyutgåva av de två Linda och Valentinalbumen som ligger till grund för Luc Bessons film.

Ambassadören som försvann 199:-

Linda och Valentin eskorterar mänsklighetens ambassadör till Point Central, men inget går som planerat.
➥ Häftat album i juli. [169084]

De tusen planeternas rike 199:-

Linda och Valentin skickas till Syrtensystemet för att
undersöka dess potentiella hot mot Jorden och Galaxity.
➥ Inbundet album i juli. [169083]
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TECKNADE SERIER PÅ SVENSKA
Joakim Lindengren & Giannina Braschi
United States of Banana 279:Joakim Lindengren är tillbaka med en
seriebok olik allt han gjort tidigare.
United States of Banana, efter den puerto
ricanska författaren Giannina Braschis
bok med samma titel, är en politisk,
poetisk och humoristisk allegori över
Latinamerikas och dess emigranters roll
i USA, i dag och i framtiden. Dramat
utspelar sig vid och inne i Frihetsgudinnan
i efterdyningarna till elfte septemberattacken. Dit har Hamlet, Giannina
och Zarathustra kommit för att befria
Segismundo ur den fängelsehåla han suttit
inspärrad i över hundra år.
Inbundet album. [169086]

MAD: De största tecknarna
Don Martin 1956-1965 329:Don Martin inleder en ny bokserie om det
största tecknarna från tidningen MAD.
Då Svenska MAD gjorde den sjuka
humorn populär i början på 1960-talet,
blev Don Martin snabbt tidningens
populäraste tecknare. Så vem kunde vara
mer lämpad att inleda denna bokserie
med MADs största tecknare än just Don
Martin, tidningens galnaste snubbe! Med
förord av MAD-redaktören Al Feldstein
och minnesord av vänner och kollegor som
Sergio Aragonés, Bud Grace och Al Jaffee.
Inbundet album. [169088]

Emil Maxén
Stor-Jobal från Krokjala:
Det surnar i säven 210:Med Stor-Jobal från Krokjala har illustratören Emil Maxén skapat en skräckserie i
norrländsk glesbygdsmiljö.
Allting började så bra. Trollsäcken som den
stornäste enstöringen Stor-Jobal stal från
häxan Lapp-Tomsa gjorde honom för en tid
till bygdens frälsare och store man. Men
säg den glädje som varar. Nu har lyckan
vänt och det är gott om folk och trollkonor
som vill låta Stor-Jobal sona dyrt för övergreppen han begått mot både människor
och djur.
Inbundet album. [169087]

Brian Vaughan & Fiona Staples

Saga Vol 1 199:-

Ett mäktigt rymdepos och en av de största tecknade
seriesuccéerna på senare år kommer nu på svenska.
Alana och Marko älskar varandra, men deras hemplaneter
ligger i krig. De träffades när Marko blev krigsfånge och
Alana fick rollen som hans väktare. Snabbt spirade deras
känslor och innan dagen var till ända hade de flytt till
sammans. Deras förstfödda har nyss sett dagens ljus, men
ett hårt liv väntar den lilla familjen.
Häftat album. [158766]
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Halfdan Pisket
Desertör 189:Halfdan Pisket berättar här sin fars
historia i femtiotalets Armenien.
Fadern växer upp med en turkisk far och
en armenisk mor i liten en by som ligger
på gränsområdet. I skuggan av det
armeniska folkmordet fortsätter konflikten
mellan Armenien och Turkiet, gränsen
mellan länderna flyttas ständigt och det är
hela tiden soldater i området. Detta är
första delen i en trilogi: Desertör, Kackerlacka och Danskar som handlar om Halfdan Piskets fars uppväxt, fängelsevistelse
och flykt, och om hur han till slut överlever
i Danmark.
➥ Häftad i juni. [169063]

Kackerlacka 189:I den dramatiska fortsättningen på
Desertör, släpps Halfdan Piskets far ut ur
fängelset, men lever som en utfryst
främling i sitt eget land. Han lyckas ta
sig till Danmark och arbetar som gäst
arbetare, men kommer på kant med sin
chef och blir utvisad till Turkiet. Han
skaffar falskt pass och tar sig tillbaka till
Danmark. Där träffar han en ung danska
och bildar familj.
➥ Häftad i juni. [169068]

Sylvain Runberg & Serge Pellé
Orbital 1: Närkontakt 229:En serie om två interstellära fredsagenter.
Som första människa utses Caleb Swany
till agent för Konfederationen, en intergalaktisk sammanslutning av fler än 500
raser, av vilka en majoritet fortfarande ser
människosläktet som en underutvecklad
och aggressiv art. Calebs uppdrag är att
arbeta som fredsmäklare i par med med
utomjordingen Mezoke, som kommer från
en värld som människorna fram tills ny
ligen varit i krig med. De omaka agenternas första medlingsuppdrag för dem till
en gruvkoloni på månen Senestam där en
grupp människor har hamnat i konflikt
med ursprungsbefolkningen.
➥ Häftat album i juni. [169082]

Pierre Veys & Carlos Puerta
Röde baronen 2 199:Serien Röde baronen är en uppdiktad
berättelse, baserad på händelser
och historiska gestalter från första världskrigets skoningslösa luftkrig, mästerligt
illustrerad av Carlos Puerta.
➥ Inbundet album i juni. [170712]

Jimmy Wilhelmsson & Kenneth Grönwall

Generation 500 299:Amiga 500 tog mig dit jag ville

Hemdatorn Amiga 500 kom till Sverige våren 1987 och
en hel generation unga digitala pionjärer fick plötsligt
tillgång till tusentals
färger och ordentligt
stereoljud.
De lärde sig att utan
dyr kringutrustning
skapa musik, grafik,
animationer och
spelinnovationer i
källare, gympasalar och
tonårsrum. De gjorde
hemdatorn cool.
Inbunden. [168522]
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Svenska bok- & serietoppen
1. Nordiska gudar 229:av Johan Egerkrans
Inbunden. [17811]

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

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

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

3. Nordiska väsen 199:av Johan Egerkrans
Inbunden. [127210]

11. Ur Varselklotet 349:av Simon Stålenhag
Inbunden. [108715]

4. Yoko Tsuno:
Vinea i fara 349:av Roger Leloup
Inbunden. [165261]

12. Slottet Död 129:av Joe Dever
Pocket. [168801]

5. Linda och Valentin:
Samlade äventyr
del 7 329:av Jean-Claude Mézières
& Pierre Christin
Inbunden. [165240]

13. Motorvägens
Krigare 179:av Joe Dever
Inbunden. [169851]
14. Odinsbarn 69:av Siri Pettersen
Pocket. [164275]

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

15. Kraften 110:av Siri Pettersen
Storpocket. [164274]

7. Flykt undan
mörkret 129:av Joe Dever
Pocket. [46523]

16. Våran hud, vårat blod,
våra ben 65:av John Ajvide Lindqvist
Pocket. [164263]

8. Hemmet 199:av Mats Strandberg
Inbunden. [168809]

17. Monstret i natten 129:av Mats Strandberg
Kartonnage. [153899]

Engelska bok- & serietoppen
1. Assassin’s Fate 199:		 av Robin Hobb 		
		 Inbunden. [163335]
2. A Court of
		 Wings and Ruin 119:		 av Sarah J Maas
		 Pocket. [162334]
3. Norse Mythology 185:		 av Neil Gaiman
		 Storpocket. [162222]
4. Saga Vol 7 159:		 av Brian Vaughan
		 & Fiona Staples
		
Pocket. [166325]
5. The Dark
		Prophecy 169:		 av Rick Riordan
		 Storpocket. [164525]
6. One Piece Vol 82 99:		 av Eiichiro Oda			
		 Pocket. [168173]
7. The Handmaid’s
		Tale 159:		 av Margaret Atwood
		 Pocket. [160919]
8. The Bear and
		 the Nightingale 175:		 av Katherine Arden
		 Storpocket. [158955]

9. Red Sister 169:		 av Mark Lawrence
		 Storpocket. [167450]
10. The Gunslinger 99:av Stephen King
Pocket. [114758]
11. Revenger 99:av Alastair Reynolds
Pocket. [166134]
12. The Last Wish 99:av Andrzej Sapkowski		
Pocket. [70765]
13. Tokyo Ghoul
Vol 12 129:av Sui Ishida			
Pocket. [168174]
14. Thrawn 199:av Timothy Zahn		
Inbunden. [149210]
15. Fantastic Beasts
and Where to
Find Them 169:av J K Rowling			
Inbunden. [166500]
16. Fool’s Assassin 99:av Robin Hobb 		
Pocket. [168553]
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ÄVENTYR & EPISK FANTASY

BÖCKER PÅ ENGELSKA
äventyr & episk
fantasy
Callie Bates
The Waking Land 199:-

Första delen i The Waking Land

En ung kvinna har vuxit upp som gisslan
vid ett främmande hov, men tvingas fly.
Elannas hemland, Caeris, är känt för sin
häxkonst och när kungen blir mördad
pekas Elanna ut som skyldig. Hon tvingas
fly hals över huvud och tar sig tillbaka till
ett hemland hon inte minns. Där måste
hon möta sin biologiska far och erkänna
för sig själv att hon har ett magiskt arv att
förvalta.
➥ Inbunden i juli. [111912]

Bradley P Beaulieu
Of Sand and Malice Made 119:Det här är förhistorien till ’Twelve Kings’.
Çeda är den yngsta gladiatorkämpen i
Sharakhais historia. Hon är redan berömd
under namnet Vita vargen, men ingen
av hennes närmaste vänner anar att hon
brukar slåss på arenan. Det förändras när
hon stöter ihop med Rümayesh, en grym
varelse skapad av kaosgudarna. Han inser
att han kan utpressa Çeda.
➥ Pocket i juli. [161608]

Robert Jackson Bennett
City of Miracles 149:Tredje delen i City

Shara från ’City of Stairs’, första boken i
serien, har just blivit mördad.
Sigrud je Harkvaldsson svär att hämnas
Sharas död. Men det dröjer inte länge
förrän han inser vad hämnden kommer att
kräva av honom. Han måste välja sida i ett
dolt krig, stå upp mot en arg gud, avslöja
staden Bulikovs hemligheter och acceptera
sanningen om sig själv.
Storpocket. [164689]

Två kortromaner om Arlen ur ’Demon
Cycle’, från tiden när han var en ung
budbärare.
Mänskligheten står på utrotningens brant.
Varje natt hotas världen av demoner, men
en handfull Budbärare har valt att trotsa
nattens faror. I Brayan’s Gold ska Arlen för
första gången följa med som lärling till en
budbärare, men så finner han sig ensam
och förföljd av en demon.
Pocket. [167460]

Terry Brooks
The Black Elfstone 189:-

Första delen i Fall of Shannara

En serie om slutet för Shannara, som ju är
vår värld i en fjärran framtid.
En mystisk invasionsarmé sprider kaos
och förödelse i en avlägsen landsända.
Ingen vet vilka inkräktarna är eller vad de
vill. In i händelsernas centrum kliver då
en landsflyktig högdruid, en krigare i samvetsnöd, en tonårstjej som kämpar med de
magiska konsterna och en föräldralös liten
kille som av en märklig slump bär namnet
Shea Ohmsford.
➥ Storpocket i juni. [167742]

The Black Elfstone 229:➥ Inbunden i juni. [20861]

Cora Carmack
Roar 129:-

Första delen i Stormheart

I en värld där magisk styrka föds ur stormar gäller det att tämja orkanens hjärta.
Aurora Pavans anmödrar och förfäder
skapade sig ett rike med hjälp av mäktig
magi. Nu ska Aurora gå i deras fotspår,
men hon saknar magin som lade grunden
för släktens makt.
➥ Storpocket i juni. [168881]

John Gwynne

R Scott Bakker

Fjärde delen i The Faithful and the Fallen

Fjärde delen i Aspect-Emperor

Wrath 129:-

Episk fantasyberättelse om maktkamp mellan änglar och
demoner.
I ett krig mellan änglar och demoner hamnar
människorna i kläm. I Wrath når kriget sin kulmen och
vi närmar oss en upplösning. Corban är fånge hos jätte
krigare och måste söka allierade som kan hjälpa honom.
Hans liv hänger på en skör tråd, så även världens framtid.
Pocket. [162273]

www.sfbok.se

running.indd 9

Peter V. Brett
The Great Bazaar
and Brayan’s Gold 119:-

The Unholy Consult 199:Allt ställs på sin spets i sista boken om Aspekt-Kejsaren.
Den stora prövningens män har övergivits av AspektKejsare Anasurimbor Kellhus. Korståget har fallit sönder.
Kannibalism och vansinne härjar. Exalt-General Proyas
och prins Kayutas försöker få kontroll över härskaran för
att fortsätta mot Golgotterath, och det står klart att den
förlorade Lord-and-Profit inte tänker ge upp i första taget.
➥ Storpocket i juli. [167203]
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ÄVENTYR & EPISK FANTASY

Ed McDonald

Anthony Ryan

Första delen i The Raven’s Mark

Andra delen i Draconis Memoria

Blackwing 179:-

Mörk fantasy från ett postapokalyptiskt ödeland, skapat av
ett mäktigt vapen.
Korrumperad magi, förvridna varelser och onda andar
hemsöker vidderna i Misery. Ryhalt Galharrow och hans
legostyrka överraskas på väg mot en avlägsen utpost. De
räddas i sista stund av en mystisk adelskvinna, ett ansikte
Ryhalt känner igen från det förflutna. Ryhalt måste ta sig
till republikens huvudstad, där en mörk intrig hotar att
göra slut på freden.
➥ Inbunden i juli. [169816]

Stephanie Garber
Caraval 99:Ett mystiskt festspel. En bortrövad syster.
Fem dagar att rädda henne.
Scarlett bor med sin brutala far och sin
syster Tella på en avlägsen ö. Just när ett
arrangerat äktenskap tycks hota Scarletts
framtid får systrarna möjlighet att besöka
caravalen, ett festspel som pågår i
nätterna fem. Men innan de hunnit börja
festa blir Tella bortrövad av Legend,
caravalens ledare. Scarlett lämnas ensam
och dras in i intriger som kretsar kring
systern och Legend.
➥ Pocket i juli. [168263]

Lian Hearn
Lord of the Darkwood 129:Del 3-4 i The Tale of Shikanoko

En samling med tredje och fjärde boken i
Lian Hearns österländska saga.
En äregirig krigare lämnar sin brorson för
död och lägger hans marker under sig. En
envis far tvingar sin son att överlämna sin
hustru till en äldre bror. En kvinna från
Det gamla folket söker efter fem fäder till
sina fem barn, som föds ur kokonger in i
spindelstammen. Alla ingår de i
berättelsen om makten över de åtta öarna.
➥ Pocket i juli. [168726]

James Islington
The Shadow of What Was Lost 99:Första delen i Licanius Trilogy

Fartfylld äventyrsberättelse om en magisk
skola i en omstöpt värld.
Davian går på en skola för ’de begåvade’,
personer med magiska krafter. Sedan
krigsslutet 20 år tidigare är de
begåvades kroppar märkta, i ett försök att
hålla magin under kontroll. Davian och
hans skolkamrater föraktas av vanligt folk
och kämpar för att kontrollera sina gåvor.
Dessvärre går det inte så bra för Davian,
och han är rädd att inte klara skolans slutprov. Om han inte hittar kraften inom sig
snart kommer de ta den ifrån honom. Han
ger sig av på ett äventyr för att försöka
hitta sina magiska krafter.
Pocket. [132768]
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The Legion of Flame 169:Hela världen står i lågor, tända av den mäktigaste drake
som någonsin skådats.
Den blodsvälsignade banditen Claydon Torcreek skickades
för att skaffa blod från en mäktig drake. Det gick helt åt
helvete. Nu hotas civilisationen av en drake ingen
mänsklig makt kan stå emot.
➥ Storpocket i juli. [167233]

The Legion of Flame 279:➥ Inbunden i juli. [167234]

Michael Johnston
Soleri 279:-

Första delen i Soleri

Första delen i en episk fantasyserie som
har hämtat inspirationen från det forna
Egypten och King Lear.
Soleris härskande ätt har suttit vid
makten i mer än 2.826 år. Ett år väljer
Arko-Hark Wadi, kung av Harkan, att rida
ut på jakt istället för att visa sin vördnad
inför kejsaren. Ren, hans son och ättling,
sitter fånge i huvudstaden. Hans döttrar
kämpar mot förtrycket, en genom att gifta
sig efter eget huvud. Samtidigt anar Sarra
Amunet, solgudens prästinna, sanningen
om vad som skulle kunna krossa makten.
➥ Inbunden i juni. [168136]

Jay Kristoff
Nevernight 99:-

Första delen i Nevernight

En ung kvinna söker hämnd för sin far, en
revolutionär som fick plikta med livet när
hans uppror slogs ner.
Mia lever i en värld där solen sällan går
ner. Efter att ha sluppit dela faderns öde
vandrar hon genom en stad byggd på gudaben. Senatens mördare jagar henne, men
hon kan tala med skuggorna, finner en
dråpare som leder henne rätt och hamnar
på en skola för lönnmördare.
➥ Pocket i juli. [163339]

Tom Lloyd
Princess of Blood 199:-

Andra delen i The God Fragments

Lönnmördaren Toil bär nu Blodets
prinsessa, och Lynx kan inte förneka att
blod och kaos följer i hennes spår.
Legoknektarna ska eskortera en mäktig
man till den fromma staden Jarrazir, som
är byggd över en mytomspunnen labyrint.
Med sitt senaste underjordiska äventyr i
färskt minne är soldaterna ovilliga att gå
ner under mark, men när de hamnar mitt
i en belägring och fasorna börjar strömma
upp ur labyrinten måste de bita ihop och
slåss. Det visar sig nämligen att Toil har
en egen plan.
➥ Inbunden i juli. [168384]
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George R R Martin

A Knight of the
Seven Kingdoms 99:Tre berättelser om Dunk och Egg: ’The Hedge Knight’, ’The
Sword Sworn’ och ’The Mystery Knight’.
Tre berättelser som utspelar sig nästan hundra år före
händelserna i ’A Game of Thrones’. Vi får följa riddaren
Ser Duncan och pojken Egg, vars sanna namn är Aegon
Targaryen. Rikt illustrerad av Gary Gianni.
➥ Pocket i juni. [167488]

A Knight of the Seven Kingdoms 129:-

ÄVENTYR & EPISK FANTASY

Brent Weeks

The Blood Mirror 129:Fjärde delen i Lightbringer

Näst sista boken i serien om magikern Gavin Guile och
världen där gamla gudar föds på nytt.
Gavin är inte längre kejsare. Han har förlorat sina
magiska krafter. Alla tror att han är död och han för
smäktar i en magisk fånghåla. Samtidigt ställs världen
inför värre hot än någonsin, och den enda som kan göra
något åt det är Gavin. Den vita kungens härar besegrar
Chromeria och gamla gudar föds på nytt.
➥ Pocket i juli. [165815]

Storpocket. [168385]

Todd Lockwood
The Summer Dragon 165:-

Michael J. Sullivan
Age of Swords 199:-

Maia och hennes familj föder upp drakar
som används i krig, men Sommardrakens
ankomst förändrar deras liv i grunden.
Maia hoppas få en egen drake, men
krigslyckan är dålig och familjen får inte
behålla några drakar. Samtidigt dyker
Sommardraken, en mytisk varelse, upp i
dalen där familjen bor. Han är ett tecken
på förändring. Men av vilket slag?

Gudarna har visat sig möjliga att besegra
och kampen fortsätter.
Människorna har rest sig mot gudarna.
Raithe startade upproret genom att döda
en gud, men gammal fiendskap gör det
svårt att ena motståndet. Kanske finns
svaret i ett fjärran land på andra sidan
havet. Där finns ett bistert folk som
föraktar både människor och fhrey, som
gudarna kallas. Persephone leder sierskan
Suri, fhreymagikern Arion och en brokig
skara i jakten på hjälp mot övermakten.

Första delen i The Evertide

Storpocket. [157808]

Dale Lucas
First Watch 129:-

Första delen i The Fifth Ward

Människor, orcer, trollkarlar, alver och
dvärgar trängs i Yenara, där stadsvakten
försöker hålla ordning.
Rem har nyss kommit till storstan. Han
hamnade rätt omgående i fånghålan och
har inte pengar nog att köpa sig fri. I
utbyte mot friheten erbjuds han en plats
i stadsvakten, som partner till Torval,
en hårdför dvärg som inte har mycket
till övers för sin nya kollega. Rem måste
bekanta sig med knarklangande orcer,
psioniska alver och motsträviga trollkarlar
i jakten på sanningen.
➥ Pocket i juli. [167212]

Anna Smith-Spark
The Court of Broken Knives 199:Första delen i Empires of Dust
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Andra delen i First Empire

➥ Inbunden i juli. [165915]

Angus Watson
You Die When You Die 129:Första delen i West of West

Du kan inte göra något åt ditt öde, så kasta
dig ut i stridens hetta och möt döden när
din tid är inne.
När släktens läger slaktas av plundrare
från en fiendestam måste Finns slåss
hårdare än någonsin. Tillsammans med en
liten skara överlevande tar han sig genom
okänd terräng mot ett osäkert mål. Men
han vill leva lite till, om så bara för att
tala om för Thyri Treelegs att han älskar
henne.
➥ Pocket i juni. [167078]

Django Wexler
The Guns of Empire 139:-

Mörk fantasy om legoknektar med uppdrag
att lägga ett dekadent imperium i graven.
Imperiets huvudstad, Sorlost, har stått
emot tidens tand och alla kejsardömets
fiender. Nu styrs hon av en förrädisk
Kejsare och stadens invånare ser inte
själva hur deras hem har förfallit. Orhan
Emmereth har hemsökts av drömmar om
kejsardömets fall. Han bestämmer sig för
att ta till våld i ett försök att, som han ser
det, rädda riket. På hans order marscherar en grupp soldater genom öknen mot
Sorlost. Orhan tror att det gamla måste
läggas i aska för att rädda framtiden.

Fjärde delen i Shadow Campaigns

➥ Inbunden i juli. [167499]

Pocket. [170961]

Efter general Janus bet Vhalnichs segrar
på slagfältet kallas alla stridande till
fredsförhandlingar.
Hoppet är att få ett slut på kriget. Drottning Raesinia av Vordan vill ha fred till
varje pris, men Janus tror inte på ett
fredsavtal med Elysiums svorna kyrka. De
svarta prästerna kan inte tänka sig att förhandla med kättare och demoner. De slåss
till döden. Styrkor under Marcus d’Ivoire
och Winter Ihernglass fångas
mellan generalen och drottningen. De
måste bestämma sig vem de ska stödja.
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Jen Williams
The Ninth Rain 129:-

Första delen i The Ninth Rain

Tre osannolika äventyrare enas inför hotet
från jure’lia, en fiende som flera gånger har
invaderat det mäktiga Ebora.
En gång glittrade taken i Ebora av guld.
Nu tassar vargflockar längs gatorna. Riket
är statt i förfall. Lady Vincenza fascineras
av lämningarna efter den senaste jure’liainvasionen, den som kallas Åttonde regnet.
Hon hyr Tormalin, en krigare för att titta
närmare på lämningarna, och råkar av
en slump på häxan Noon som sluter sig
till sällskapet. Trion dras in i en våldsam händelsevirvel, för jure’lia är på väg
tillbaka.
➥ Pocket i juli. [166961]

Tad Williams
The Witchwood Crown 169:-

Första delen i The Last King of Osten Ard

30 år senare i Osten Ard.
Det har gått tre decennier sedan Simon
Snölock blev kung Simon under de episka
händelserna i Minne, sorg och törne-
trilogin. Världen balanserar åter igen på
en knivsudd. Riket är hotat från flera håll,
gamla fiender samlar sina styrkor sam
tidigt som gamla allierade går förlorade,
och betrodda vänner faller offer för mörka
makter.
➥ Storpocket i juni. [162752]

nutidsfantasy
& skräck
Ilona Andrews
White Hot 85:-

Andra delen i Hidden Legacy

Romansbok om den levande lögndetektorn
Nevada Baylor. Här ställs hon mot
makterna som nästan förintade Houston.
Nevada sköter en detektivbyrå med hjälp
av sin magiska förmåga - hon kan känna
när folk ljuger. Hon ställs inför mäktiga
fiender och tar hjälp av den tokrika
magikern Connor ”Mad” Rogan. Naturligtvis slår det heta gnistor om paret.
➥ Pocket i juni. [143597]

Magic Binds 95:-

Tionde delen i Kate Daniels

Bröllopsplaner orsakar mer stress än
vanligt i ett Atlanta genomsyrat av det
övernaturliga.
Kate ser fram emot att äntligen göra en
ärbar hamnskiftare av Curran. Men de får
lite mer att göra än att bara ta ut en
annons och beställa en tårta. Kates far
Roland har kidnappat halvguden Saiman
och plågar långsamt ihjäl honom för att
själv få ännu mer makt. Ett orakel hävdar
att om Kate gifter sig med mannen hon
älskar kommer Atlanta att brinna, och
hon kommer att förlora sin älskade för
alltid. Den enda Kate kan be om hjälp har
sedan länge lämnat jordelivet. Men sådana
småsaker har aldrig stoppat Kate Daniels
när hon har bestämt sig.
Pocket. [161712]

Kelley Armstrong
Betrayals 129:-

Fjärde delen i Cainsville

J R R Tolkien

Beren and Lúthien 239:Sagan om Beren och Lúthien, återskapad från Tolkiens
efterlämnade verk.
Sagan om människan Beren och alvkvinnan Lúthien är
Tolkiens vackraste kärlekshistoria. Den utspelar sig under
den första åldern, tusentals år före ringens krig. Flera
versioner av sagan finns, bland annat i Silmarillion. Den
här boken har hämtat material från flera källor.
➥ Inbunden i juni. [163358]

The Atlas of Tolkien’s Middle-Ear th 219:Hundratals kartor över Tolkiens
Midgård, kompletterade med
förklarande texter.
Hundratals kartor och diagram
visar Midgård från de tidigaste
dagarna fram till tredje åldern.
Resvägar, slagfält, städer, borgar, byggnader och landmärken
finns med, åtföljda av texter om
klimat, vegetation, språk och
befolkning.
Häftat album. [159116]

Lita inte på någon.
Ju fler av Cainesvilles hemligheter Olivia
får reda på, desto mer komplicerat blir
hennes liv. Triangeldramat mellan henne,
pojkvännen Ricky och advokaten
Gabriel är en riktig härva, djupt färgad av
tidigare händelser. När Ricky anklagas för
mord behöver Olivia Gabriels hjälp, och
alla tre behöver kunna lita på varandra omgivna som de är av förräderier och ett
uråldrigt krig där båda sidorna gör allt för
att vinna.
➥ Pocket i juli. [167235]

Rachel Caine
Paper and Fire 110:-

Andra delen i The Great Library

Det stora biblioteket i Alexandria styr
allsmäktigt över informationsflödena i en
framtid där kunskap anses vara ett farligt
virus. Nu hotas Biblioteket av ett uppror.
I Ink and Bone byggde Rachel Caine upp
en värld där de som kontrollerar Biblioteket kontrollerar världens kunskap och
är beredda att gå över lik för att behålla
kontrollen. Här fortsätter historien om
upproret mot Bibliotekets makt.
Storpocket. [164293]

Ash and Quill 169:-

Tredje delen i The Great Library

Jess och hans vänner har flytt från
London, men tas till fånga i Philadelphia.
Stadens ledare tänker inte underkasta sig
Biblioteket, då väljer de hellre att bränna
böcker. Jess och de andra har en viktig
bricka i förhandlingen med sina fångvaktare: kunskap om en maskin som kan
krossa Bibliotekets regler. De måste sluta
fly och ta striden till fienden.
➥ Inbunden i juli. [166888]
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Andrew Caldecott
Rotherweird 199:-

Laurell K Hamilton
Crimson Death 95:-

En roman som blandar historia, fantasy,
magi och handfast verklighet.
Rotherweird är en stad synbart utan
historia. Inga guideböcker eller andra
skildringar nämner platsen, trots den
intressanta arkitekturen och medeltida
stadsplanen. Redan under elisabetansk tid,
på 1500-talet, kastade nämligen Rotherweird loss från det övriga England. Staden
fick ett slags fribrev av drottningen på ett
villkor, att ingen någonsin tilläts studera
dess historia. Men ett sådant kontrakt
är svårt att hålla i vår moderna tid, när
människor kommer och går som de önskar.

Anita måste fråga sig hur långt hon vill gå
för att rädda sin älskade.
Damian är kidnappad och Anita reser till
Irland för att rädda honom. Där ställs
hon inför vampyren som en gång skapade
Damian, hon som kallas M’Lady, Moroven
eller Nemhain. Oavsett vilket namn hon
bär, sprider hon död och förintelse runt sig.
Men Anita har ett eget dödligt vapen med
sig - Edward, eller Döden som han också
kallas.

Första delen i Rotherweird

Pocket. [167371]

Paul Cornell
Chalk 210:Andrew Waggoner är mobbad, och en dag
går hans plågoandar för långt, väldigt
mycket för långt.
Drake och hans killar släpar med Andrew
ut i skogen, där något oförlåtligt sker. Skolpojken Andrew dör, och något annat föds
i hans ställe. Bland de kalkrika kullarna
i West Country finns en hästristning som
vakar över en mäktig plats. Andrew finner
något där, en spegling av vrede och hämnd
som fyller honom.
Storpocket. [165297]

Larry Correia & John Ringo
Grunge 99:-

Första delen i Monster Hunter Memoirs

Correira tar hjälp av John Ringo när
monsterjägarnas förhistoria under 80-talet
ska berättas.
Marinsoldaten Oliver Chadwick Gardenier
blir dödad i en bombräd i Beirut, och ges
ett val av någon som kanske är Sankte Per.
Han kan dö och hamna i himlen, eller han
kan återvända till jorden och slåss mot
monster. Det visar sig att han förväntas
sluta sig till Monster Hunters och skydda
hyggligt folk mot ruskigheter som gömmer
sig i skuggorna.
➥ Pocket i juli. [165513]

Christine Feehan
Shadow Reaper 95:Andra delen i Shadow

Miljardären och playboyen Ricco Ferraro
är en shadow rider. Det är det enda liv han
känner till, men nu måste han hitta sin
själsfrände, annars riskerar han allt han
håller kärt.
Han trodde aldrig att det skulle hända,
men plötsligt står hon där, en mystisk
kvinna med en skugga som passar hans.
Hon söker skydd från en fasa som har
förföljt henne i månader. I Riccos armar
finner hon tryggheten, men mörkret de går
in i hotar att sluka dem.
Pocket. [166964]

Jeaniene Frost
The Sweetest Burn 85:-

Andra delen i A Broken Destiny

Ivy och Adrian måste återförenas och
kämpa tillsammans för att skydda
mänskligheten från demonerna.
Att erövra ett övernaturligt rike visade sig
vara enklare än att hela ett brustet hjärta.
Nu är Ivy måltavla för hämndlystna
fiender. Hon söker hjälp av Adrian och
vet inte vad som är svårast, att hitta det
magiska vapnet som kan reparera
murarna mellan världarna eller att stå
emot Adrians farliga lockelse.
➥ Pocket i juli. [168092]
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Del 25 i Anita Blake, Vampire Hunter

➥ Pocket i juni. [166965]

Kim Harrison
The Turn 129:-

Första delen i Hollows

En roman från samma värld som böckerna
om Rachel Morgan.
The Turn utspelar sig före böckerna
om Rachel, när världen drabbas av ett
skräddarsytt virus som ställer världens
övernaturliga väsen inför ett obehagligt
val. Antingen kan de hålla sig gömda och
titta på medan människorna dör, eller så
kan de kliva fram i strålkastarskenet och
försöka rädda dem. Här möter vi Trisk
och Kalamack, rivaler som nu är på flykt
tillsammans genom ett pestdrabbat USA.
De måste övertyga ledarna för alla övernaturliga grupper om att ställa upp för
mänskligheten.
➥ Pocket i juli. [167254]

Kevin Hearne
Besieged 129:En novellsamling med personerna från
Hearnes böcker om druiden Atticus.
Nio kortare berättelser som fyller ut tomrummen i historien om järnåldersdruiden
som tampas med den moderna tidens alla
problem.
➥ Pocket i juli. [165917]

Christina Henry
Lost Boy: The True Story
of Captain Hook 149:Författaren till ’Alice’ har här tagit sig an
en annan brittisk sagogestalt, Peter Pans
nemesis Kapten Krok, i en ond saga om
vilda pojkar på en ö.
Kanske är det inte Peter Pan som sitter
inne med sanningen om Kapten Krok, och
vad som försigick dem emellan. Det här är
den sanna historien om Krok, hur han gick
från att vara Peters favoritpojke till att bli
hans värsta fiende. Peter tog med
pojkarna till ön där inga vuxenregler
gällde, men Peters idé om lek var vassare
än en sjörövares huggare. Han lovade alla
evig ungdom och lycka. Men så blev det
inte.
➥ Storpocket i juli. [166927]

Faith Hunter
Cold Reign 95:-

Del 11 i Jane Yellowrock

Jane Yellowrock, som håller de värsta
blodsugarna borta från New Orleans gator,
måste tampas med uråldriga, europeiska
vampyrer.
Leo, New Orleans vampyrfurste, känner
sig trängd av delegationen från Europa.
Dessutom ryktas det att en ny slags våldsamma vampyrer har dykt upp i staden.
Jane ger sig ut på jakt och inser att det är
något märkligt med nykomlingarna, som
aldrig borde ha rest sig ur sina gravar. En
magisk kraft bortom mänskligt förstånd
tycks vara roten till det onda.
Pocket. [163268]
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Richard Kadrey
The Kill Society 99:-

Angela Slatter
Vigil 129:-

Sandman Slim är väldigt långt från
civilisationen, i Tenebrae, de dödas rike.
Han låter sig ledas av intuitionen och
råkar på en karavan med fördömda själar,
ute på ett mystiskt korståg under en
hänsynlös domares ledning. Slim gör
sällskap med den brokiga skaran av själar,
desertörer, vildänglar och en präst, Fader
Traven. Det var inte slumpen som ledde
Slim till de dödas rike. Hans försök att
öppna upp himlen har sänt en chockvåg
genom universum. De dödas riken faller
sönder, och när änglarna får upp ögonen
för att Slim finns i krokarna får han
plötsligt ett fett pris på sitt huvud.

Verity Fassbinder hör hemma i två världar,
hos människor och hos ’weyrd’.
Individer som tillhör båda världarna är
ovanliga, något som har gjort Varity till en
fredsbevarare mellan sina båda folk. Hon
ser till att människorna inte i onödan
konfronteras med weyrd. Men något
händer som stör ordningen. Sirener dör.
Olagligt vin gjort av tårar från människobarn finns till försäljning. Och någon har
släppt lös en stor fasa på Brisbanes gator.

Nionde delen i Sandman Slim

➥ Pocket i juni. [163356]

Dean R Koontz
The Silent Corner 149:Första delen i Ivy Elgin

’Jag behöver verkligen vara död.’
Meddelandet har lämnats av en man som
hade allt att leva för, men ändå tog livet av
sig. Mannens änka, Jane Hawk, bestämmer sig i sorg och vrede för att ta reda på
varför maken måste dö. Det visar sig att
ovanligt många begåvade, lyckliga och
stabila människor har begått självmord.
Jane börjar rota i saken, och är plötsligt
själv ett jagat byte. Hon har retat upp en
mäktig grupp som gör allt för att röja sina
motståndare ur vägen.
➥ Storpocket i juni. [167469]

J. R. Ward
Blood Vow 95:-

Andra delen i Black Dagger Legacy

Här återser vi gamla hunkar från Black
Dagger Brotherhood - nu i lärarrollen.
Axe är en ny rekryt i brödraskapets skola.
En tragedi har gjort att han håller sig för
sig själv. När en adelskvinna behöver en
ny livvakt tackar Axe ja till jobbet, men
han hade inte väntat sig att blodet skulle
börja koka så snart han såg sin nya arbets
givare.
Pocket. [165973]

historiskt & ångpunk
Diana Gabaldon
Seven Stones to Stand or Fall: A
Collection of Outlander Fiction 219:En samling noveller med personer från
Gabaldons Outlanderböcker.

Gravhäxan Alex brukar inte stöta på
levande döda. Hon pratar med de döda,
men oftast rör de inte på sig. Förrän nu.
Runt om i Nekros City begås brott av
reanimerade kroppar. Alex börjar rota i
saken och hittar en snårig härva av mörk
magi. När Biar Darque från Magical
Crimes Investigation Bureau också blir
inblandad får Alex lite hjälp, men paret
har svårt att hitta på något som kan sätta
stopp för zombieplågan.

Mercedes Lackey
A Scandal in Battersea 259:-

➥ Pocket i juni. [165768]

Anne Rice
Prince Lestat and
the Realms of Atlantis 95:-

Del 12 i The Vampire Chronicles

En riktig långkörare om kärlek, odödlighet,
existentialism - och såklart vampyrer.
Något har letat sig in i Lestat - något som
han måste slåss mot och förlika sig med.
Genom hans kamp förklaras också den
forna sjömakten Atalantayas relation till
vampyrerna och varför de inte åldras.
➥ Pocket i juli. [166253]

Vivian Shaw
Strange Practice 129:-

Första delen i Greta Helsing Files

Greta Helsing är de odödas läkare i
London.
Hon gör hembesök hos de levande döda och
tittar till banshees med ansträngda röster,
kummelgastar med gikt och trasiga
mumier. Det ger inga stora pengar, men
det är ett hederligt värv som Greta har
övat på sedan barnsben. Hennes stilla
liv ställs på ända när en grupp mordiska
munkar dyker upp och sprider död och förintelse bland både levande och döda. Greta
måste sätta stopp för munkarnas kult,
annars har hon snart inga patienter kvar.
➥ Pocket i juli. [162757]
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➥ Pocket i juli. [167372]

Kalayna Price
Grave Ransom 95:-

Femte delen i Alex Craft
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Första delen i Verity Fassbinder

➥ Storpocket i juni. [166200]

Vi visste inget om bokens handling när
katalogen skickades till tryck. Omslaget
pryds av Sherlock Holmes, en grå jako, en
korp och en bläckfisk.
➥ Inbunden i juni. [166857]

A Study in Sable 95:Två elementarmagiker undersöker
mystiska händelser tillsammans med John
och Mary Watson.
Lackeys serie om elementarmagiker som
spelar en stor roll i historien har
hunnit fram till det viktorianska England.
Där möter vi Sherlock Holmes vän John
Watson och dennes fru Mary, som båda är
elementarmagiker. De slår sig ihop med
två unga kvinnor, Nan och Sarah, som
arbetar åt Londons ärkemagiker.
Kvartetten utreder problem med onda
andar och märkliga hemsökelser.
➥ Pocket i juni. [166924]

Tom Miller
The Philosopher’s War 259:Historisk fantasy som blandar magi och
vetenskap i en roman från första världs
krigets USA.
I ett USA där nästan alla magistudenter
är kvinnor sticker Robert Weekes ut. Han
har fått stipendium för att plugga empirisk
filosofi, ett ämne som är misstänkt likt
magi och genom historien främst har
studerats av kvinnor. Medan han övar
på sina besvärjelser försöker Robert bli
accepterad av kvinnorna i klassen. Han
vill särskilt gärna att Danielle Hardin,
en desillusionerad krigshjälte som nu har
blivit politisk aktivist, ska vända blickarna
mot honom.
➥ Inbunden i juli. [165634]
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Cassandra Clare

Lord of Shadows 139:Andra delen i The Dark Artifices

Charles Stross

The Delirium Brief 279:Åttonde delen i The Laundr y.

Missnöjet gror på den anticthuloida byrån.
Efter händelserna i The Nightmare Stacks
har The Laundry haft svårt att hålla verksamheten hemlig. Nu planerar regeringen
att privatisera byrån. Planerna driver Bob
och hans chefer mot något som tills ny
ligen var otänkbart - en statskupp.
➥ Inbunden i juni. [169762]

The Nightmare Stacks 129:-

Freden mellan älvor och nephilim är i fara.
Emma trodde att hon skulle bli lugnare efter att ha
hämnats sina föräldrar. Hon hade fel. Hon dras till parabatai Julian, men vill skydda honom från det trassel som
alla parabatairelationer för med sig. Hon börjar dejta hans
bror, Mark, som nyss blivit fri efter fem år i älvornas rike.
Frågan är om han någonsin kan bli skuggjägare igen.
Unga vuxna. Storpocket. [164096]

Tales from the
Shadowhunter Academy 139:Tio illustrerade noveller om Simon Lewis äventyr på
Shadowhunter Academy.
Unga vuxna. Pocket. [164931]

Sjunde delen i The Laundr y

Alex Schwartz, finansvampyren som vi
lärde känna i The Rhesus Chart, har
värvats av The Laundry. Här skickas han
ut på sitt första uppdrag. Det betyder en
resa till Leeds, där en bombsäker
bunker från 50-talet ska inredas och bli
byråns nya högkvarter.
Pocket. [167075]

fantasy för unga
Renée Ahdieh
Flame in the Mist 129:-

Första delen i Flame in the Mist

En ung kvinna förklär sig till man och
ansluter sig till ett banditgäng.
På väg till sitt giftermål angrips samuraj
dottern Mariko och hennes följe av
banditer från Svarta klanen. Hon und
slipper nätt och jämnt med livet. Väl i
säkerhet klär hon sig i manskläder för att
infiltera Svarta klanen och ta reda på vem
som vill se henne död.
Unga vuxna. Storpocket. [164289]

Flame in the Mist 159:Unga vuxna. Inbunden. [164291]

Leigh Bardugo
Crooked Kingdom 99:-

Andra delen i Six of Crows

Andra boken om skojaren Kaz i den
myllrande hamnstaden Ketterdam.
Kaz har lyckats med en osannolik kupp
mot det ökända Ishovet och känner sig för
tillfället helt osårbar. Inget kunde förstås
vara mer fel. Med vänner som hör till
Ketterdams farligaste brottslingar riskerar
Kaz att dras in i värre svårigheter än
någonsin tidigare.
Unga vuxna. Pocket. [166920]

Elly Blake
Frostblood 99:-

Första delen i Frostblood

I ett land styrt av frostbloden kliver en ung
kvinna med eld i ådrorna fram.
Under frostblodens styre tvingas alla som
kan kontrollera eld och värme att gömma
sig. Sjuttonåriga Ruby är ett eldblod som
håller sig gömd, tills den dag då soldater
kommer till hennes by och hennes mor blir
dödad. Då svär Ruby att hämnas på den
tyranniska Frostkungen.
Unga vuxna. Pocket. [162763]
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Kiera Cass
The Siren 99:Kiera Cass slog igenom med The Selection,
men The Siren är hennes debutroman.
Som siren är Kahlen svuren att i hundra
år tjäna Havet, ett odödligt århundrade
då hon inte åldras men måste följa Havets
bud om att locka ner offer i djupet. Hon är
förbjuden att bli vän med eller ens prata
med människor. Det är en ensam tillvaro,
tills den dag då hon träffar den mänsklige
mannen Akinli, och inser att kärleken kan
vara värd att offra allt för.
Unga vuxna. Pocket. [167870]

Neil Gaiman & Divya Srinivasan
Cinnamon 199:En barnbok om den blinda prinsessan
Cinnamon som inte vill prata.
Cinnamons föräldrar, Rajahn och Rani,
kan inte förstå varför dottern vägrar prata.
De utlovar en belöning till den som kan få
dottern att säga något. Folk kommer vida
ifrån och försöker få henne att tala, men
ingenting fungerar. Tills en stor, farlig
tiger kommer till palatset och säger att
han är där för att lära människoungen att
tala.
Barnbok. Inbunden. [162337]

Derek Landy
Resurrection 159:-

Tionde delen i Skulduggery Pleasant

Den beniga detektiven är tillbaka.
Åter från de döda dyker Skulduggery
och Valkyrie upp igen, tillsammans med
skurkar och vänner från de tidigare nio
böckerna. Dessutom får vi stifta bekantskap med några nya ansikten, till exempel
tonåriga Omen Darkly. Handlingen har
sant världsomspännande proportioner och
besvarar frågor om det vandrande skelettet och hans mänskliga skyddsling, frågor
som går ända tillbaka till händelserna före
det första böckerna.
➥ Från 12 år. Storpocket i juni. [163357]
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Lisa Maxwell
The Last Magician 149:Magin är praktiskt taget död i dagens New
York. Alla trollkarlar som vågar sig dit
fångas av Randen, en mörk energibarriär.
Randen skapades för länge sedan av den
mystiska Orden, men kanske kan ändå
något göras åt situationen. Tjuven Esta,
mästare på att stjäla magiska föremål, har
en inneboende förmåga att manipulera
tiden. Hon kan bokstavligt talat stjäla från
det förflutna. Hela hennes träning har
syftat till en enda sak - att resa tillbaka i
tiden till 1902 och stjäla en senare förstörd
bok med Ordens djupaste hemligheter.
Där finns information som kan hjälpa till i
försöken att förstöra Randen.
➥ Unga vuxna. Storpocket i juli. [167744]

Richelle Mead
Midnight Jewel 129:-

Andra delen i The Glittering Court

Från krigsflykting till polerad överklassdam, men hela tiden med en plan.
Vid Glittrande hovet tränas flickor till att
bli lämpliga fruar för rika och mäktiga
män i Nya världen. Mira, en krigsflykting,
smider en plan som skulle kunna ge henne
sann frihet - eller få henne hängd.
➥ Unga vuxna. Storpocket i juli. [162200]

Nnedi Okorafor
Akata Witch 119:Albinoflickan Sunny är född i New York
men bor i Nigeria, där hon dras in i övernaturliga äventyr.
Sunny vill helst bara spela fotboll och undvika mobbarna i plugget, men genom Orlu
och Chichi dras hon in i Leopardfolkets
värld. Där är ditt största handikapp
också din viktigaste tillgång, i Sunnys fall
albinismen. Sunny, Orlu och Chichi bildar
en häxcirkel med uppdrag att söka rätt på
Black Hat Otokoto, en man som kidnappar
och stympar barn. Frågan är bara vad de
ska göra när de hittar honom.

J K Rowling, John Tiffany & Jack Thorn

Harr y Potter and the Cursed
Child - Par ts I & II 99:Manuset till pjäsen med samma namn, den åttonde
berättelsen från Harry Potters värld.
Harry Potter är en överarbetad tjänsteman på Trolldoms
ministeriet och pappa till tre barn i skolåldern. Pappa
Harry kämpar med att inte låta det förflutna invadera
nuet, samtidigt som hans yngsta son Albus tyngs av sitt
arv.
➥ Från 9 år. Pocket i juli. [169234]

Första boken om Harr y Potter i elevhemsutgåvor
Nu finns Harry Potter and the Philosopher’s Stone i särskilda
utgåvor med elevhemmens vapensköldar på omslaget:
Harry Potter and the Philosopher’s Stone Gryffindor Edition 210:Från 9 år. Inbunden. [162345]
Harry Potter and the Philosopher’s Stone Hufflepuff Edition 210:Från 9 år. Inbunden. [162346]
Harry Potter and the Philosopher’s Stone Ravenclaw Edition 210:Från 9 år. Inbunden. [162348]
Harry Potter and the Philosopher’s Stone Slytherin Edition) 210:Från 9 år. Inbunden. [162349]

➥ Unga vuxna. Pocket i juli. [167160]

Sarah J Maas

A Cour t of
Wings and Ruin 119:-

Tredje delen i A Court of Thorns and Roses
Krig hotar att bryta ut och ödelägga allt Feyre håller kärt i
serien med mörka och intrigerande älvor.
Feyre är tillbaka vid Vårhovet, fast besluten att ta reda på
allt hon kan om Tamlins intriger och om kungen som har
anfallit och hotar Prythian. För att lyckas med det måste
hon spela ett riskabelt spel där ett enda felsteg kan leda
till en katastrof.
Krigets eldar närmar sig. Feyre måste avgöra vem hon kan
lita på bland hovets höga herrar, och söka vänner på
osannolika platser.
Pocket. [162334]
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Rick Riordan

The Dark Prophecy 169:-

Andra delen i The Trials of Apollo

Hur straffar du en odödlig? Genom att göra honom dödlig!
Lester, som skönhetens och musikens gud nu heter, för
söker ta sig tillbaka till Olympen och sin gudomliga kropp.
Han lämnar Camp Half-Blood och färdas över Nord
amerika i ett försök att ställa allt till rätta igen.
Från 12 år. Storpocket. [164525]

The Hidden Oracle 99:Första delen i The Trials of Apollo

Apollo har kastats ner från Olympen av Zeus. Svag och förvirrad hamnar han i New York som en vanlig tonårskille.
Från 12 år. Pocket. [164524]
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Tara Altebrando
The Possible 139:Ett mörkt och mystiskt arv dras fram i
ljuset när en tonårsflicka tvingas kon
frontera sin mors hemligheter.
För tretton år sedan dömdes Kaylees
mamma Crystal till livstids fängelse för
mord. Under ett raseriutbrott dödade hon
Kaylees lillebror. Dessförinnan var hon
berömd som en slags kultledare, känd för
sina telekinetiska krafter. Efter en lång
tids tystnad dyker en journalist upp och
vill att Kaylee ska berätta sin historia.
Unga vuxna. Pocket. [167710]

Kiera Cass
The Crown 99:-

Femte delen i The Selection

Sista boken i serien som började när
America tävlade om prins Maxons hjärta.
I The Heir mötte vi en ny generation.
Eadlyn, dotter till America och Maxon, är
den första prinsessan som håller en
Selection. Hon trodde inte att hon skulle
hitta en partner bland de 35 friarna, än
mindre att hennes livs kärlek skulle
gömma sig bland dem. Men hjärtat kan
överraska.
➥ Unga vuxna. Pocket i augusti. [167882]

David D. Levine
Arabella of Mars 99:-

Första delen i The Adventures of Arabella Ashby

Arabella Ashby har växt upp på en brittisk
plantage på Mars, men dras ut på äventyr.
Arabellas mor har bestämt att dottern
ska skickas till London på jorden, men
oväntade händelser tillstöter. Det hela
slutar med att Arabella, förklädd till pojke,
tar värvning ombord på skeppet Diana.
Hon slungas in i kriget mellan britter och
fransmän, och måste försöka överleva om
hon ska hoppas kunna rädda sin familj
hemma på Mars.
Från 12 år. Pocket. [167207]

Pittacus Lore
United as One 99:-

Sjunde delen i Lorien Legacies

Sista boken i I Am Number Four-serien
utspelar sig efter mogadoriernas invasion.
Mogadoriernas krigsskepp ligger i omloppsbana runt jorden. Inget land har vad
som krävs för att möta hotet. Gardet är
allt som hindrar ett fullständigt nederlag.
De har USA:s armé på sin sida, men
kanske räcker inte det. De behöver förstärkningar och vänder sig till tonåringar
över hela jorden.
➥ Unga vuxna. Pocket i juni. [167872]

Generation One 115:-

Första delen i Lorien Legacies Reborn

Första boken i en ny serie som utspelar sig i
samma värld som I Am Number Four.
Kriget är över, men för nästa generation
har kampen bara börjat. Under den sista,
desperata striden släppte Gardet lös lorisk
energi som spred sig över hela planeten.
Nu har tonåringar över hela världen
börjat utveckla märkliga krafter. För att få
situationen under kontroll inrättar Gardet
en särskild skola där den nya generationen
får lära sig att kontrollera sina krafter.
Förhoppningsvis visar de sig vara en tillgång för mänskligheten, men alla tror dem
inte om gott.
➥ Unga vuxna. Storpocket i juli. [162696]

space opera & action
Stephen Baxter
Vengeance 199:En Xeelee-bok om ett magnifikt försök att
förändra historien.
Vi befinner oss en halv miljon år in i framtiden, efter ett utdraget krig mellan
människor och xeelee. Människorna
förlorade, men priset blev högt också
för segrarna. Få xeelee finns kvar i vårt
universum. Några eftersläntrare, som har
förfinat konsten att resa i tiden, ser kriget
mot människorna som en plump i sin arts
historieprotokoll och har bestämt sig för
att göra förändringar.
➥ Storpocket i juni. [166463]

Greg Bear
Take Back the Sky 149:Tredje delen i War Dogs

Jack Campbell

Vanguard 189:-

Första delen i The Genesis Fleet
En ny serie från samma universum som Lost Fleet-
böckerna. Här får vi se Alliansen födas.
När den nyetablerade kolonivärlden Glenlyon angrips av
en grannplanet läggs ansvaret för kolonins försvar på
Robert Geary, före detta flottofficer, och Mele Darcy,
gammal marinkårssoldat. Med improviserade vapen och en
liten skara frivilliga ska Geary och Darcy försöka slå tillbaka angriparna. Glenlyonborna är inte de enda offren för
den nya ordningen. Strider bryter ut överallt i kolonierna
och pirater härjar. Många sätter sitt hopp till marsianen
Carmen Ochoa och politikern Lochan Nakamura, som har
skissat på planer för en försvarsallians.
Inbunden. [161635]

Sista delen i Bears militär-sf från sol
systemet.
Michael Venn och hans stridskamrater
är fångna under månen Titans isiga yta.
Både jorden och antagonisterna vill göra
processen kort med dem. De måste slå sig
ihop med sina forna fiender, glömma allt de
en gång har lärt sig och resa ut i mörkret
bortom Pluto, mot den mystiska Planet X,
antagonisternas hemvärld.
Pocket. [167330]

Becky Chambers
A Closed and Common Orbit 99:Andra delen i Wayfarers

Uppföljare till relationsrymdoperan ’The
Long Way to a Small, Angry Planet’.
A Closed and Common Orbit tar vid en
kort tid efter den första romanen, men går
bra att läsa helt fristående. Skepps-AI:n
Lovelace har vaknat upp i en ny kropp
efter en fullständig systemuppdatering.
Hon har inga minnen från sitt förflutna,
och måste försöka bestämma sig för vem
hon är. Hon blir vän med ingenjören
Pepper, som vill lära henne att växa och
utvecklas.
➥ Pocket i juni. [166921]
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C J Cherryh
Convergence 249:-

Jason M. Hough
Escape Velocity 110:-

Foreignerböckerna utspelar sig på en värld
med en mänsklig minoritetsbefolkning.
Bren Cameron är en människa som assimilierats bland planetens urinvånare, atevi.
Femtusen mänskliga flyktingar från en
fjärran del av rymden finns nu ombord på
Alpha Station. De måste evakueras ner på
planeten, ett svårgenomfört företag som
faller på Brens axlar.

Andra boken om rymdkaptenerna Skyler
och Gloria. Skeppen har tagit sig igenom
Svärmblockaden och befinner sig nu vid
planeten Carthage, som har flera rymd
stationer i omloppsbana. De måste förstöra
fiendens installationer och hitta en väg
tillbaka till jorden.

Del 18 i Foreigner

Inbunden. [161465]

David Drake
Death’s Bright Day 99:Del 11 i RCN

Daniel och Adele skickas till ett fjärran
solsystem där ett uppror har brutit ut.
Paret trodde att deras dagar i hetluften
var över. Daniel är lyckligt gift och Adele
är nöjd med att pyssla i sitt bibliotek.
Men en interstellär kris kastar tillbaka
dem ut i rymden, under förevändningen
att de är de enda som kan hindra ett krig
mellan Cinnabar och the Alliance of Free
Stars. Men snart börjar de tvivla på om
uppdragsgivarna verkligen vill att de ska
lyckas, eller ens överleva.
➥ Pocket i juli. [161842]

Jason M. Hough
Injection Burn 110:-

Andra delen i Beyond Dire Earth

➥ Pocket i juli. [165988]

Tanya Huff
A Peace Divided 249:-

Andra delen i Peacekeeper

Torin har lämnat militären och grundat en
egen, privat militärstyrka. Hon dras in i en
riskabel gisslansituation.
En grupp forskare på en klass två-planet
har tagits som gisslan vid en arkeologisk utgrävning. Torins grupp skickas
för att göra ett fritagningsförsök, men
det kompliceras av att gisslantagarna är
militärer från både Konfederationen och
the Primacy. De är på jakt efter ett vapen
som kan bita på ”plastvarelserna” som
startade kriget. Torin hamnar i en soppa
av motstridiga lojaliteter och vet till slut
inte vem hon ska lita på, eller vem hon vill
slåss för.
➥ Inbunden i juni. [166858]

Första delen i Beyond Dire Earth

Alex Lamb
Exodus 219:-

Första delen av två i en actionfylld sfhistoria om två skeppsbesättningar ute på
ett farligt uppdrag.
Skyler Luiken och hans besättning sätter
kurs mot en fjärran planet där en art välvilliga utomjordingar hålls fångna bakom
en flottblockad, känd som Svärmblockaden.
Inga mänskliga skepp har någonsin tagit
sig förbi blockaden och Skyler vet inte
vad som vänter på andra sidan. Inte så
konstigt då, att han blir förvånad när han
stöter på kapten Gloria Tsandi och
hennes besättning. De två kaptenerna må
ha varit fiender i det förflutna. Nu måste
de samarbeta.

Photurianerna har visat sig vara en
formidabel fiende. Av dussintals mänskliga
stjärnsystem återstår bara fyra.
Jorden håller på att evakueras. Mänsklig
heten är trängd i ett hörn. Men på en
avlägsen planet, skyddad från både
människor och photurianer, lever hoppet.
Där finns en person som skulle kunna göra
skillnad. Will, som har utvecklats till något
långt bortom det mänskliga, är fast i ett
egentillverkat helvete. Han vet inte ens
vad som pågår ute i den större rymden,
så en desperat räddningsaktion tar sin
början.

➥ Pocket i juni. [165980]

Tredje delen i Roboteer Trilogy

Storpocket. [166462]

Ian Douglas

Peter Hamilton

Sjunde delen i Star Carrier

Andra delen i The Chronicle of the Fallers

Dark Mind 85:-

Mänskligheten sluter sig samman i striden mot en
uråldrig AI med makt att utrota allt motstånd.
Året är 2425. Inbördeskriget mellan USA och Paneuropeiska federationen är över. Men innan jordborna hinner
njuta av freden ställs de inför ett nytt hot. En främmande
intelligens vid Omega Centauri har tagit ut en europeisk
forskningsanläggning med 12.000 människor. Hotet måste
bemötas innan fienden får upp ögonen för jorden.
Pocket. [167722]
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Night Without Stars 110:-

Planeten Bienvenido har undsluppit Tomheten i Vinter
gatans mitt, men invånarna hotas av De Fallande.
De Fallande är utvecklade för att slå ut intelligent liv och
har nu infiltrerat planetens samhällen på alla nivåer.
Ingen vet längre vem som är att lita på, eftersom fienden
kan ta mänskliga kroppar i besittning. Motståndsrörelsen
leds av den mystiska Krigarängeln, som får hjälp av
Samväldesteknologi.
➥ Pocket i juli. [166939]
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Sharon Lee & Steve Miller
The Gathering Edge 279:Theo Waitley är illa ute. Hon är mord
hotad. Någon är på jakt efter hennes skepp
Bechimo och myndigheterna försöker
arrestera hennes besättning.
Bechimo behöver en trygg hamn, och tar
sig till vad som brukade kallas för ’den
trygga rymden’. Tyvärr är den inte så
trygg längre. Någonting läcker in från ett
annat universum och genom tiden. Hela
skepp dyker upp ur tomma intet, däribland
ett illa skadat krigsskepp på flykt undan
ett sedan länge avslutat krig.
Inbunden. [162841]

Alastair Reynolds
Revenger 99:Från en fjärran framtid kommer den här
äventyrshistorien med tydliga drag av
Skattkammarön.
I ruinerna efter främmande civilisationer
lever mänskligheten vidare, och den är sig
lik. Kapten Rackamore och hans besättning ombord på solseglaren Monetta’s
Mourn söker bland solsystemets fragmenterade världar efter värdefulla artefakter
som lämnats kvar i bråten efter glömda
civilisationer. Helt färska ombord är två
systrar, Adrana och Fura Ness, som har
tagit hyra mot sin fars vilja.
Pocket. [166134]

Steve White & Charles E Gannon
Imperative 99:Sjunde delen i Starfire

Kriget mot arduanerna är över, och
angriparna har slagit sig ner som nya
invånare i Rimfederationen.
Men alla har inte kommit över förlustens
nesa. Delar av arduanernas krigarkast kan
inte förlika sig med nederlaget, eller med
idén att andra arter ges medborgerliga
rättigheter. De leds av amiral Amunsit,
som håller Zarzuelasystemet i ett järngrepp. Hon hoppas hitta anhängare bland
de flyende flottorna som har lämnat
arduanernas hemsystem.
Pocket. [163126]

Första delen i Sibyl’s War

Nicole har ingen familj, inga pengar och
hennes kille Bungie är kriminell.
Men inget av det har någon betydelse, när
Bungie och hon kidnappas av mystiska,
malliknande människor och tas till det
levande skeppet Fyrantha. De har blivit
shanghajade till besättningen, och Nicole
dras in i en strid om kontrollen över
skeppet.
Inbunden. [168132]

postapokalyps
& dystopi
James Barclay
Heart of Granite 129:Postapokalyptisk science fantasy i en framtid där stridsdrakar är ett viktigt vapen i
ett utdraget krig.
Världen har förvandlats till ett slagfält i
ett krig ingen kan vinna, men det finns
makthavare som kan tänka sig att ta till
drastiska medel för att bryta dödläget.
Max Halloran är en jaktpilot som hör
något han inte borde ha hört. Plötsligt
måste han riskera livet för en hemlighet
som kan förändra krigets utgång.
Pocket. [166632]

Cory Doctorow
Walkaway 239:I en hårt socialt skiktad framtid väljer
somliga att lämna allt bakom sig.
Makt och medel har koncentrerats till en
mikroskopisk del av jordens befolkning.
Automatisering har gjort största delen av
den arbetsföra befolkningen överflödig.
För dem som söker ett alternativ finns
möjligheten att lämna allt bakom sig,
att ge upp identitet och ägodelar för att
vandra till platser som har övergivits på
grund av miljöförstöring, krig eller andra
katastrofer. De kallas walkaways. Det här
är deras historia.
Inbunden. [170105]

Jane O’Reilly

Alastair Reynolds

Första delen i The Second Species

En samling med 20 noveller och kortromaner.
Innehållet spänner över mer än femton års författarskap.
Från samma värld som Revelation Space ingår Great Wall
of Mars, Weather, Diamond Dogs och The Last Log of the
Lachrymosa. Dessutom ingår The Water Thief, The Old
Man and the Martian Sea, Beyond the Aquila Rift, Minla’s
Flowers, Zima Blue, Fury, The Star Surgeon’s Apprentice,
The Sledge-Maker’s Daughter, Thousandth Night, Troika,
Sleepover, Vainglory, Trauma Pod och In Babelsberg.
➥ Pocket i juni. [163003]

Blue Shift 169:-

Jorden är en kall och delad värld. De rika gömmer sig
undan verkligheten. Alla andra gör vad de kan för att
överleva.
Jinnifer Blue är en rik flicka på rymmen. När ett misslyckat jobb strandar henne på ett fångskepp tillsammans
med Vintergatans värsta avskum inser hon att de rika och
mäktiga har mer än hon trodde att svara för. Hon måste
bestämma sig för vem hon kan lita på.
Storpocket. [167205]
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Timothy Zahn
Pawn 299:-

Beyond the Aquila Rift 149:-
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Megan Hunter
The End We Start From 139:-

John Ringo
Black Tide Rising 99:-

En karg och poetisk historia om en ny
bliven mor som flyr undan stigande vattennivåer med sitt barn.
En mystisk katastrof har dränkt London.
I de stigande vattenmassorna föder en
kvinna sitt första barn, Z. Kort därefter
tvingas hon fly från staden. Hon rör sig
norrut undan översvämningen, från plats
till plats, samtidigt som Z börjar se sig om
i världen.

En novellsamling med berättelser
från samma värld som Ringos zombie
apokalyptiska Black Tide Rising-serie.
Med bidrag från John Ringo, Eric Flint,
John Scalzi & Dave Klecha, Sarah A. Hoyt,
Jody Lynn Nye, Michael Z. Williamson.

Inbunden. [168722]

Jennie Melamed
Gather the Daughters 199:En otäck sf-thriller om en kult på en ö, där
kvinnorna lever under ett fruktansvärt
förtryck och barnen utsätts för övergrepp.
Kulten grundades för många år sedan av
familjer på flykt från fastlandet. De har
byggt ett samhälle baserat på förfädersdyrkan, hård kontroll av barnafödandet
och undertryckande av kunskap och fritt
tänkande. Vandrarna, ett antal utvalda
män, är de enda som får lämna ön och
hämta förnödenheter i ödelandet. Men när
en ung flicka ser något förbjudet börjar fler
ställa frågor.
➥ Storpocket i juli. [166966]

Deon Meyer
Fever 199:Sydafrikansk postapokalyps om ett litet
samhälle som växer fram efter en
förödande epidemi.
Ett virus har svept över jorden och nästan
alla är döda. Fläckvis finns överlevande,
här och där. Vi stöter på en liten skara i
Sydafrika, där bara ruiner finns kvar av
civilisationen. Willem och Nico Storm,
far och son, grundar ett litet samhälle i
ruinerna. De hotas av banditer och ställs
inför oväntade prövningar när deras lilla
gemenskap växer.
➥ Pocket i juni. [168260]

Nnedi Okorafor
The Book of Phoenix 95:-

Andra delen i Who Fears Death

’The Book of Phoenix’ utspelar sig före
händelserna i ’Who Fears Death’.
Phoenix är ett genetiskt experiment, född
och uppfostrad i New Yorks Tower 7. Hon
är ’accelererad’, fullt utvecklad trots att
hon bara är två år gammal. Hon har övermänskliga krafter, men vet just ingenting
om livet och världen. En kväll blir Saeed,
som Phoenix är förälskad i, vittne till
något fruktansvärt. Efter det begår han
självmord. Ledningen för Tower 7 vill inte
säga något om händelsen, och Phoneix
förstår för första gången att hon bor i ett
fängelse. Hon bestämmer sig för att fly.
Pocket. [163960]

Robert Repino
D’Arc 259:-

Tredje delen i Morte

Mänskligheten har utkämpat ett krig mot
en mäktig insektskoloni, en konflikt som
har skapat en brokig skara tänkande djur.
Kriget är över. Kolonin är besegrad och
drottningen död, men djuren som gavs
intelligens på mänsklig nivå finns kvar.
Efter år av blodspillan måste de nu lära
sig leva sida vid sida med sina mänskliga
fiender. Långt från den nyfödda civilisationen har katten och krigshjälten Mort(e)
skapat sig ett nytt liv tillsammans med sin
gamla kärlek, hunden Sheba, men paret
dras in i nya konflikter.
Inbunden. [163074]
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Pocket. [167275]

Justina Robson
The Switch 219:Harmony tar bara emot perfekta med
borgare.
Ett perfekt samhälle ska upprätthållas. De
avvikande måste utrotas. För föräldralösa
barn som Nico och Twostar innebär det ett
kort och brutalt liv under hårt förtryck.
Men de är överlevare, och när de ser en
chans att lämna slummen tar de den. Enda
haken är att biljetten till frihet innebär att
Nico döms till döden för mord på
Harmonys mest ökända gangster.
Storpocket. [156868]

tidsresor &
alternativhistoria
Taylor Anderson
Blood In the Water 95:Del 11 i Destroyermen

Destroyermen är en alternativhistorisk
serie om krigsskeppet USS Walker som
hamnar i en alternativ verklighet där
jorden inte befolkas av människor, utan av
’lemurer’ och ’griker’.
Don Hernan och Dominiontrupperna
tänker förinta alla som gömmer sig bakom
Fort Defiances murar. Samtidigt dyker en
ny maktspelare upp, med en egen agenda.
Kanske är det här vändpunkten i kriget.
Pocket. [163264]

Devil’s Due 259:-

Del 12 i Destroyermen

Kapten Reddys familj och vänner har
tagits till fånga av den galne Kurokawa,
samtidigt som både the League och
Dominion smider ränker som kommer
att sätta käppar i hjulet för Reddy. Han
måste slå till mot Kurokawa innan det är
för sent och skyndar på reparationerna av
USS Walker. I bakhuvudet anar han nog
att han låter personliga känslor komma i
vägen för vad som måste göras. Men ibland
kan känslorna leda rätt.
➥ Inbunden i juni. [166877]

Eric Flint, Gorg Huff, Paula Goodlett
The Alexander Inheritance 279:Två gånger tidigare har delar av jorden
slungats bakåt i tiden. Nu händer det igen.
Den här gången är det ett kryssningsfartyg
som landar i Medelhavet under Alexander
den stores tid.
Queen of the Sea började sin resa i Västindien och hamnar efter en skakig färd
i Medelhavet sisådär 300 år före Kristi
födelse. En av passagerarna, historikern
Marie Easley, föreslår att de ska sätta kurs
mot Egypten. Där härskar makedoniern
Ptolemaios, anfader till Kleopatra och en
av Alexanders generaler. Det visar sig att
Alexander själv har hunnit dö. Mord, intriger och öppna strider bryter ut när arvet
efter den stora härföraren ska delas upp.
Kan Marie Easley och kapten Lars Flodden rädda sin besättning och kryssnings
passagerarna genom den hellenistiska
världens födelse?
➥ Inbunden i juli. [167249]
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Kerryn Offord & Rick Boatright
1636: The Chronicles
of Dr. Gribbleflotz 99:Möt Phillip Theophrastus Gribbleflotz,
världens främsta alkemist, som förser
amerikanska tidsresenärer med bakpulver.
Amerikanerna har en väldigt dimmig idé
om principerna bakom alkemi. De har
något de kallar ’kemi’, som inte verkar
riktigt vettigt. Gribbleflotz anstränger sig
för att föra in alkemin i den nya tiden.
Pocket. [167277]

Hannu Rajaniemi
Summerland 199:Döden är ett avslutat kapitel för mänsklig
heten.
Vi befinner oss i ett alternativt 50-tal där
andra världskriget aldrig bröt ut.
Istället expanderade det brittiska
imperiet in i Summerland, en metropol
där människor hamnar efter döden. Också
utan världskrig har det kalla kriget ställt
öst mot väst. Sovjetunionen har spioner i
Summerland och arbetar med teknologi
som kan hjälpa dem att skapa en gud. SISagenten Rachel White får upp spåret efter
en sovjetisk mullvad, men hur fångar du
en man som redan är död?
➥ Storpocket i juli. [167339]

Neal Stephenson & Nicole Galland
The Rise and Fall of DODO 169:Neal Stephenson har slagit sig ihop med en
historieförfattare. Resultatet är en roman
om tidsresor, magi och vetenskap.
Lingvisten Mel och säkerhetsagenten
Tristan bildar kärnan i ett hemligt projekt
som kommer att förändra historien - och
framtiden. Det har nämligen kommit till
myndigheternas kännedom att magi har
existerat (men sedan 1851 inte längre
fungerar) och att tidsresor förmodligen
är möjliga. Paret har fått i uppdrag att
lista ut varför magin har försvunnit från
världen och börjar jobba på en tidsmaskin.
Naturligtvis lyckas de, och naturligtvis orsakar tekniken diverse oanade katastrofer.
➥ Storpocket i juni. [167491]

Harry Turtledove
Fallout 110:-

Andra delen i The Hot War

Det kalla kriget exploderade i ett utbyte av
kärnladdningar. Nu är miljoner döda och
ännu fler på flykt.
I händelsernas centrum står två män,
Harry Truman och Josef Stalin. Truman
har ett växande problem i den allt
mäktigare Joe McCarthy. Samtidigt
vacklar Frankrike och Italien i sina lojaliteter, och Kina hotar att invadera Korea.
Storbritannien är illa sargat och stora
delar av USA ligger i ruiner. USA bombar
ryska marktrupper för att hindra framryckningen i Europa och Stalins hämnd
blir fruktansvärd. Vi får följa ett antal
överlevande och stridande som upplever
fasorna ur olika perspektiv.
Pocket. [165981]

Armistice 249:-

Tredje delen i The Hot War

Här avslutas serien om ett kallt krig som
exploderade när kärnvapnen avfyrades.
1952 ligger USA:s stora städer i ruiner.
President Harry Truman fruktar att
demokratin är ett minne blott. Han be
ordrar ett kärnvapenanfall mot Omsk, där
Stalin dödas. Röda armén står plötsligt
utan högsta ledning och upproret gryr i de
baltiska staterna och Polen.
➥ Inbunden i juli. [165918]
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övrig sf
Naomi Alderman
The Power 149:Vad skulle kunna hända om kvinnor, och
bara kvinnor, fick superkrafter?
Kanske har Kraften funnits i tusentals år
och blivit vanligare först nu. Klart står att
den kommer att spela en avgörande roll
i framtiden. Den har sitt ursprung i ett
organ vid nyckelbenen som kan användas
för att ge folk elektriska stötar, allt från
ett lätt obehag till omedelbart dödande,
eller för att skada elektronik och annan
apparatur. Det visar sig mer omstörtande
än någon kunnat ana.
➥ Pocket i juli. [167682]

Madeline Ashby
REV 139:-

Tredje delen i The Machine Dynasty

Här avslutas serien om de själv
replikerande maskinintelligenserna.
Säkerhetsspärren som hindrade vNandroiderna från att skada människor är
borta. De kan fritt agera som de önskar,
och vN Portia tänker använda sin frihet
för att krossa mänskligheten. Hennes medvetande finns spritt över datanät i hela
världen. Men dotterdottern Amy tänker
försöka hindra henne.
Pocket. [142759]

Blake Crouch
Dark Matter 110:’Är du nöjd 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.
Pocket. [168725]

Dark Matter 139:Storpocket. [163034]

Gabe Hudson
Gork, the Teenage Dragon: A novel 199:Draken Gork är sämst i klassen, men fast
besluten att inte låta sig hunsas.
Gork har ett stort hjärta, små horn och
svimmar lätt. Han är sämst i klassen på
WarWings Military Academy, och nu har
han problem. Om han inte får en draktjej
att tacka jag till att bli hans drottning på
skolavslutningen kommer han att framleva sina dagar som slav. Hittar han någon
som vill bli hans förväntas de ge sig av
tillsammans för att erövra en främmande
planet. Gork har siktet inställt på den
eldfängda Runcita Floop ... och Jorden.
➥ Inbunden i juli. [166141]

Laura Lam
Shattered Minds 159:-

Andra delen i False Hearts

Fortsättningen på framtidsthrillern ’False
Hearts’ har bytt huvudperson.
Avdankade neurologen Carina har det
kämpigt med sina drogproblem, med sitt
samvete och med mordlusten. Hon lever
ut sina fantasier i drömmen, hjälpt av den
beroendeframkallande drogen Zeal. Allt
går utför i hennes liv och det ser inte ut att
bli mycket längre. Då uppenbarar sig en
död flicka för henne och allt förändras.
➥ Storpocket i juni. [165424]
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Cixin Liu
The Wandering Earth 199:En samling med Cixin Lius noveller. Elva
berättelser ingår. Fem av dem har vunnit
det kineiska Galaxy Award-priset.
Storpocket. [164936]

Death’s End 139:-

Tredje delen i Three-Body Trilogy

50 år har gått sedan Domedagsslaget, och
trisolarierna hålls borta från jorden av
Den mörka skogen.
Paradoxalt nog har händelserna lett till
en allmän välståndsökning på jorden. Tri
solarisk vetenskap har hjälpt forskningen
och snart tycks de två civilisationerna redo
att leva fredligt sida vid sida. Samtidigt
har freden invaggat mänskligheten i ett
farligt lugn. Cheng Xin, en flygingenjör
från 21:a århundradet, vaknar upp ur en
lång dvala. Hon bär på kunskap om ett
sedan länge glömt program från krisens
första år. Det kan rucka på den sköra
maktbalansen mellan de två världarna.
Pocket. [164939]

Stephenie Meyer
The Chemist 99:En hemlig agent på flykt från sina tidigare
uppdragsgivare måste ta ett sista uppdrag för att rentvå sitt namn och rädda
livhanken.
Hon jobbade tidigare för den amerikanska
regeringen, för en hemlig byrå som bara
ett fåtal kände till. När de bestämde sig för
att hon hade blivit en belastning gav de sig
efter henne, utan förvarning. Nu stannar
hon aldrig länge på samma plats och byter
namn med jämna mellanrum. Hoppet om
att överleva minskar för varje dag. Då
dyker en av hennes gamla arbetsgivare
upp och erbjuder henne ett jobb som kan
radera det förflutna. Men naturligtvis är
ingenting vad det verkar vara.
➥ Pocket i juli. [167208]

Daniel H Wilson
The Clockwork Dynasty 129:Författaren till ’Robopocalypse’ berättar
om robotarna som har gömt sig bland oss i
århundraden.
År 1725 lyckades en av tsarens mekaniker
väcka liv i två människolika dockor i
källaren under Kreml. De två robotarna,
Peter och Elena, kom att leva igenom
några av historiens största omvälvningar.
De kämpade för att smälta in i det för
viktorianska samhället. De drogs in i ett
krig som redan hade rasat i hundratals
år när de kom in på scenen. Wilson växlar
mellan nu och då i berättelsen om ett
hemligt krig och en hemlig värld som avslöjas av antropologen June Stefanov.
➥ Storpocket i juli. [165822]

Olivia Koski & Jana Grcevich
Vacation Guide
to the Solar System 179:En illustrerad reseguide till
solsystemet.
Alla fakta är helt enligt de
senaste vetenskapliga rönen.
Ingen risk att ni råkar landa på
Venus och för sent inser att det
var en dum idé, med andra ord.
Skriven av en astronom och en
medlem av Guerilla Sciencekollektivet.
➥ Inbunden i juni. [167011]

Robbie MacNiven
Dawn of War III 119:En romanversion av datorspelet Dawn of
War III, ett spel i Warhammer 40.000:s
värld.
Vart 5000:e år kommer den fördömda
världen Acheron fram ur warpen. Dit
färdas då tre fraktioner - space marines,
eldar och orker - för att kämpa om makten
över det legendomspunna vapnet som sägs
finnas på planeten. Men när vapnet väl
är vunnet dyker ett fruktansvärt hot upp.
Kan de tre sidorna enas mot en gemensam
fiende?
Pocket. [166891]

David Annandale och Robbie MacNiven
Legacy of the Wulfen 119:Här berättas en historia som space wolves
helst skulle se strykas ur annalerna.
När Fenris hotas av en daemonisk
härskara svarar alla från Fang på ropet
att komma till hemvärldens försvar.
Vargarna har aldrig tidigare dragits in i
ett så fullskaligt krig, men mitt i för
ödelsen väntar något ännu värre. Deras
förlorade bröder, det mörka arvet efter
Russ, är på väg tillbaka. Kan space wolves
överleva sanningen om Wulfen?
➥ Pocket i juni. [170381]

Aaron Dembski-Bowen
The Master of Mankind 179:Del 43 i The Horus Heresy

Under det kejserliga palatset på Terra
kämpar kejsaren och hans livgarde för att
skydda eldars gamla nätverk.
Miljarder människor förbannar Horus
namn. Han är nu Förrädaren, den som
släppte lös krigets hundar över hela
galaxen. Men några viskar att skulden
kanske inte ska läggas på Horus, utan
på Kejsaren själv. Många år efter hem
komsten från det stora korståget ut
kämpar han nu ett väldigt annorlunda
krig, mot kaosmakterna som söker ta över
eldars uråldriga nätväg.
➥ Storpocket i juni. [168357]

Mark Clapham
Tyrant of the Hollow Worlds 139:Del 26 i Space Marine Battles

Kaosfursten Huron Blackheart och hans
röda korsarer ställer in siktet på Lastratis
ihåliga världar.
De mänskliga invånarna på Lastrativärldarna har inte mycket att sätta emot
Huron Blackheart och hans röda korsarer.
När space wolves kommer till stridsskådeplatsen har korsarerna redan hunnit befästa sina positioner. En blodig strid följer
och Lastratis världar hotar att förintas i
konfrontationen.
➥ Storpocket i juni. [168359]

Chris Wraight
The Carrion Throne 229:Första delen i Vaults of Terra

Inkvisitor Erasmus och hans akolyt
Spinoza tar sig an en mörk konspiration i
Imperiets hjärta, på själva Terra.
Erasmus jaktmarker är Terras vindlande
gator och gränder, för inte ens Imperiets
centrum går säkert för kätterska läror. En
konspiration leder honom hela vägen in
i det kejserliga palatsets salar, där hans
rotande får mäktiga fiender att reagera.
Inbunden. [166897]
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STAR WARS

James Luceno

Catalyst: A Rogue
One Stor y 95:En roman som utspelar sig före händelserna i
filmen ’Rogue One: A Star Wars Story’.
Orson Krennic arbetar med Palpatines topphemliga Projekt Dödsstjärnan. Han är fast besluten att få fram ett fungerande super
vapen för att krossa separatisterna. En nyckel till framgång är
Krennics gamla vän, forskaren Galen Erso. När Krennic räddar
Galen och dennes familj från kidnappare blir det lättare att få
forskaren med ombord på projektet. Galen erbjuds alla resurser
Republiken kan uppbringa och förleds att tro att projektet har ett
fredligt syfte. När det står klart för honom att Dödsstjärnan är ett
vapen måste han göra något för att hindra att den byggs.
Pocket. [163036]

Alexander Freed

Rogue One: A Star Wars Stor y 95:Romanen baserad på 2016 års Star Wars-film.
I en tid fylld av konflikter slår sig en grupp osannolika hjältar
samman för att genomföra ett livsfarligt uppdrag: att stjäla
ritningarna till Dödsstjärnan, Imperiets ultimata förstörelsevapen.
Det här är en av de viktigaste händelserna i Star Wars historia och
för samman vanliga människor, som har valt att förska genomföra
en närmast omöjlig operation och genom detta bli del i något som är
större än de själva.
Pocket. [166258]

Christie Golden

Inferno Squad 199:Rebellerna har hjältar som Jyn Erso och Luke
Skywalker. Imperiet har Inferno Squad.
När Dödsstjärnan sprängs tvingas Imperiet slå till
reträtt. Som svar på det förnedrande nederlaget godkänner imperieflottan bildandet av en särskild elitstyrka, Inferno
Squad. Den får i uppdrag att infiltrera och döda vad som återstår
av Saw Gerreras partisaner. Efter sin ledares död har partisanerna
fortsatt att följa hans hårdföra linje i motsåndskampen mot
Imperiet. Frågan är hur långt Inferno Squad är beredda att gå för
att slå ut dem.
➥ Inbunden i juli. [168387]

Beth Revis

Rebel Rising 189:Jyn Erso var fem när hennes mamma blev mördad och pappan
tvångsvärvades av Imperiet. Här berättas om hur hon uppfostrades
av Saw Gerrera.
Gerrera är en hårdför rebell, beredd att göra allt för att sätta käppar
i hjulet för Imperiet. Han uppfostrar Jyn till en partisan, med allt
vad det innebär av kunskaper om sabotage och hård militär träning.
Jyn lever för saken, men vet inte själv hur långt hon är beredd att
gå vid Saws sida. När hon ställs inför ett ofattbart svek måste hon
samla sig och fråga sig vad hon egentligen tror på, och vem hon kan
lita på.
Inbunden ungdomsbok. [167323]

tecknade serier
Doctor Aphra Vol 1 189:Arkeologen Chelli Lorna Aphra, känd som Doctor Aphra, har lyckats fly ur Darth
Vaders klor.
Vader vet inte om att Doctor Aphra är vid liv och hon hoppas att han aldrig
kommer att får reda på det. Tillsammans med sina två följeslagare 0-0-0 och
BT-1 ger hon sig av ut i galaxen i jakt på gamla artefakter. Hon har skulder att
betala och prisjägare att undvika.
➥ Häftat album i juni. [168982]

Poe Dameron Vol 2: The Gathering Storm 219:Poes äventyr fortsätter när han får ett uppdrag av Leia. I yttersta hemlighet ska
han eskortera C3P0 till planeten Kaddak.
Den senaste tiden har Agent Terex flera gånger dykt upp för att sabotera Poes
uppdrag och Poe börja misstänka att det kanske kan finnas en förrädare bland
manskapet i Black Squadron,
➥ Häftat album i juni. [168983]

Star Wars Vol 5: Yoda’s Secret War 189:Under ett uppdrag blir C3P0 bortförd av en elitstyrka med Stormtroopers.
R2D2 ger sig av för att befria sin robotvän och kvar blir Luke, strandad i sin
X-Vinge. Ensam i rymden tar han upp Ben Kenobis dagbok och läser om ett
uppdrag som Yoda sändes ut på under republikens sista dagar. Det återberättas
för oss här.
➥ Häftat album i juli. [168984]
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SUPERKVINNOR
Jenny T. Colgan
Spandex and the City 129:-

Tobias S Buckell
Halo: Envoy 129:Mänskligheten står inför en skiljeväg, och Master Chief John-117 kliver
fram som en osannolik räddare.
Inbördeskrig, bittra fiender och ett mystiskt arv från en avsomnad
civilisation - mänskligheten måste spela sina kort väl för att inte
riskera att försvinna från den galaktiska kartan. Master Chief John117 var känd som ett fruktansvärt vapen. Nu har hans namn plötsligt
laddats med hopp. Om mänskligheten kan ta sig igenom den här
flaskhalsen väntar kanske en möjlig framtid på andra sidan.
Pocket. [166812]

Timothy Zahn
StarCraft: Evolution 95:Vapenvila råder mellan människor, zerg och protoss. Men konflikten
ligger nära under ytan.
När zergernas återställande av en sönderbränd planet hamnar i
händelsernas centrum blossar striderna upp igen. Anklagelser om
biologisk krigföring används för att elda under konflikten. En expedition av terraner och protoss skickas för att undersöka den mystiska
zergplaneten. Den frodiga planetytan döljer mystiska varelser som, om
de skulle slippa lös, kan ändra historiens gång i hela galaxen.
➥ Pocket i juli. [165987]

Prey
The Art of Prey 379:En konstbok om Bethesdas FPS-rymdspel från 2017, baserat på 2006
års spel Prey, men med helt annan stämning och massor av coola
miljöer.
➥ Inbundet album i juli. [167789]

Magic the Gathering
The Art of Magic The Gathering Amonkhet 369:When the Second Sun rests between the horns on the horizon, so begins
the Hour of Revelation. Then the Hour of Glory, the Hour of Promise,
and finally the Hour of Eternity.
-The Accounting of Hours
En konstbok som tar avstamp i senaste kortserien till Magic the
Gathering, de egyptiskt inspirerade Amonkhet-korten. Amonkhet är
en oas i öknen där disciplinerade krigare tränar för att uthärda De
fem gudarnas prövningar och utnämnas till Värdiga. Allt syftar till att
förbereda folket för Gudafaraonens återkomst och slipa deras krigiska
färdigheter inför sammandrabbningen med draken Nicol Bolas, vars
djävulska planer omfattar hela Multiversum.
➥ Inbundet album i juli. [167678]

Holly vill inte ha en kille i spandex,
och definitivt inte en som försätter
henne i pinsamma situationer.
Men det är precis vad hon får. Holly
är en vanlig tjej i PR-branschen.
Hon har inte ägnat den trikåklädda
brottsbekämparen Ultimate Man
många tankar, tills hon en dag på
grund av diverse omständigheter
tvingas låta sig räddas av honom och
hamnar på förstasidan i morgon
tidningen.
Roman i pocket. [167072]

Sarah Kuhn
Heroine Complex 95:-

Första delen i Heroine Complex

Det är kämpigt att vara super
hjältinna. Det är ännu kämpigare att
jobba åt en superhjältinna.
Evie jobbar som assistent åt sin
gamla barndomsvän Aveda
Jupiter, San Franciscos mest älskade
superhjältinna. En natt tvingas Evie
ta Avedas roll, och det visar sig att
hon också har superkrafter. Plötsligt
ska hon handskas med mordiska
cupcakes, skvallerbloggar och över
naturliga karaoketävlingar.
➥ Roman i pocket i juli. [167000]

Heroine Worship 159:-

Andra delen i Heroine Complex

Aveda Jupiter och hennes tidigare
assistent Evie har förvandlats till
en superhjälteduo. Nu känner Aveda
att hon håller på att förvandlas till
en sidekick. Inget blir bättre av att
Avedas gamla divalater kommer
tillbaka och biter henne i baken,
eller att hon kanske aldrig var någon
riktigt superbra kompis till Evie.
➥ Roman i storpocket i juli. [166873]

Hope Nicholson
The Spectacular
Sisterhood of Superwomen 239:En bok om världens mest kända
superhjältinnor.
Här presenteras mindre kända
förmågor som Miss Fury, Tiffany
Sinn och Gale Allen tillsammans
med kändisar som Wonder Woman
och Ms. Marvel. Rikt illustrerad med
en genomgång av utvecklingen år för
år och publikationsdatum för olika
serier.
Inbunden. [162747]

Catherynne M Valente
The Refrigerator Monologues 219:En serie sammanlänkade historier
om kvinnor i superhjältarnas värld.
Här finns både superhjältinnor och
kvinnor som har framlevt sina liv i
skuggan av superpojkvänner eller
superkollegor. Också tragiska
historier, om kvinnor som har råkat
illa ut på tusen olika sätt för att
räddas eller ge motiv till hämnd för
den manliga hjälten ges plats här.
Roman inbunden. [165524]
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tecknade serier
Ben Aaronovitch, Andrew Carmel
& Lee Sullivan
Rivers of London: Black Mould 159:Som en av de få poliser i London med ockult
kännande lever Peter Grant ett hektiskt liv.
Hans senaste fall involverar vad som verkar
var ett tänkande svartmögel. Rika hänsynslösa människor börjar dö och det enda som
sammankopplar dem är svartmögel och en
skum bostadsrättsförmedling. Tillsammans
med sin kollega Sahra måste Peter följa det
slemmiga spåret, samtidigt som en hemsökt
glassbil ställer till med problem för parets
chef DCI Nightingale.
➥ Häftat album i juni. [168446]

Margaret Atwood, Johnnie Christmas
& Tamra Bonvillain
Angel Catbird Vol 3:
The Catbird Roars 159:SF-författaren Margaret Atwoods serie om en
ung genetiker som av misstag får sitt DNA
uppblandat med en katt och en uggla.
Det råder fullt krig i den knasiga upp
lösningen av Atwoods superhjältesaga. Den
onda råttarmén tänker ta makten över
världen, men kanske kan en brokig skara
halvkatter hindra dem.
➥ Inbundet album i juli. [168691]

Avatar:The Last Airbender
The Legend of Korra:
Turf Wars Part 1 139:Korra och Asami återvänder från sin tid i
Andevärlden. Dessvärre är kontakten med
andarna hårt ansträngda i Republic City.
En uppblåst byggherre vill göra om den nyöppnade portalen till en nöjespark, något som
andarna inte skulle uppfatta positivt. Utöver
detta har triaderna skiftat struktur och ett
gängkrig är på väg att bryta ut i stadens utkanter dit hundratals evakuerade människor
har tagit sin tillflykt.
➥ Storpocket i juni. [167774]

TECKNADE SERIER PÅ ENGELSKA
Buffy The Vampire Slayer
Buffy: The High School Years:
Parental Parasite 115:Buffy har problem med att hennes mamma
plötsligt har börjat tillbringa alldeles för
mycket tid med sin dotter.
Mellan läxor, vänner och monsterdräpande
finns det inte mycket tid över för mamma,
men när Joyce förhäxas av en barnslig demon
som lever av moderskärlek upptäcker Buffy
att syskonrivalitet kan vara dödlig.
➥ Storpocket i juli. [167779]

Christophe Chabouté
Alone 279:På en liten avlägsen ö med endast en fyr lever
en man avskuren från världen.
En dag är kommer en ny man med förnödenheter till fyren, en man som ställer frågor
andra undvikit fråga. Vem är du? Vad döljer
du? Varför lämnar du inte ön? Hur kan någon
vara så ensam? Frågorna sätter igång ett
händelseförlopp som kommer ända mannens
ensamma liv på ön.
➥ Häftat album i juli. [163087]

Elfquest
Elfquest: The Final Quest Vol 3 189:Angrif Djuns flotta närmar sig, med siktet
inställt på alverna.
Rayek har påverkats av Winnowills mörka,
farliga ande och slåss för att återta makten
över sig själv. Vargryttarna söker efter sin
hövding, i hopp om att rädda hans ansatta
ande.
➥ Häftat album i juli. [167778]

Elfquest: The Final Quest #20 49:➥ Serietidning i juli. [169916]

Brenden Fletcher, Cameron Stewart
& Babs Tarr
Motor Crush Vol 1 110:I en värld besatt av motorcyklar tävlar
Domino Swift i sin pappas stall.
Hennes far är själv en känd förare så Domino
har mycket att leva upp till. Dock har hon en
hemlighet, på nätterna tävlar hon i våldsamma illegala gatulopp där alla medel är
tillåtna och segraren föräras en drog för
maskiner kallad Crush.
➥ Häftat album i juni. [168825]

Kieron Gillen
The Wicked & The Divine Vol 5:
Imperial Phase I 179:Gudarna kan göra som de önskar, och det
gör de med bravur. Det hela börjar med att
gudarna intervjuas i efterdyningarna efter
Anankes död.
➥ Häftat album i juni. [12745]

The Wicked & The Divine
455 AD One-shot 49:-

Avatar: The Last Airbender:
Nor th and South Par t 3 139:Katara måste försöka ena sina stridande grannar och
släktingar.
Lord Zuko och Kung Kuei anländer till Södra vatten
stammen mitt under vilda protester mot att Gilak har
blivit inspärrad. Under ett rådslag mellan ledare lyckas
Gilak bryta sig ut och samla en upprorsstyrka. Om Katara
vill skapa fred måste hon övervinna båda misstro och nostalgi, annars riskerar hennes hem att splittras för evigt.
Storpocket. [165504]

Inget varar för evigt, varken människor eller
kejsardömen. Men Lucifer vill inte bara titta
på när Rom går under. The Wicked + The
Divine berättar om Romarrikets fall i detta
fristående lösnummer som inte kommer att
ingå i nästa samlingsalbum.
Serietidning. [168862]

Joe Harris & Martin Morazzo
Snowfall 219:År 2045 tillhör snö det förflutna.
En klimatkris har kraschat samhället, ur den
har de företagsstyrda Amerikas Kooperativa
Stater bildats. Staten led av Hazeltyne Corp.
De möter på motstånd från en maskerad
person som kallar sig White Wizard och kan
styra vädret. Vem finns bakom masken? Vän?
Fiende? Geni? Hjälte? Terrorist?
Häftat album. [167860]
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Joe Kelly & Ilya
Kid Savage Vol 1 159:-

Kate Leth & Megan Levens
Spell On Wheels 159:-

Världshistoriens första familj i rymden råkar
ut för ett haveri och blir skeppsbrutna på en
ogästvänlig planet.
Familjens kunnande och moderna teknologi
verkar inte kunna hjälpa dem. När det ser
ut som att deras resa har nått sitt grymma
slut räddas de i sista stund av en besynnerlig
pojke med hett temperament, men ett stort
mått tåga.

Tre unga häxor ger sig ut på en roadtrip längs
amerikanska västkusten i jakt på sina ägo
delar som de blivit bestulna på.
Förhoppningsvis kan de hitta sina tillhörigheter innan föremålen kan ställa till med
problem. Deras väg är kantas av äventyr och
intriger.

Häftat album. [167856]

Matt Kindt
Ether Vol 1: Death of the
Last Golden Blaze 159:Boon Dias är en interdimensionell äventyrare
och vetenskapsman från jorden med ett svar
på allt.
Därför är han den perfekta kandidaten till
att lösa ett omöjligt brott i en värld där magi
existerar. Boon är övertygad om att det finns
en vetenskaplig förklaring till det hela, men
ju djupare han gräver desto svårare har han
att förstå. Samtidigt faller hans liv på jorden
i bitar om han inte kan slita sig från sitt
uppdrag.
➥ Häftat album i juli. [168690]

Jeff Lemire & Dustin Nguyen
Descender Vol 4: Orbital Mechanics 159:Tecknad space opera om robotpojken TIM-21
och hans vänner i en värld där
androider har blivit förbjudna.
I sista stund lyckas Tim-21, Telsa och Quon
fly från Maskinmånen. De ger sig på jakt
efter den gamla roboten som kanske sitter
på nyckeln till Skördarnas gåta. Samtidigt
rycker Andy och hans anhang närmare, men
förföljarna ryker ihop inbördes när
Driller avslöjar vad han vet.
➥ Häftat album i juni. [169948]

➥ Häftat album i juni. [167781]

Mike Mignola
Rise of the Black Flame 219:Engelska flickor försvinner från Siams städer.
Det ryktas om en kult som dyrkar den svarta
flamman ute i djungeln. En grupp utvalda
måste försöka att få svar på vad som har
hänt. Under färden genom de mörka regn
skogarna får de reda på en avskyvärd hemlighet, och mer än någon kunnat ana avslöjas
om den svarta flamman.
Häftat album. [166276]

Mark Millar & Greg Capullo
Reborn Book 1 259:När du dör är det inte slut. Du kommer helt
enkelt till en ny plats, ett land som heter
Adystria.
Här finns alla människor som har dött, vänner, kollegor grannar och familj. Men i
Adystria lever också de som du inte kom
bra överens med, ovänner och rivaler från
ditt gamla liv. Adystria är ett rike fullt med
fantastiska varelser och förunderlig teknologi,
men bortom dess gränser finns ett mörker
som gör allt det kan för att förgöra rikets
invånare. Efter sin död kommer Bonnie till
Adystria, där träffar hon sin far. Tillsammans
ger de sig ut för att söka rätt på Bonnies
make.
Inbundet album. [167857]

Marjorie M Liu & Sana Takeda

George R R Martin, Ben Aver y & Mike S Miller

Andra delen i den prisbelönta serien från ett ångpunkigt
asiatiskt 1800-tal, där ett krig rasar mellan människor och
stora monster.
Tonårsflickan Maika Halfwolf har en mental länk till
ett kaijuliknande monster. Det slungar henne rakt in i
striden mellan människor och övernaturliga väsen. I den
andra volymen av serien påbörjar Maika, Kippa och Ren
en resa till Thyria, där de söker svar på frågor om Maikas
förflutna och om hennes mor. Väl framme gör de en för
färande upptäckt.
➥ Häftat album i juli. [169951]

Den tredje novellen om den kolossala riddaren Duncan den
långe och hans väpnare Aegon kommer äntligen i serie
form! Novellerna utspelar sig i samma värld som Game of
Thrones, men långt före kampen om järntronen.
På resa mot muren i norr blir Dunk och Egg inbjudna till
ett bröllop. Bröllopet firas med en tornering där segraren
föräras ett drakägg. Dunk skulle gladeligen vila och njuta
av festligheterna, men riddaren och väpnaren dras in i
intriger och ränker som sträcker sig ända till Westeros
tron.
➥ Inbundet album i juli. [165856]

Monstress Vol 2 159:-
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TECKNADE SERIER PÅ ENGELSKA
Gotham Academy
Second Semester
Vol 1 169:-

Stan Sakai
Usagi Yojimbo Vol 31: The Hell Screen 189:I den trettioförsta boken om Usagi Yojimbo
följer vi den svärdbärande kaninen på flera
äventyr.
Först konfronterar han ett gäng banditer
som plundrar en by hotad av översvämning,
men bakgrunden till banditernas handlingar
överraskar Usagi. Sedan måste vår hjälte
samarbeta med en kappa för att kunna göra
sig av med en av dess artfränder. Äventyren
fortsätter med ninjor och inspektor Ishida.
Usagis liv har inte en död sekund.
➥ Storpocket i juli. [167783]

Scott Snyder & Jeff Lemire
A D: After Death 259:Snyder och Lemire utforskar livet efter döden i
en bok som är delvis illustrerad roman, delvis
tecknad serie.
I en framtid där ett universalbotemedel har
skänkt alla evigt liv börjar en man ifråga
sätta allt. Hans ställningstagande leder
honom på en trippig tur som ställer honom
öga mot öga med sitt förflutna och sin egen
dödlighet.
Inbundet album. [167854]

Paul Tobin & Piotr Kowalski
The Witcher Vol 3: Curse of Crows 189:Samlingsalbum med webbserien ’Curse of
Crows’, baserad på datorspelet, som i sin tur
bygger på Andrzej Sapkowskis böcker.
Häxjägarna Geralt och Ciri dras in i en brutal
hämndhistoria när en gammal fiende skapar
ett monster för att göra slut på paret. De tror
sig vara ute på en enkel räddningsexpedition,
men situationen kompliceras snabbt när varulvsliknande strigas blandar sig i leken.
Häftat album. [166283]

Brian Vaughan & Fiona Staples
Saga Deluxe Edition Vol 2 525:En maffig inbunden utgåva av en av det
senaste årtiondets bästa serier.
Följ den sympatiska rymdfamiljen på fortsatta äventyr. Det har gått några år sedan vi
senast träffade Marko, Alana och lilla
Hazel. Hazel har börjat gå och är redo att ta
en aktiv del i äventyren, men till att börja
med är det mer vardagsbestyr än äventyr.
Här ingår del 19-36 av serietidningarna.
Det motsvarar volym 4-6 av de tidigare utgivna albumen. Vill du börja läsa Saga på
svenska? Se sidan 7 för den svenska utgåvan
av första volymen.
Inbundet album. [167858]

Gerard Way & Nick Derington
Doom Patrol Vol 1: Brick By Brick 169:Grant Morrisons klassiska hjältegrupp är här
med ny författare vid rodret.
Flex Mentallo, Robotman, Rebis, Crazy Jane
med flera är tillbaka. Robotmans huvud
följer med en ambulansförare hem, ett ont
företag vill ta över jorden med hjälp av en ny
köttprodukt och någon har dödat en hjälte
och hans lejon.
➥ Häftat album i juni. [167805]

Bill Willinghams ’Fables’
Everafter Vol 1: The Pandora Protocol 169:En fristående fortsättning på Bill Willinghams Fables, skriven av Lilah Sturges och
Dave Justus.
I en värld full av magi och sagovarelser är
inget längre sig likt. Shadow Players är
ett nätverk bestående av sagovarelser och
vanliga människor som alla jobbar för att
hålla magiska terrorister och ondsinta väsen i
schack. Peter Piper, Connor Wolf och Bo Peep
jobbar hårt för att rädda världen från fasor.
Häftat album. [167843]
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En ny termin väntar
på Gotham Academy.
Och med ett nytt
läsår följer ett nytt
mysterium: The
Book of Gotham.
Detektivklubben måste lista ut vad som är så
speciellt med den boken, samtidigt som Olive
ställs inför en svår prövning.
➥ Häftat album i juli. [169933]

Harley Quinn Rebirth Vol 2:
Joker Loves Harley 169:Andra delen i Amanda Conners serie om
Harley Quinns nya liv på Coney Island.
Harleys relation till Poison Ivy utsätts för
hårda prövningar och Jokern kommer tillbaka. Han vill få ihop det med Harley igen,
och han låter som vanligt inte någon komma i
hans väg ... särskilt inte Red Tool.
➥ Häftat album i juni. [168775]

Nightwing Rebirth Vol 2:
Back to Blüdhaven 169:Nightwing flyttar till staden Blüdhaven i
hopp om att börja om på ny kula.
Istället för en ny start i livet möts han av
fiender som har väntat i åratal på att få ge
igen för gammal ost. Samtidigt hemsöks
stadens gator av en seriemördare som för
söker ge Nightwing skulden för sina brott.
➥ Häftat album i juni. [168776]

Supergirl Rebirth Vol 1:
Reign of the Cyborg Supermen 169:Supergirl har flyttat till National City. Där
försöker Kara Danvers leva ett så normalt liv
som en sextonåring kan.
Hon går i skolan och bor hos två fosterför
äldrar, båda agenter för Department of Extra
normal Operations. I utbyte mot att hjälpa
D.E.O får Kara beskydd och hjälp med att
utforska sina krafter. Hon upptäcker att
hennes far Zor-El inte är död, utan lever
vidare som Cyber Superman. Zor-El säger att
delar av Krypton överlevde planetens
undergång och att Kara borde följa med
honom till det återuppbyggda Aurora. Kara
vill inte lämna jorden och National City
bakom sig, men när Zor-El hävdar att Karas
mor också överlevde kanske hon ändrar sig.
Häftat album. [167814]

Teen Titans Rebirth Vol 1:
Damian Knows Best 169:Stämningen hos Teen Titans är inte på topp
när Damian Wayne samlar Starfire, Raven,
Beast Boy och Kid Flash för att gå i strid mot
sin egen morfar Ra’s al Ghul.
Men Damians personlighet är inte den
lättaste att ha att göra med och risken är
stor att Teen Titans faller isär innan de ens
har hunnit utanför dörren. Kan Damian
uppbringa vad som krävs för att bli en riktig
ledare, eller är hans tid som boss över?
➥ Häftat album i juni. [168779]

Wonder Woman Rebirth Vol 2:
Year One 169:Diana har växt upp på Themyscira, men är
fascinerad av livet bortom hemön.
När ett plan kraschlandar med en enda
överlevare, Steve Trevor, anmäler sig Diana
till en tävling. Tävlingen ska avgöra vem som
är bäst lämpad att föra Steve hem. Men den
som lämnar Themyscira får aldrig återvända.
Är det något Dianas mor och vänner är villiga
att gå med på?
Häftat album. [166193]
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Mockingbird Vol 2:
My Feminist Agenda 169:-

Black Panther: World of Wakanda Vol 1:
Dawn of the Midnight Angels 189:Historien om landet Wakanda fortsätter här.
Ayo och Aneka är två unga kvinnor som
rekryteras till Dora Milaje, en elitstyrka med
uppdrag att försvara Wakandas kungafamilj
till varje pris. Under deras första uppdrag tillsammans ska de skydda drottning Shuri, men
problem uppstår när de förväntas offra något
som Ayo och Aneka redan har lovat varandra.
Häftat album. [168989]

Champions Vol 1: Change the World 169:En något obskyr grupp hjältar kända som
Champions har återupplivats med helt nya
medlemmar.
Ms Marvel, Nova och Spindelmannen har
lämnat Avengers för att skapa något nytt
tillsammans med Viv Vision och Totally Awe
some Hulk. Champions vill förändra världen,
men först måste de lära känna varandra.
Gruppen ger sig ut på en campingtur för att
bli en sammansvetsad enhet. Ute i vild
marken stöter de på ett hot i form av en
tonårig Scott Summers från en alternativ
verklighet.
Häftat album. [168334]

Deadpool the Duck 169:Deadpool skickas ut av SHIELD för att ta
hand om en bekymmersam rymdvarelse.
Det Wade Wilson antog var ett enkelt jobb
visar sig bli snårigt när Wade och rymdankan
Howard plötsligt tvingas dela på en kropp.
Möt Deadpool the Duck!
➥ Häftat album i juni. [168993]

Doctor Strange and the Sorcerer Supreme
Vol 1: Out of Time 169:Ett hot så mäktigt att en Master of the Mystic
Arts själv inte kan stå emot det hotar verkligheten.
Doctor Strange måste samla ihop gamla och
nya Sorcerers Supreme för att gå segrande
ur den kommande kraftmätningen. Merlin,
the Ancient One, Wiccan, Sir Isaac Newton,
en gamma Ghost Rider med flera samlas runt
Strange. Dock kan han inte riktigt lita på
sina nya bundsförvanter.
Häftat album. [168340]

Hawkeye Kate Bishop Vol 1 189:Efter allt som hände under den senaste av
konflikterna mellan superhjältar har Kate
tröttnat på New York och återvänder till LA.
Hennes plan är att med sin nya detektiv
licens öppna upp en egen firma och jobba som
privatdetektiv. Stadens invånare är dock lite
svala då de flesta, fiender som beundrare,
trodde att det var Clint och inte Kate som
skulle dyka upp. Efter den initiala motvinden
får Kate äntligen en klient som behöver hjälp.
Hon har en stalker efter sig, något som Kate
tänker är lätt fixat.
Häftat album. [168344]

Jessica Jones Vol 1: Uncaged! 189:Livet som JJ fortsätter att vara knepigt.
Utan att veta varför släpps Jessica ut från
fängelset. Nästan genast söker Spider-Woman
upp henne och frågar vad hon har gjort av ett
saknat barn. Jessica vägrar att svara och fler
personer söker upp henne med anledning av
barnet. Som om det inte var nog överfalls hon
genom ett dimensionshål av en prickig
angripare.
Häftat album. [168338]
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Ett hemligt uppdrag i varma länder ombord
en kryssning borde väl inte vara så illa?
Problem dyker upp när det visar sig vara
en temakryssning med superhjältar som
röd tråd. Hela fartyget är ett stort flytande
comicon fullt av cosplayare och fans, hjälte
kollegor, en före detta pojkvän och en flock
med energiska corgis. Inte blir det bättre när
ett mord begås och Bobbi måste söka rätt på
mördaren.
Häftat album. [166773]

Monsters Unleashed 259:Monstren kommer!
Avengers, Champions, Guardians, X-Men och
Inhumans. Alla måste de släppa vad de håller
på med för att stoppa våg efter våg av monsterfyllda asteroider som landar på jorden. Går
det att stävja den till synes aldrig sinande
strömmen? Kanske kan monsterjägaren Elsa
Bloodstone finna en väg ut. I Peru hittar Elsa
spår som kan leda henne till gåtans lösning.
➥ Häftat album i juni. [167681]

Spider-Man/Deadpool Vol 2:
Side Pieces 179:Spindelmannen och Deadpool ger sig ut på
nya och gamla äventyr.
En tripp till Hollywood är fylld av monster
och magi. Ett möte med Penn & Teller leder
till äventyr. Våra hjältar måste rädda julen
och mycket annat i ett album med massor av
knas och konflikter!
➥ Häftat album i juni. [168998]

The Unworthy Thor 169:Ej värdig att svinga Mjölnir, som nu innehas
av en annan Thor, ger sig Odens son ut i
galaxen på en desperat jakt efter ett nytt
vapen.
Han söker en relik med ett mystiskt förflutet,
härstammande från ett dött universum.
Hammaren är Thors hopp och lösningen på
hans nuvarande tillstånd. Dock är Thor inte
den enda som är på jakt efter ett så mäktigt
föremål och skulle hammaren falla i fel
händer vet ingen vilket öde som väntar
Asgard.
Häftat album. [168335]

Wolverine: Old Man Logan Vol 4:
Old Monsters 169:Jubilee är försvunnen och för att hitta henne
måste Logan slå sig i slang med the Howling
Commandos.
Sökandet för den adamantiumförstärkta
mannen till Rumänien, raka vägen till greve
Draculas tröskel. Greven har planer som
garanterat inte skulle göra livet för vanligt
folk enklare eller bättre. Kan Logan stoppa
Dracula och hjälpa Howling Commandos,
eller kommer hans känslor för Jubilee göra
honom till en opålitlig allierad i kampen mot
vampyren?
➥ Häftat album i juni. [168994]

Venom Vol 1: Homecoming 189:Ingen varm famn väntar Venom vid hem
komsten till jorden.
Symbioten känd som Venom har rest genom
galaxen och lärt sig hur en hjälte ska bete
sig. När den återvänder till jorden offrar den
sig i ett försök att skydda en man från att
bli skjuten. Offret, Lee Price visar sig dock
vara en usel människa men med enastående
mental styrka. Han kan betvinga Venom och
tvingar symbioten till lydnad. Borta är den
självuppoffrande Venom, dags att återvända
till sitt gamla jag.
➥ Häftat album i juni. [168996]

www.sfbok.se

2017-05-26 17:28:04

SF-BOKHANDELN SOMMAREN 2017

manga
Aho-Girl: Clueless Girl 1 129:av Hiroyuki
En korkad humorserie i fyrarutorsformat.
Möt den glada och positiva men urkorkade
tjejen Yoshiko, som till och med får noll poäng
på prov med flervalsfrågor. Hennes vänner
måste vakta henne noga så ingen utnyttjar
hennes brist på förnuft (och kärlek till bananer). För fans av skruvade vardagskomedier
som Azumanga Daioh!
➥ Pocket i juni. [165731]

Attack on Titan Before the Fall 11 119:av Ryo Suzukaze & Satoshi Shiki
Den titanfödde Kuklo växer upp hatad och
fruktad i en bur. En dag lyckas han fly, men
han kommer ut i en hårt prövad värld.
Sharle tar saken i egna händer och går för att
rekrytera Angel, personen som uppfann 3Dmanövreringsutrustningen. Men
kommer hon lyckas få med sig någon som
är så ärrad av tidigare erfarenheter? Kuklo
saknas dessutom fortfarande, och mänsklighetens framtid ser mörk ut.
➥ Pocket i augusti. [165801]

Blame! 4 349:av Tsutomu Nihei
I cyberlabyrinter av stål och betong söker alla
efter de mystiska Net Terminal Genes.
Medan Mensab och hennes väktarriddare Seu
slåss gör Sanakan ett försök att ta kål på
på den centrala AI:n. Då den dumdristigt
försöker skicka hela TOHA, blir ett dyrbart
stycke genetiskt material från en mycket
gammal människa kvar hos Kyrii och Cibo.
➥ Storpocket i juni. [164848]

The Case Study of Vanitas Vol 2 169:av Jun Mochizuki
I ett alternativt Frankrike under tidigt
1900-tal botar doktor Vanitas vampyrer från
onaturlig blodtörst med hjälp av en mystisk
grimoire. Noe är en vampyr som vill veta mer
om den ockulta bokens hemligheter.
Parets efterforskningar leder dem till en
vampyrmaskeradbal, där de visserligen inte
behöver göra mer än att umgås och småprata
med gäster som inte dricker... vin, men när
en blå måne stiger över festen brakar hela
helvetet lös!

MANGA PÅ ENGELSKA
Clockwork Planet 2 139:av Yuu Kamiya & Tsubaki Himana
Naoto är en mekaniknörd på Urverksplaneten.
En dag faller en urverksmamsell till honom
från skyarna.
Naoto och RyuZU ingår en osäker allians med
Marie Bell Breguet och hennes livvakt för att
laga kärntornet i Tokyo. Men för att göra det
måste de trotsa regeringens order, och det är
det inte många som vågar.
Pocket. [162432]

Clockwork Planet 3 139:I sin önskan att vrida den värld som var ur
led rätt igen har Naoto, RyuZu och de andra
stämplats som terrorister!
Pocket. [165738]

Delicious in Dungeon Vol 1 199:av Ryoko Kui
Vad gör du när maten tar slut mitt under
äventyret?
Laios och hans gäng med äventyrare håller
som bäst på att utforska en grotta på jakt
efter dyrbarheter när de blir attackerade
av en drake. De förlorar alla förnödenheter,
och dessutom Laios lillasyster! De har inte
tillräckligt med mat för att ta sig ut utan
att svälta ihjäl. Laios får då en idé: att äta
monstren i hålan!
Pocket. [168364]

Descending Stories:
Showa Genroku Rakugo Shinju 1 129:av Haruko Kumota
När en ung man släpps ur fängelset har han
ett enda mål: att gå i lära hos den
legendariske Yakumo Yurakutei VIII,
mästare i komediberättarstilen rakugo.
Till allas förvåning blir han Yakumos lärling
och ges namnet Yotaro - narren. I sitt nya liv
möter Yotaro andra som står Yakumo nära,
inklusive Yakumos fosterdotter Konatsu som
själv skulle vilja bli rakugoartist - något som
inte tillåts kvinnor.
Pocket. [165726]

Descending Stories: Showa Genroku
Rakugo Shinju 2 139:Det förflutna vävs samman med nutiden i en
vemodig och hoppfull berättelse om två generationers kärlek, konst och sagoberättande.
Pocket. [165727]

Pocket. [168965]

Hajime Isayama

Kentaro Miura

En sista spillra av mänskligheten försöker överleva i en
värld hemsökt av människoätande titaner.
Efter många svåra offer i striden mot odjursjätten når
Eren och den sista spillran av fältjägarna fram till
källaren där Erens far Grisha gömt hemligheten bakom
jättarna och var de kom ifrån. I tre tjocka volymer har
Grisha nedtecknat historien om var han kom ifrån, och om
en värld utanför murarna som ser helt annorlunda ut än
någon föreställt sig ...
➥ Pocket i augusti. [165800]

Mörk och blodig fantasyberättelse om Guts jakt på sin
forne ledare som förrådde honom och hans stridskamrater.
Den svarte svärdskämpen Guts och hans kompani når
fram till ön Skellig i hopp om att alvmagi ska kunna bota
Casca. Men botemedlet kan komma att bli alltför dyrköpt.
Samtidigt färdas Rickert mot staden Falconia där Griffith
har sitt maktsäte. Stadens glittrande torn kastar långa
skuggor. Vad döljer den återuppväckta före detta ledaren
för Hökarnas Band?
➥ Pocket i juli. [168768]

Attack on Titan vol 22 119:-
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Berserk Vol 38 179:-
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The Girl From the Other Side:
Siuil, a Run Vol 2 149:-

Hiro Mashima

Fair y Tail 60 119:Fairy Tail är återförenade, och nu måste de stå enade i
kampen mot Zeref och imperiet Albareth.
Mitt under den sista striden fångas Natsu i en förvandling
och går vilse djupt i sitt inre, vadande genom sina egna
bortglömda minnen. Fairy Tail står nu försvarslösa.
Pocket. [159833]

Fair y Tail 61 119:Den sista sorgesamma uppgörelsen mellan Erza och Irene,
mellan mor och dotter går mot sitt slut. Pjäserna står på
brädet: den sista striden kan ta sin början.
➥ Pocket i juli. [165749]

av Nagabe
Den lilla flickan Shiva, som bor i en övergiven
by med endast sin mystiske inte helt mänsklige lärare till sällskap, längtar efter att få
utforska världen och sitt förflutna.
Shiva och hennes lärare, den mystiska svarta
geten med mänsklig resning, fortsätter sina
lektioner tillsammans. Shiva hoppas hitta
nyckeln till sitt förflutna bland alla gåtor i
samtalen, i det som hennes lärare inte vill
tala om. Men sanningen kan visa sig vara
mer tragisk än hon anar.
Pocket. [167276]

Girl’s Last Tour Vol 1 199:av Tsukumizu
Världen är i ruiner och de två flickorna Chito
och Yuuri har lämnats helt ensamma.
De måste inte bara hitta förnödenheter, utan
också styrkan att fortsätta leva när allt tycks
ha tagit slut. Men de har varandra och motor
cykeln Kettenkrad. Tillsammans reser de
genom en övergiven värld, och upptäcker att
glädje och ömhet fortfarande kan existera.
➥ Pocket i juni. [168859]

Happiness 5 139:D.Gray-Man Vol 25 99:av Katsura Hoshino
I ett alternativt tidigt 1900-tal hotas världen
av Tusenårsgreven som förvandlar människor
till fruktansvärda levande vapen.
Mysteriet kring förhållandet mellan Tusenårsgreven och Nea har kommit i dagen, och
Neas plan avslöjas. Allen, vars kropp Nea
har tagit över, befinner sig samtidigt i en
drömvärld där han hittar en oväntad ledtråd
om det förflutna. Kommer han att raderas av
Nea, eller lyckas återta sin kropp och hindra
Neas plan? Vill han ens det?
Pocket. [168953]

➥ Pocket i juli. [165760]

Dragonball Super Vol 1 99:-

The High School Life
of a Fudanshi Vol 1 149:-

av Akira Toriyama
Sedan Goku samlade de sju drakkulorna har
livet tett sig lite innehållslöst.
Nu dyker nya hot upp, och Goku måste
kämpa med sina vänner för att rädda
jorden från förintelseguden Beerus.
Pocket. [168947]

Fairy Tail: Rhodonite 110:av Hiro Mashima & Kyouta Shibano
I en magisk värld bildar likasinnade magiker
gillen för att träna och utföra uppdrag. Det
ryktbara gillet Fairy Tail är ett av dem.
Drakdräparen Gajeel Redfox lever sitt liv i
skuggorna. Han har till och med svårt att
passa in i det brokiga gänget i Fairy Tail. När
han blir varse att en viss person har flytt ur
sitt fängelse måste han ge sig ut på en resa
för att ta itu med sitt förflutna. Kommer han
att kunna hålla sig kvar hos sin nya familj
Fairy Tail, eller dras han åter in i mörkret
han flydde ur?
Pocket. [165730]

Flying Witch, 2 119:av Chihiro Ichizuka
Kowata Makoto har alltid huvudet i det blå
och har just flyttat till landet där hennes
släktingar ska ta hand om henne och träna
upp henne till häxa.
Det är dags för körsbärsblommorna att slå ut,
och Makoto går till den lokala körsbärsblomsfestivalen för att roa sig. Från sin lillasyster
Akane lär sig Makoto några nya trick och
flygtekniker, och deras lilla kusin ber dem om
en oväntad tjänst!
Pocket. [164854]
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av Shuzo Oshimi
Makoto Okasaki lever ett trist liv fyllt av små
förnedringar, tills han en dag möter en tunn,
blek flicka som attackerar honom, dricker
hans blod, och ger honom ett val som förändrar honom för alltid.
Nora och Okasaki attackeras av en mystisk
organisation som av okänd anledning är ute
efter dem. Vill de döda eller fånga dem? Yuuki
är förtvivlad efter att ha attackerat Nao.
Gosho och Sakura är på väg till honom, men
kommer de hinna fram innan han gör något
obetänksamt?

av Michinoku Atami
Ryo Sakaguchi är en fudanshi, en kille som
gillar romansberättelser där två män blir
tillsammans.
Vanligtvis ses det som en hobby för tjejer, som
då kallas fujoshi. Det är ju egentligen inte ett
så trevligt ord, då tecknet ’fu’ betyder ’rutten’,
och det kan bli väldigt pinsamt när han ska
handla manga. Men han älskar sin hobby, och
önskar inget hellre än att dela den med sina
vänner. Först i kön är hans bästis Nakamura.
Han ska nog gå att övertala till slut!
Pocket. [167284]

Interviews with Monster Girls 4 139:av Petos
Succubus, Dullahan, Vampyrer, alla är de så
kallade Demi, halvmänniskor med förmågor
utöver det vanliga! Men söta skolflickor är
söta skolflickor, med eller utan kopplingar till
andra sidan.
Sommaren närmar sig, och Tetsuo vill hjälpa
Hikari och Yuki att njuta av sol och bad och
alla sommarens förlustelser! Problemet är
bara att Hikari är en vampyr och Yuki en snökvinna... Dessutom börjar Tetsuo undra om
hans råd och vägledning verkligen hjälper
demiflickorna. Borde han låta dem stå mer på
egna ben?
Pocket. [159848]

Interviews with Monster Girls 5 139:Sommaren är här. Demiflickorna är fast beslutna att skapa fina minnen, och Tetsuo får
möjligheten att hyra skolans simbassäng.
➥ Pocket i juli. [165753]
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Kingdom Hearts II Vol 4 259:av Shiro Amano
Serieäventyr baserat på ett tv-spel som
blandar Final Fantasy med Disneyfigurer.
Sora tänker se till att återvända till Destiny
Islands med både Riku och Kairi, och har nu
anlänt till Organisationens fäste. Kommer
han att hitta den kidnappade Kairi i tid?
Pocket. [168971]

Kiss Him, Not Me 11 119: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.
Kae återser sin barndomsvän Mitsuboshi som
har blivit röstskådespelare, och sedan flyttar
han till hennes skola! Hur ska hennes beundrare ställa sig till den nya rivalen? Plötsligt
finner sig Kae skild från sina vänner, och
Mitsuboshi planerar att slutgiltigt ta henne
från dem ... genom att gifta sig med henne!?
Kommer de att kunna stoppa honom i tid?
➥ Pocket i juni. [165741]

Land of the Lustrous 1 129:av Haruko Ichikawa
En ny manga för Sailor Moon-älskare!
I en avlägsen framtid lever 28 personer i
könlösa kroppar kallade ’ädelstenar’. De
svävar i ständig fara från måninvånarna som
attackerar dem med avsikt att föra dem med
sig och göra dem till ornament. Alla ädel
stenar har sin roll, från strid till läkedom, och
Phosphophyllite längtar efter att få kämpa,
trots sin skörhet. Istället får Phos i uppdrag
att sammanställa en komplett världshistoria.
➥ Pocket i juli. [165746]

The Legend of Zelda
Legendary Edition Vol 4 179:av Akira Himekawa
The Legendary Edition samlar två volymer
av ursprungsmangan i en fin utgåva med
nya framsidor och färgillustrationer av Akira
Himekawa. I The Minish Cap måste Link leta
rätt på ett svärd som splittrats i flera delar
för att rädda Zelda. I The Phantom Hourglass
tas Links vän Tetra till fånga av ett spökskepp.
Storpocket. [168957]

My Hero Academia Vol 8 99:av Kohei Horikoshi
I en värld där 80% av befolkningen har superkrafter föddes Midoriya Izuku utan. Men en
dag möter han den främsta hjälten i världen
och blir hans arvtagare.
Det är dags för den praktiska delen av slutprovet, och eleverna på UA upptäcker att det
är sina lärare de måste möta. Tillsammans
med sin barndomsvän och ärkerival Bakugo
måste Midoriya besegra självaste All Might!
Kommer han att kunna ge sitt allt i den
striden? Samtidigt planerar en skum figur att
sätta en ond plan i verket...
Pocket. [168950]

My Brother’s Husband, Volume 1 219:-
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Eiichiro Oda

One Piece Vol 82 99:Stråhattarna har anlänt till Nya Världen, och den andra
halvan av Storleden har faror de inte ens kunnat föreställa
sig! Nu är det Kejsarstjärnorna, de fyra mäktigaste
piraterna i världen de utmanar.
För att stoppa Sanjis giftermål börjar Stråhattarna och
deras nya vänner utforma en plan för att återta honom
från Big Mam, en av de fyra Kejsarstjärnorna. Då
kommer samurajerna från Landet Wa med ett oväntat avslöjande, och när Luffy, Nami, Brook och Chopper beger sig
mot Big Mams högkvarter kommer de andra stråhattarna
att följa med Kinemon till hans hemland...
Pocket. [168173]

My Neighbor Seki, 9 119:av Takuma Morishige
När man sitter längst bak i klassrummet
tillsammans med Toshinari Seki får man
vara beredd på att det händer nya spännande
saker varje dag.
Det är en ledig dag, och Yokoi bestämmer sig
för att gå på café. Som ett märkligt sammanträffande är det just där som Sekis mamma
jobbar! Yokoi blir föremål för en ovanligt
aggressiv serveringsmetod. Är anfall bästa
försvar? En tuff kamp utan Seki!
Pocket. [161849]

Nichijou My Ordinary Life, 8 119:av Keiichi Arawi
Med en titel som betyder ’vardagsliv’ skulle
man kunna tro att inget särskilt händer i den
här mangan, men inget kunde vara mer fel!
Saker kan vara både surrealistiska och
väldigt, väldigt söta, vilket Yuko, Mio, Mai och
Nano ger dagliga bevis på! Dröm, verklighet,
eller surrealistisk chimär? Det är helt
omöjligt att förutse. Följ flickorna på deras
dagliga äventyr i den åttonde delen av den
knasiga vardagskomedin!
Pocket. [161848]

Nichijou My Ordinary Life, 9 119:I den nionde delen av denna söta surralistmanga får vi återigen följa vännerna i skolklassen i Tokisadame i deras dagliga duster
med vardagen. Men det är inte bara eleverna
som har ovardagliga vardagsliv, deras lärare
är minst lika involverade! Och så har vi ju
Nanos skapare, den åttaåriga professorn,
samt deras talande katt. Hur långt sträcker
sig galenskapen egentligen?
➥ Pocket i juli. [164862]

av Gengoroh Tagame & Anne Ishii
En oväntad gäst vänder upp och ner på livet
i förorten.
Den frånskilda Yaichi och hans dotter Kana
bor i en vanlig japansk förort där Yaichi
jobbar från hemmet. En dag dyker oväntat
en stor och snäll kanadensare vid namn Mike
Flanagan upp på tröskeln; det är Yaichis
brors änkling! Mike är på jakt efter sin döde
makes förflutna, men Yaichi har inte ens
berättat att hans bror var gift, än mindre med
en man.

Noragami Stray God Vol 18 119:-

Inbunden. [165823]

Pocket. [159881]

av Adachitoka
Det är dags för Japans alla gudar att samlas
för det årliga mötet, men orosmoln tornar upp
sig vid horisonten. Är hela tingens ordning på
väg att störtas?
Undergången är nära, och tiden är nu inne
för gudar, regalier och människor att kämpa
för och beskydda vad de håller kärt, utan
att darra på handen eller tveka att offra det
som krävs. Slutet på krisen i Takamagahara,
gudarnas boning, nalkas.
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Sui Ishida

Makoto Yukimura

Kaneki har blivit halvghoul och dras in i ghoulernas värld.
I Kanos hemliga underjordiska labb korsas Kanekis och
CCGs vägar än en gång, och fler blodiga strider väntar i
jakten på sanningen bakom Rise och ghoulexperimenten.
Pocket. [168174]

Vikingamanga som utspelar sig i England och Danmark
under Knut den stores tid.
Efter flera månaders tungt arbete på en bondgård börjar
Thorfinn förstå vad hans far menade med orden: ”En sann
krigare behöver inget svärd”. Kanske kan han finna ny
mening och syfte i landet han hörde berättas om i sin barndom: det mystiska landet i väst som kallas Vinland.
➥ Inbunden i juli. [165748]

Tokyo Ghoul Vol 12 129:-

Tokyo Ghoul Vol 13 129:➥ Pocket i juni. [168175]

Re: Zero Chapter 2:
A Week at the Mansion Part 1 169:av Shinichirou Otsuka
Subaru är en vanlig gymnasieelev som
oväntat kallats till en annan värld där han
upptäcker att han har kraften att vrida tiden
tillbaka varje gång han dör.
Genom sin förmåga ”åter genom död” har
Subaru räddat halvalven Emilia från ett
tragiskt öde. Men firandet avbryts tvärt, och
Subaru vaknar upp i en övergiven herrgård
utan att veta hur lång tid som har gått. Där
möter han de bitska systrarna Ram och Rem,
och får chansen att börja ett nytt liv. Men han
svävar i större fara än han anar ...

av Gido Amagakure
Änklingen Inuzuka och hans lilla dotter lagar
mat tillsammans med Inuzukas elev Kotori.
Tsumugi ska campa med sina vänner från
dagis. Dessutom tar hon hand om en liten
katt, och det är ett helt äventyr i sig. Till
sammans med pappa och Kotori lagar hon
också fem nya recept.
Pocket. [160011]

Sweetness and Lightning 7 139:När Tsumugis favoritfigur ur animeserien
hon älskar dör undrar hon: ”varför dör man?”
Kanske kan de finna svaret i matlagningen?
➥ Pocket i juli. [165770]

She and Her Cat 139:-

That Time I Got
Reincarnated as a Slime 1 129:-

➥ Pocket i augusti. [164865]

The Seven Deadly Sins 20 119:-

av Fuse & Taiki Kawakami
Mikamis liv får ett abrupt slut när han
räddar en kollega från att bli knivhuggen.
När han ligger döende hör Mikami en röst
som beviljar en sista önskan, men den råkar
misstolka honom en smula: i nästa ögonblick
befinner han sig in en fantastisk äventyrsvärld á la Dragon Quest - återfödd som ett
slimemonster.
➥ Pocket i augusti. [165811]

av Nakaba Suzuki
Sju krigare skickas i landsflykt, anklagade för
att planera en statskupp. När en prinsessa på
flykt ber dem om hjälp måste de ställa upp.
Diane, skild från Dödssynderna och utan
minnen, beger sig till Vaizels kampfestival.
Väl där hamnar hon i Budordens dödsfälla!
De sju Dödssynderna återförenas, men just
när de tror att de nått målet börjar den verkliga kampen och Döddsynderna delas upp i
par. Vilka kommer segra?

UQ Holder! vol 11 119:-

Pocket. [160018]

➥ Pocket i juli. [165777]

The Seven Deadly Sins 21 119:Det är dags för den första regellösa dödskampen, och första stridsparet är Elisabeth
och Elaine! Kommer de kunna stå emot de
skoningslösa lönnmördarriddarna? En storm
blåser upp och marken skakar! Dödssynderna
är i Budordens våld och måste möta sina
motståndare på mardrömmens slagfält. Men
snart står Döddsynd mot Dödssynd genom
Budordens manipulation ...
➥ Pocket i juli. [165756]
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Sweetness and Lightning 6 139:-

Pocket. [168974]

av Makoto Shinkai & Tsubasa Yamaguchi
”Det var en regnig vårdag när hon fann mig...”
En ung ensamstående kvinna tar med sig en
övergiven katt hem och kallar honom Chobi.
De skapar en plats och ett liv tillsammans.
Chobi älskar den unga kvinnan och ger henne
tröst. En dag får kvinnan ett samtal som gör
henne förtvivlad. Men världen stannar inte
för en enskild människas sorger.

32

Vinland Saga, Book Nine 229:-

av Ken Akamatsu
Negi Springfields sonson Tota har gjorts
odödlig av sin mentor Evangeline.
Striden mellan kvinnorna som omger Tota
(plus Kuroomaru) är över, och nu bär det av
mot kampsportsevenemanget i Mahora! Där
uppenbarar sig ingen mindre än Totas gamle
rival Fate, som inte bara har information om
Negi Springfields hemliga göromål utan också
bjuder Tota att följa med honom.

Waiting for Spring 1 110:av Anashin
Mitsuki har alltid drömt om att komma ut ur
sitt skal och hitta riktiga vänner när hon väl
börjar på gymnasiet.
Men istället blir hon mittpunkten för de fyra
klarast lysande stjärnorna tillika snyggaste
killarna i basketbollklubben! Hur gick det till
egentligen? Och hur ska det nu bli med
hennes gymnasiedrömliv??
➥ Pocket i juli. [165773]
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Isuna Hasekura
Spice & Wolf Novel 18:
Spring Log 179:Mer än tio år har gått sedan den visa
vargen Horo och Lawrence öppnade sitt
badhus ”Spice and Wolf” i Nyohira. Det
är dags för festivalen i Sverner, och till
sammans beger de sig uppför berget för
att hjälpa till. Men Lawrence har ännu ett
mål: att samla information om ett annan
liten stad i närheten som är berömd för
sina badhus...
➥ Pocket i juni. [168979]

Kugane Maruyama & so-bin
Overlord Light Novel Vol 4 259:När en fredlig ödlemannaby hotas
av förintelse beger sig vandraren och
äventyraren Zaryusu iväg för att varna
andra ödlemannabyar och be om hjälp.
Men även enade är det svårt att föreställa
sig att de kan stå emot Ainz Ooal Gown
och hans odöda armé.

SAMURAJEN av Lisa Medin

mangaromaner

SAMURAJEN

Inbunden. [168978]

Shuka Matsuda & Nakaba Suzuki
The Seven Deadly Sins:
The Seven Scars Left Behind 119:De Sju Dödssynderna, den legendariska
orden som en gång tjänade kungariket
Liones som dess mäktigaste paladiner, står
anklagade för förräderi och har flytt riket.
De enda som känner till den fruktansvärda sanningen bakom anklagelserna är
prinsessan Margaret och den unge Gilthunder, och de vågar inte tala högt om den,
inte ens med varandra. Det har är
berättelsen om de smärtsamma efterdyningarna av händelserna som skakade
Britannia.
Pocket. [161797]

Shin Towada
Tokyo Ghoul: Past Novel 129:Berättelser om ghoulerna Kaneki mött och
de liv de levde innan han råkade ut för
attacken som förvandlade honom.
Kirishimasyskonen bodde fortfarande
tillsammans, Rise härjade vilt medan hon
tillfredsställde sin hunger och Kaneki
levde sitt liv som en vanlig människa.
Pocket. [168280]

NISIOISIN
Nisemonogatari, Part 1 169:Till skillnad från Araragi är hans två
eldfängda småsystrar riktiga charmtroll.
De ser sig också som rättvisans förkämpar,
och kan inte lämna minsta modefluga de
anser vara skadlig utan att ge sig den på
att utrota källan. Enligt Araragi
är det något misstänkt falskt med det hela.
Och vet hans systrar verkligen alltid vad
de ger sig in på?
➥ Storpocket i juni. [161798]

Wataru Watari & Ponkan
My Youth Romantic Comedy is Wrong as
I Expected Novel 2 179:Inte mycket har förändrats sedan
Hachiman gick med i tjänstgörarklubben.
Bortsett från att han får tillbringa tid med
både den ursnygga Yukinoshita Yukino och
spralliga Yugahama Yui, förstås! Men hans
personlighet är ett stort problem och han
njuter inte ett dyft av deras närhet (eller
något annat heller, för den delen). Men när
klasskompisarna börjar plågas av hatisk
epost kanske hans unika perspektiv kan
vara till hjälp?
Pocket. [164576]
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BRÄD- & KORTSPEL

BRÄDSPEL - KORTSPEL - ROLLSPEL
Catan

(ny skandinavisk utgåva)

379:-

Svenskspråkig version av Klaus Teubers fantastiskt roliga familjespel. Det här är en ny
utgåva från förlaget Lautapelit.
I Catan tar sig spelarna ut i vildmarken i det medeltida Catan. De tävlar om resurser,
bygger, handlar och försöker bli herre på täppan. Spelet hette tidigare Settlers i svensk
utgåva.
➥ Släpps i juni. Brädspel för 3-4 spelare från 8 år. Speltid 90 minuter.
Regler på svenska. [170983]
Alla de klassiska expansionerna till Catan kommer också att dyka upp på svenska
från Lautapelit. Titta in på vår hemsida sfbok.se för mer information.

Skirmish Rulebook 65:-

Deep Space D-6 259:-

Skirmishregler för små grupper i Age of
Sigmar.
Här ingår regler för att spela småskaliga
strider med figurerna till Age of Sigmar. En
kampanj för två ingår också. Du måste ha
grundreglerna till Age of Sigmar (finns att
ladda ner från nätet) för att spela.

Tärningsspel för 1 spelare. Speltid 25-30 minuter.
Regler på engelska. [165797]

till Age of Sigmar

Ett brutalt tärningsspel för en spelare, där det
gäller att överleva i rymden.
Varje omgång avgör tärningsslaget hur
besättningen fördelas i skeppet. Planera väl
så har de chansen att överleva. Du vinner om
de klarar sig.

40 sidigt häfte. Regler för två. [170716]

Lazer Ryderz 399:The Totally Rad
Tabletop Racing Game!
Ett racingspel med inslag av fingerfärdighet.
Spelarna tävlar för att bli den första som
tar sig genom en portal till en annan del av
galaxen genom att kasta ut kartongbitar på
spelbordet. Kasta bra så får du fördel i kapplöpningen som följer.
➥ Släpps i juni. Brädspel för 2-4 spelare. Speltid
30-60 minuter. Regler på engelska. [169892]
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Great Western Trail 449:-

Ett kofösarspel där det gäller att få boskapen
levande från Texas till järnvägen i Kansas
City. Nu åter inne på hyllan.
Se till att korna håller sig pigga, hyr de bästa
kofösarna och se till att utnyttja byggnader
och platser längs vägen på rätt sätt så vinner
du.

Brädspel för 2-4 spelare. Speltid 75-150 minuter.
Regler på engelska. [164001]

Love Letter
- Lovecraft Letter 299:-

Massive Darkness
Core Game 1399:-

➥ Släpps i juli. Kortspel för 2-6 spelare från 10 år.
Speltid 5-15 minuter. Regler på engelska. [167009]

Brädspel för 1-6 spelare.
Regler på engelska. [169875]

En cthulhoid variant av kortspelet Love Letter.
Här ingår ett antal nya kort med vansinneskrafter, som ger fler möjligheter än i original
spelet. Den som är sist kvar eller har det
starkaste kortet när leken är slut har vunnit
rundan och får en vansinnes- eller sansmarker. Samla rätt antal marker så vinner du.

Ett rollspelsinfluerat brädspel med miniatyrer
och kampanjspel.
Massive Darkness utgår från samma regler
som Zombicide, men innehåller dessutom ett
grottkrälarelement med gott om tillfällen till
lättsamt rollspel. Välj en hjälte och en klass,
lägg xp på färdigheter och samla skatter.
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BRÄD- & KORTSPEL

Melee at
Murders hroom Marsh 299:-

One Night
Ultimate Alien 269:-

Pandemic
2nd Edition 399:-

➥ Släpps i juni. Kortspel för 2-6 spelare.
Speltid 30 minuter. Regler på engelska. [170340]

Kortspel för 3-10 spelare. Speltid 10 minuter. Regler
på engelska. [169972]

Brädspel för 2-4 spelare. Speltid 45 minuter.
Regler på svenska. [169689]

Pretending
to Grownup 299:-

Purrrlock Holmes:
Furriar ty`s Trail 299:-

Sword & Sorcer y
- Immor tal Souls 777:-

Kortspel för 2-4 spelare. Speltid 30-40 minuter.
Regler på engelska. [170460]

Kortspel för 2-5 spelare. Speltid 30 minuter.
Regler på engelska. [167363]

Brädspel för 1-5 spelare. Speltid 60-90 minuter.
Regler på engelska. [167794]

Ett fristående spel som kan kombineras med
andra varianter av Epic Spell Wars of the
Battle Wizards.
Mer magisk förstörelselusta i en ny variant
av spelet där två trollkarlar duellerar.

Har du problem med vuxenrollen? Det här är
spelet för dig!
Ett lättsamt kortspel där spelarna får lösa
’vuxensituationer’ på ett kreativt sätt.

One Night Ultimate-spelen är snabbspelade
kortspel där alla ges en särskild roll.
Det gäller att klura ut vilka av spelarna som
är utomjordingar, men det är knepigare än
man kan tro.

Kortspel från ett lurvigt och dimhöljt London.
Furriarty terroriserar London. Purrrlock
Holmes måste stoppa honom i ett spel med
dolda kort och många vilda gissningar.

En ny svenskspråkig utgåva av det lysande
samarbetsspelet.
Kan ni hindra en pandemi genom att stoppa
de smittsamma sjukdomarna från att sprida
sig över världen?

Ett samarbetsspel utan spelledare.
Spelet är baserat på reglerna från Galaxy
Defenders, men är mer snabbspelat och med
en del nya regler.

Ticket to Ride - First Journey
(skandinavisk utgåva) 299:-

Ticket to Ride
- Germany 419:-

Werewords 210:-

Järnvägsbyggarspelet med barnanpassade
regler på svenska.
First Journey har anpassat reglerna för
Ticket to Ride till barn från 6 år.

En variant av järnvägsbyggarspelet som
kombinerar merparten av spelet Zug um Zug:
Deutschland med expansionen Deutschland
1902.

➥ Släpps i juni. Brädspel för 2-4 spelare från 6 år.
Speltid 15-30 minuter. Regler på svenska. [170513]

2-5 spelare från 8 år. Speltid 30-60 minuter.
Regler på engelska. [169888]

4-10 spelare från 8 år. Speltid 10 minuter.
Regler på engelska. [169973]

www.sfbok.se

running.indd 35

Ett gissningsspel där det gäller att klura ut
ett hemligt ord genom att besvara frågor med
ja eller nej.
Enda problemet är att en av medspelarna i
hemlighet är en varulv.
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Android Netrunner
Earth’s Scion 165:Kan netrunners som har har flyttat längre ut i solsystemet
slå tillbaka mot bolagsexpansionen? Vilken roll spelar de
marsianska klanerna?
Ett levande kortspel bland
hackers i en mörk framtid.

Android: Netrunner Living
Card Game Core Set 399:Kortspel. 2 spelare. 60-120 minuter.
Regler på engelska. [116189]

Tredje delen i Red Sand Cycle. [167756]

Blood and Water 165:Alla vet att det Fyra stora försöker ta kontrollen över Mars,
och alla antar det handlar om att tjäna pengar. Men frågan
är vad som rättfärdigar väldiga investeringar och kostnader.
Fjärde delen i Red Sand Cycle. [167758]

Arkham Horror the Card Game
Where Doom Awaits 159:-

Ett levande kortspel i H P
Lovecrafts värld.

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

Här närmar sig de tappra utforskarna sanningen om
Dunwich fasor. De möter på döda kroppar, frusna floder och
gapande portar mot främmande dimensioner.
➥ Släpps i juni. Femte delen i The Dunwich Legacy Cycle. [169317]

Lost in Time and Space 159:Slutet på cykeln The Dunwich Legacy tar med hjältarna till
en plats bortom tid och rum, där icke-euklidisk geometri
utmanar deras stackars hjärnor och kaos omsveper dem.
➥ Släpps i juli. Sjätte delen i The Dunwich Legacy Cycle. [169318]

Blood Bowl
Death Zone: Season Two 210:80 sidor med nya regler, lag och stjärnspelare.
Häftat album. [170403]

Ny version av klassikern med
amerikansk fantasyfotboll.

Blood Bowl 765:Brädspel. 2 spelare. 45-120
minuter. Regler på engelska.
[164078]

Scarcrag Snivellers 235:Ett goblinlag med 12 figurer.
Box. [170404]

Goblin Team Booster Pack 115:Expansion med fyra spelare till goblinlaget.
Box. [170405]

Eldritch Horror
Cities in Ruin Expansion 249:-

Ett samarbetsspel i
H P Lovecrafts 1920-tal.

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

En expansion centrerad kring jordbävningarnas och
naturkatastrofernas yttre gud, Shudde M’ell. Våldsamma
jordskalv som lägger stora städer i grus, tyfoner som
sveper bort hela kuststräckor och något uråldrigt
som vaknar och rör på sig långt under jordens yta
är vad äventyrarna har att vänta sig. Här ingår
fyra nya äventyrare, monster, encounter-kort och
förstås den ktoniska guden själv.
Box. [169889]

Game of Thrones: The Iron Throne
The Wars to Come Expansion 319:-

Ett brädspel om intrigerna från
Game of Thrones.

The Iron Throne 499:Brädspel. 3-5 spelare. 30-60 min.
Regler på engelska. [161500]
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En expansion där kampen om King’s Landing går in i ett
intensivare skede. Här ingår två nya hus, Greyjoy och
Martell, med tio nya ledare. De nya ledarna och huskorten för med sig unika förmågor som gör att spelarna inte
bara ställs inför fler hus, utan också inför det kaos som
orsakas av allt fler stridande parter. Dessutom ingår en
lek med 25 allierade, alla välkända ansikten från böckerna och tv-serien.
➥ Släpps i juli. Box. [169890]
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Onitama
Sensei’s Path Expansion 149:Sexton nya movement-kort som kan blandas in i Onitamaleken
och ge större variation till spelet.
Expansion till Onitama. Box. [168451]

Schack möter Tsuro i ett
skojigt kampsportsspel.

Onitama 349:Brädspel. 2 spelare. 10-30 minuter.
Regler på engelska. [153635]

Runebound 3rd Edition
Unbreakable Bonds 399:En expansion som förvandlar Runebound till ett samarbetsspel
eller en soloupplevelse. Ett nytt regelsystem gör det möjligt
att kontrollera monstren. Dessutom ingår två nya hjältar, fem
scenarion för samarbete i grupp eller solospel, och nya kort
med prylar och färdigheter. Framför allt är det nya scenarion
som ändrar spelet natur. The Locus Swarm och The Red Death
heter de två scenarion som följer med i expansionen. Dessutom
ingår nya scenariokort för tre scenarion ur startboxen, så att
de kan köras solo eller i samarbetsläge.
➥ Box i juni. [169891]

Fantasyäventyr med rollspelskänsla i världen Terrionoth.

Runebound 599:Brädspel. 2-4 spelare. 120 minuter.
Regler på engelska. [150826]

Shadows of Brimstone
Swamp Raptor of Jargono 269:En modell av en träskraptor med
regler och kort.
Box. [169834]

Sand Kraken XXL 369:En modell av en Sand Kraken XXL
med regler och kort.
Box. [169835]

Samarbetsspel med vilda
västern-skräck. Det finns två
startboxar att välja mellan.

City of the Ancients 899:1-4 spelare. Speltid 60 minuter.
Regler på engelska. [137135]

Swamps of Death 899:Som ovan. [137136]

Smash Up
Big in Japan Expansion 259:Fyra fraktioner med rötterna i japansk popkultur:
krigiska animeflickor, söta små djur att samla på,
färgstarka hjältar och Godzilla.
➥ Släpps i augusti. Expansion till Smash Up. Box. [169768]

What Were We Thinking Expansion 220:En vild och galen expansion med Zombie Rock Stars,
Explorer Dinosaurs, Time Travelling Grannies och
Teddy Bear Vampires.
Expansion till Smash Up. Box. [165047]

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

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

Terraforming Mars
Hellas & Elysium Expansion 210:Den första expansionen till Jacob Fryxelius succéspel
består av två nya, dubbelsidiga spelplaner med nya
områden på Mars. Elysium har lågt liggande områden,
lämpliga för hav, och en torrare del rik på mineraler. En
bricka på Olympus Mons, solsystemets högsta berg, ger
tre frikort. Hellas omfattar den marsianska sydpolen och
den välda Hellaskratern, som täcker sju hexagoner. Den
passar utmärkt att anlägga en rejäl sjö i. Byggande runt
polen ger dessutom egna fördelar.
➥ Släpps i juni. Box. [170453]

Kommer ditt bolag att lyckas
bäst med terraform-projektet
på den röda planeten?

Terraforming Mars 699:Brädspel för 1-5 spelare. 90+ min.
Regler på engelska. [162063]
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rollspel på svenska
Ensamma vargen
Enligt konstens alla regler 99:-

17 juni släpps nya versionen!
Games Workshop uppdaterar reglerna för figurspelet
Warhammer 40.000, strömlinjeformar dem och förenklar en
aning. Målet är att skapa ett regelverk som fungerar bättre
både på turneringsscenen och bland vardagsspelare, med en
bättre balans mellan enheterna. Dessutom har mycket hänt i
Vintergatan sedan sist. Warpstormar har delat galaxen i två.
Primarken Roboute Guilliman har vaknat till liv och börjat
arbeta med teknikprästerskapet på Mars för att odla fram
nya, bättre Space Marines.

Warhammer 40.000: Rulebook 395:Alla regler du behöver: för kampanjspel, strid i stadsterräng,
planetlandsättning och mycket annat. Dessutom information
om hur världen har förändrats sedan förra utgåvan.

Ett äventyr till Ensamma Vargen.
Det skulle ha varit ett enkelt uppdrag –
att föra en historisk klenod, en tjock lunta
ur Kaiklostrets bibliotek, till Anskaven. En
åldrande riddare har beviljats ynnesten
att studera boken, men är för sjuklig för
att resa själv. Ingenting är dock så enkelt
som det först låter och hjältarna måste
vara beredda att agera enligt konstens alla
regler för att lyckas.
Häftat album. [156299]

Fehmarns eldar 179:Ett äventyr till Ensamma Vargen.
Äventyrets hjältar dras in i intriger som
sträcker sig långt in i Mörkerlanden. Uppgörelsen kommer att stå i ett av Mörkermästarnas vakttorn i Durncragbergen.

➥ Släpps 17 juni. Inbundet album. [171046]

Häftat album. [169848]

Warhammer 40.000 Dark Imperium Boxed Game 1100:-

Sword Princess
Sword Princess rollspel i Amalteas värld 199:-

Stor låda med allt du behöver för att spela, totalt 53 figurer,
inbunden regelbok, två häften med bakgrundsinformation till
Primaris Space Marines och Death Guard, häfte med de
viktigaste reglerna på åtta sidor, tärningar och linjal.
➥ Släpps 17 juni. Box. [171018]

Index: Chaos 170:Heretic Astartes, Chaos Daemons och Questor Traitoris.
➥ Släpps 17 juni. Inbundet album. [171039]

Index: Imperium 1 170:Space Marines, Blood Angels, Space Wolves, Grey Knights,
Deathwatch och Legion of the Damned.
➥ Släpps 17 juni. Inbundet album. [171040]

Index: Imperium 2 170:Astra Militarum, Adeptus Mechanicus, Imperial Knights,
Imperial Agents och Talons of the Emperor.
➥ Släpps 17 juni. Inbundet album. [171041]

Index: Xenos 1 170:Eldar Craftworlds, Drukarii, Ynnari, Harlequins och Necron.
➥ Släpps 17 juni. Inbundet album. [171036]

Index: Xenos 2 170:Orks, Tau Empire, Tyranider och Genestealer Cult.
➥ Släpps 17 juni. Inbundet album. [171037]

I Sword Princess får du och dina vänner
chansen att stiga in i en fantasyvärld där
kvinnorna styr.
Rollspela prinsessor, banditer, handelsresande, krigare, upptäcktsresande eller
kultister. Reglerna är enkla och fokuserar
på att berätta historier. Upplev spännande
svärdsdueller, fantastiska varelser, underliga platser och magiska föremål.
Häftat album. [169587]

Western 4:e utgåvan
Spelledarskärm 199:Spelledarskärmen innehåller de viktigaste
tabellerna till Western, ihop med handouts
för att göra jakter roligare och enklare när
ni spelar. På handouts tryckta på styvare
papper hittar du alla de olika terrängbrickorna och åtta olika vagnar (med alla
tillhörande spelvärden).
Spelledarskärm. [161596]

Eld i berget 179:Ett äventyr till Western.
Pennsylvania var långt borta, men det som
hände där hade förändrat allt. Ingenting
skulle någonsin bli sig likt igen. Seamus
blundade, men för sitt inre såg han ändå
de lynchade och de brända igen. Familj,
vänner och arbetskamrater hade drabbats
av gruvföretagets godtyckliga avrättningar.
De hade flytt, men kunde inte glömma och
aldrig förlåta. Resan gick västerut, både
för att själva komma undan och för att
hämnas.
Häftat album. [169845]

Magic the Gathering
Hour of Devastation är den andra kortsläppet till det egyptiskinspirerade blocket Amonkhet. Det räknas som en liten
expansion med 184 kort. De säljs i boosters, två planeswalker
decks och en bundle.

Hour of Devastation - Booster 39:Booster med 15 kort.
➥ Kortlek 14 juli. [170525]

Hour of Devastation - Planeswalker Deck 169:Startlek med 60 kort.
➥ Kortlek 14 juli. [170527]

Hour of Devastation - Bundle 399:Bundle (det som tidigare hette Fat Pack).
➥ Kortlek 14 juli. [170526]
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Måns Danneman
Dice - Rendezvous
with randomness 399:En hyllning till spelkulturens
symbol nummer ett tärningen.
Måns Danneman har tagit
konstnärliga bilder av
tärningar i olika sammanhang och miljöer och låtit sig
inspireras till funderingar
kring slumpen, sannolikhet och
determinism. Bilderna åtföljs
av texter på engelska.
Inbunden. [169852]
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Mutant År Noll

Elysium Gr undbox 439:Ett fristående spel som handlar om de ickemuterade människorna och deras maktkamp i den
döende enklaven Elysium I.
När mänskligheten föll gick fyra mäktiga ätter samman i ett förbund kallat Elysium, ”den
eviga vårens ängar”. Nere i urberget, i enklaven Elysium I, har de övervintrat världens undergång. Nu är tryggheten i djupet på väg att rasa samman. Ätterna har vänt sig mot varandra i en våldsam kamp om enklavens tynande resurser. Enheter av rättskipare har inrättats
för att bevara lag och ordning. Du är en av dessa rättskipare. Det är din uppgift att utreda
brott mot enklavens lagar. Men du måste samtidigt kämpa för din ätt. När mänskligheten
en dag sätter sin fot på markytan igen är det din ätt som ska leda vägen in i gryningen.
Mutant: Elysium är den tredje stora expansionen till rollspelet Mutant: År Noll. Expansionen, som introducerar människan som spelbar klass i Mutant: År Noll, innehåller bland
annat regler för att skapa och spela icke-muterade människor, en beskrivning av enklaven
Elysium I, inklusive en stor karta i fyrfärg, kampanjen ”Katastrofens väktare”, regler för
hur människan kan anpassa sig till livet i Zonen och regler för att skapa ett samfund med
mutanter, djur och robotar.
➥ Släpps i juni. Box. [170295]

Hjältarnas tid

Magins väv 179:Wyrd sprider sig som trådar i världen och knyter ihop allas livsöden till en
väv som sträcker sig från tidens gryning till världens slut.
Magins väv är ett tillbehör som utforskar, fördjupar och expanderar magi
reglerna i grundboxen. Här finns prövningen att bli magiker, magins
traditioner och metoder, fler fokus än sejdstaven och regler för att skapa dem,
och fler än 80 besvärjelser. Som bonus ingår Universitetet i Vredhamn.
Häfte, 64 sidor. [170457]

Sagor från Trollskogen 149:Trollskogen, en skog fylld av faror, men också stora rikedomar och urgamla
mysterier. Då och då går äventyrare in i skogen, och långt ifrån alla återkommer. Nu står du på skogens rand. Vågar du gå in?
Sagor från Trollskogen är en äventyrsantologi med tio trolska och magiska
små äventyrsplatser till Hjältarnas tid. Du kan spela alla äventyr i ett svep,
eller lägga in dem en och en i ditt eget äventyr där de passar dig.
Häfte, 32 sidor. [170458]

soloäventyr på svenska
Joe Dever
Motorvägens Krigare 179:Första delen i Freeway Warrior

Joe Devers första postapokalyptiska soloäventyr från Amerika år 2033.
Du är Cal Phoenix, Motorvägskrigaren, förkämpe och beskyddare av
Dallas Colony One, en grupp överlevare efter atomkriget som till
sammans försöker nå Kaliforniens kust. Resan dit blir en kamp på liv
och död redan under första etappen, då ni korsar Texas ödemarker. Ett
mordiskt gäng ledda av den psykotiska Mad Dog Michigan, tänker förgöra din bräckliga koloni av överlevare.
Inbunden. [169851]

Slottet död 129:-

Del 7 i Ensamma vargen

Du är Ensamma Vargen - den sista av Kais krigarmunkar. Ditt löfte att
återupprätta Kai-orden till dess forna storhet för dig till det
sägenomspunna Dessi - ett land bebott av monster och magiker.
Pocket. [168801]

Johan Wanloo
Domedagsvikingen 139:Ett solorollspel i klassisk fantasymiljö, skapat i den labyrint som utgör
den hårdkokte actionserietecknaren Johan Wanloos sjuka hjärna.
Du är en mäktig och muskulös viking som under en kamp mot onda
troll ramlar i vattnet och fryses in i ett isblock. Din kärva beslutsamhet
gör att du överlever och vaknar upp tusentals år senare i en post
apokalyptisk mardrömsvärld full av robotödlor, stålpterodaktyler och
mutanter med pulserande hjärnor. Runt varje hörn väntar nya fiender
som vill förgöra dig och skända ditt lik krigare med hockeyfrillor,
människoätande robotar, onda trollkarlar.
Häftad. [165236]
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rollspel på engelska
Call of Cthulhu

My Little Pony

Ett av de äldsta (och bästa) skräck
rollspelen, baserat på H P Lovecrafts
skräcknoveller.

Rollspel i ponnysarnas värld! Passar både stora och små
ponnyälskare med regler som fångar seriens vänskapliga
anda på ett bra sätt.

Old Ones Rising:
The Unspeakable Oath 399:-

The Curse of the Statuettes
Adventure
Stor y Box 269:-

Gott och blandat för flera rollspel.
Här finns åtta äventyr: fyra till Call of
Cthulhu, ett till Delta Green, ett till Trail
of Cthulhu, ett äventyr och reglerna till
Cthulhu Dark och ett playset till
Fiasco. Dessutom ingår diverse bakgrunds
material och artiklar.
Inbunden. [166669]

Conan
Ett nytt Conanrollspel med mäktiga
barbarer, civiliserade sillmjölkar och onda
häxmästare.

Conan: Adventures in an Age
Undreamed Of Core Rulebook 499:-

Första äventyret till Tails of
Equestria innehåller också en
spelledarskärm.
Över hela Equestia förvandlas
ponnyhästar till små
statyetter av sig själva. Något
måste göras, men frågan är
vad. Innehåller äventyr, spelledarskärm, sex tärningar och
40 rollformulär.
Box. [169454]

Ett nytt rollspel från Robert E Howards
hyboriska forntid.
Tappra barbarer lägger under sig
dekadenta kungariken och demon
dyrkande häxmästare sprider korruption
omkring sig. Det är Mophidius som har
tagit sig an Conans värld och spelet
använder 2D20-systemet som också återfinns i Infinity och Mutant Chronicles.
Inbundet album. [169884]

Jeweled Thrones of the Earth 249:Sex äventyr till det nya Conanrollspelet.
Häftat album. [169885]

The Dresden Files
Rollspel baserade på Jim Butchers serie
om Chicagomagikern Harry Dresden.

The Dresden Files RPG Accelerated 349:Ett rollspel baserat på Jim Butchers urban
fantasy om Chicagotrollkarlen.
Reglerna är hämtade från FATE
Accelerated, ett väldigt snabbspelat och
enkelt system som passar när du vill
komma igång direkt med äventyren.
Inbundet album. [167138]

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

Character Sheets D & D 5e 99:En mapp med rollformulär. Tre slags dubbelsidiga formulär ingår, med besvärjelse
listor och ett särskilt nybörjarformulär
som hjälper nykomlingar till spelet.
Mapp. [169882]

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

Veins of the Earth 575:En bakgrundsbok om underjorden.
Välkommen till den uråldriga ktoniska
värld som fanns före alla kungadömen
ovan mark och som kommer att finnas
kvar när bara ruiner och isande öknar
återstår på ytan. Här ingår mer än 50 nya
monster och ett halvdussin kulturer som
döljs långt under mark. Procedurer hjälper
spelledaren att skapa både stora och små
kartor, och nya regler hjälper spelarna
att orientera sig i ett rike där solen aldrig
skiner. Dessutom regler för ljus, mörker,
skräck och vansinne.

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

Starfinder RPG
Core Rulebook 529:Sommarens space opera-spel har drag av D&D.
Space opera med klasser och nivåer, stridsregler med
drag av D&D (Pathfinder använder ju en variant av
D&D 3.5-reglerna) och lättsamma äventyr ombord på
ett snabbt rymdskepp. Undersök mystiska artefakter
och förmänskliga ruiner, hacka dig in hos megabolag och
utforska nya och exotiska världar. Grundboken innehåller
alla regler som behövs för att spela, både för spelare och
spelledare.
➥ Släpps i juli. Inbundet album. [166682]

GM Screen 199:Spelledarskärm med fyra paneler och alla nödvändiga
tabeller.
Spelledarskärm. [166688]

Player Character Folio 99:Lyxiga rollformulär på 16 sidor med massor av plats för
allt nödvändigt (och en del mindre nödvändigt).
Inbundet album. [166685]

Inbunden. [86192]
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FILM & TV-SERIER

FILM & TV-SERIER PÅ DVD & BLU-RAY
tv-serier

film

Daredevil,
the Complete Second Season 399:-

Fallen 149:-

Djävulen från Hell’s Kitchen möter
Punisher i andra säsongen av serien.
I första säsongen tampades den blinda
advokaten Matt Murdock och
kollegorna Foggy Nelson och Karen Page
mot gangsterbossen Wilson Fisk. I andra
säsongen får Punisher och Electra stora
roller.
DVD Englandsimport. Ej svensk text. [170549]

Daredevil, the Complete
Second Season (blu-ray) 449:Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [170551]

The Librarians,
the Complete Third Season 299:En grupp amerikanska bibliotekarier
utreder mystiska händelser och samlar på
sig farliga artefakter.
I tredje säsongen väljs Eve Baird till ny
chefsbibliotekarie. Hon får snart fullt upp,
när den egyptiska guden Apep besätter en
krigsveteran.
DVD Englandsimport. Ej svensk text. [11056]

Stan Lee’s Lucky Man, series 2 349:Superhjälteserie om en brittisk snut med
speciella förmågor.
Harry Clayton kan påverka hur slumpen
utfaller. En dag vaknade han upp
med ett mystiskt armband som ger tur. I
andra säsongen får han tillbaka sitt jobb
inom polisen och paras ihop med partnern
DS Suri Chohan. Men ett möte med den
mystiska Isabella Augustin får honom
att tvivla på allt han trodde sig veta om
slumpen och om sitt armband.
DVD Englandsimport. Ej svensk text. [170151]

American Gods

(säsong 1)

299:-

DVD region 2. Svensktextad utgåva. [167601]

Fallen (blu-ray) 149:Europeisk blu-ray. Svensk text. [167602]
The Great Wall 159:Zhang Yimous mastodontfilm med Matt
Damon.
The Great Wall berättar sagan om en
elitstyrka i kamp för mänsklighetens överlevnad på den kinesiska muren.
➥ 26 juni. DVD region 2. Svensk text. [167584]

The Great Wall (blu-ray) 199:➥ 26 juni. Blu-ray med svensk text. [167585]

The Great Wall (3D + blu-ray) 249:➥ 26 juni. 3D + blu-ray, svensk text.[167586]

Kong: Skull Island 159:Tom Hiddlestone möter Kong.
Forskare och militärer skickas på ett
hemligt uppdrag till en ö i Stilla Havet. De
trampar in i fel djungel och är på väg rakt
mot den mytiske Kongs område.
➥ 24 juli. DVD region 2. Svensk text. [170680]

Kong: Skull Island (blu-ray) 199:➥ 24 juli. Blu-ray med svensk text. [170681]

Kong: Skull Island (3D + blu-ray) 259:➥ 24 juli. 3D + blu-ray, svensk text.[170682]

Assassin’s Creed 159:-

Shadow muckar från kåken och dras med på en hisnande
färd genom USA.
Neil Gaimans roman om kåkfararen Shadow som råkar i
lag med herr Wednesday och dras in i gudarnas kamp om
världens framtid har blivit tv-serie. Våldsamt och
suggestivt, med väldigt snygg scenografi och kostym.
➥ 22 juni. DVD region 2. Svensktextad utgåva. [170601]

Michael Fassbender spelar mannen som återupplever en
anfaders genetiska minnen i filmen baserad på datorspelet
med de snygga svanhoppen.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [167577]

American Gods (säsong 1, blu-ray) 299:-

Assassin’s Creed (3D + blu-ray) 259:-

➥ 22 juni. Europeisk blu-ray. Svensktextad utgåva. [170602]
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En filmatisering av Lauren Kates bok om
fallna änglar och förbjuden kärlek.
17-åriga Luce Price skickas till en
internatskola i Savannah efter att hon
anklagats för att starta en brand som
dödade en ung pojke. Snart befinner sig
Luce mitt i ett triangeldrama - uppvaktad
av två fallna änglar.

Assassin’s Creed (blu-ray) 199:-

Europeisk blu-ray. Svensktextad utgåva. [167578]

Europeisk 3D + blu-ray. Svensktextad utgåva. [167579]
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Passengers 159:En man vaknar upp ur stasis 90 år för
tidigt på ett rymdskepp.
Relationsskräckis ombord på ett skepp
där en man vaknar upp ur stasis före alla
andra efter ett tekniskt fel. Efter ett år
i ensamhet får han för sig att väcka en
kvinna, men låtsas först som om de bara
har råkat vakna samtidigt. Snart blir dessutom skeppets tekniska problem värre.
DVD region 2. Svensk text. [169511]

Passengers (blu-ray) 199:Europeisk blu-ray. Svensk text. [169513]

Passengers (3D + blu-ray) 249:Europeisk 3D + blu-ray. Svensk text. [169514]

Resident Evil 6: The Final Chapter 159:Sista(?) kapitlet i sagan om Alice och
zombierna.
Alice återvänder till The Hive i Raccoon
City, där Umbrella Corp samlar sina
styrkor för den planerade nådastöten mot
vad som återstår av mänskligheten.

Doctor Who

(series 10:1)

299:-

Peter Capaldis sista säsong som Doktorn.
Doktorns nya medresenär Bill spelas av Pearl Mackie och
Nardole har fått en stor roll. Innehåller första halvan av
säsongen, sex avsnitt.
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [168601]

Doctor Who (series 10:1, blu-ray) 359:Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [168602]

Doctor Who

(series 10:2)

299:-

Andra halvan av säsongen, sex avsnitt.
➥ 17 juli. DVD Englandsimport. Ej svensk text. [170297]

Doctor Who (series 10:2, blu-ray) 359:-

➥ 17 juli. Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [170298]

➥ 19 juni. DVD region 2. Svensk text. [167588]

Resident Evil 6:
The Final Chapter (blu-ray) 199:➥ 19 juni. Blu-ray. Svensk text. [167589]

Resident Evil 6:
The Final Chapter (blu-ray 3D) 249:➥ 19 juni. 3D + blu-ray. Svensk text. [167590]

Resident Evil: Vendetta 99:En animerad film som utspelar sig
mellan Resident Evil 6 och Resident Evil 7:
Biohazard.
Agent Leon S Kennedy och professor
Rebecca Chambers kämpar för att
stoppa Glenn Arias, som försöker sprida
ett dödlig virus i New York.
➥ 17 juli. DVD region 2. Svensk text. [170684]

Resident Evil: Vendetta (blu-ray) 99:➥ 17 juli. Blu-ray. Svensk text. [170685]

Ghost in the Shell 159:-

Logan 159:-

Spelfilmen efter Masamuno Shirows manga från en cyberpunkig framtid.
Cyborgen major Motoko Kusanagi slåss mot brottslingar
som hackar cybrade medborgares hjärnor och
omprogrammerar människor till att bli viljelösa dockor.
Hon får snart anledning att fråga sig om hon själv inte har
blivit manipulerad.
➥ 8 augusti. DVD region 2. Sevensktextad utgåva. [170696]

Sista filmen med Hugh Jackman som mannen med
adamantiumskelettet.
I en nära framtid tar en sliten Logan hand om en sjuk
Professor X, i en gömma nära den mexikanska gränsen.
Men Logans försök att hålla sig gömd från världen och sitt
förflutna ställs plötsligt på sin spets när en ung mutant på
flykt anländer.
➥ 17 juli. DVD region 2. Svensktextad utgåva. [170609]

Ghost in the Shell (blu-ray) 199:-

Logan (blu-ray) 199:-

Ghost in the Shell (3D + blu-ray) 259:-

Logan (svar tvit kopia, blu-ray) 249:-

➥ 8 augusti. Europeisk blu-ray med svensk text. [170697]

➥ 8 augusti. Europeisk 3D + blu-ray. Svensk text. [170698]
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➥ 17 juli. Europeisk blu-ray. Svensktextad utgåva. [170611]
➥ 17 juli. Europeisk blu-ray. Svensktextad utgåva. [170613]
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Rings 159:Ett nytt kapitel i Ringsagan.
En ung kvinna börjar oroa sig för sin pojkvän som dragits in i en mörk kult
kretsandes kring ett mystiskt videoband
vilket sägs döda tittaren sju dagar efter
att han eller hon sett det. Kvinnan offrar
sig för pojkvännen, men gör samtidigt en
fasansfull upptäckt.
➥ 19 juni. DVD region 2. Svensk text. [167103]

Rings (blu-ray) 199:➥ 19 juni. Blu-ray. Svensk text. [167104]

Skönheten och Odjuret 159:Disneysagan som spelfilm.
Belle tas till fånga av Odjuret och fängslas
i hans slott. Trots sin rädsla blir hon vän
med slottets förtrollade invånare och lär
sig se bortom Odjurets skräckinjagande
yttre.
➥ 31 juli. DVD region 2. Svensk text. [170686]

Skönheten och Odjuret (blu-ray) 199:➥ 31 juli. Blu-ray. Svensk text. [170687]

Skönheten och
Odjuret (3D + blu-ray) 249:➥ 31 juli. Blu-ray. Svensk text. [170688]

Split 159:M. Night Shyamalan tar sig an en allvarlig
personlighetsklyvning.
Kevin har visat 23 olika personligheter för
sin psykiater, men ytterligare en är dold
och väntar nu på att ta över och
kontrollera de andra. Han drivs till att
kidnappa tre tonårsflickor och hamnar
till slut i ett krig med sig själv. Samtidigt
rasar gränserna mellan hans olika personligheter samman.
➥ 26 juni. DVD region 2. Svensk text. [169538]

Split (blu-ray) 199:➥ 26 juni. Blu-ray. Svensk text. [169539]

The Space Between Us 159:Ett barn fött på Mars söker sina rötter.
Ett rymdskepp lämnar jorden med
uppdrag att befolka Mars. Efter avfärden
upptäcker en av astronauterna att hon
väntar barn. Barnet föds på Mars, men
mamman dör, utan att ha avslöjat vem
som är pappan. Så börjar Gardner Elliots
extraordinära liv på den röda planeten, där
han fram till sin 16-årsdag bara har träffat
14 personer. Men Gardner kan inte släppa
tanken på sin pappa.

SKRÄCKKLASSIKER
Dracula, Complete Legacy Collection (blu-ray) 599:Sex vampyrklassiker från 40-talet: Dracula från 1931 med
Bela Lugosi, Dracula’s Daughter från 1936 med Gloria Holden
som grevinnan Marya Zaleska, Son of Dracula från 1943 med
Lon Chaney Jr. som greve Alucard, House of Frankenstein från
1944 och House of Dracula från 1945 med John Carradine, och
slutligen Abbott and Costello Meet Frankenstein från 1948 med
Bela Lugosi som Dracula.
Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [170393]

Frankenstein, Complete Legacy Collection 499:Sju filmer: Frankenstein från 1931, The Bride of Frankenstein
från 1935 och Son of Frankenstein från 1939 (alla med Boris
Karloff), samt The Ghost of Frankenstein från 1942 med Lon
Chaney Jr och Frankenstein Meets the Wolf Man från 1943
med Lon Chaney Jr och Bela Lugosi. Karloff var tilbaka i
House of Frankenstein från 1944 och Lon Chaney Jr dyker upp
i House of Dracula från 1945.
DVD Englandsimport. Ej svensk text. [170335]

Frankenstein, Complete Legacy Collection (blu-ray) 599:Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [170336]

The Mummy, Complete Legacy Collection 499:Sex filmer: The Mummy från 1932 med Boris Karloff, The
Mummy’s Hand från 1940 med Tom Tyler, The Mummy’s Tomb
från 1942 med Lon Chaney Jr, The Mummy’s Ghost från 1944
med John Carradine, The Mummy’s Curse från 1944 med Lon
Chaney Jr och Abbott and Costello Meet the Mummy från
1955.
DVD Englandsimport. Ej svensk text. [170351]

The Mummy, Complete Legacy Collection (blu-ray) 599:Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [170352]

The Wolf Man, Complete Legacy Collection 499:Sex filmer: Werewolf of London från 1935 med Henry Hull, The
Wolf Man från 1941 med Lon Chaney Jr, Frankenstein Meets
the Wolf Man från 1943 med Lon Chaney Jr och Bela Lugosi,
House of Frankenstein från 1944, House of Dracula från 1945
och She-Wolf of London från 1946 med June Lockhart som
varulven.
DVD Englandsimport. Ej svensk text. [170353]

The Wolf Man, Complete Legacy Collection (blu-ray) 599:Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [170354]

➥ 22 juni. DVD region 2. Svensk text. [167596]

The Space Between Us (blu-ray) 179:➥ 22 juni. Blu-ray. Svensk text. [167597]

Underworld: Blood Wars 159:Selene dras motvilligt tillbaka in i vampyrpolitiken när en mäktig ledare för lykans
börjar leta efter hennes dotter.
Selene har hållit sig borta från både vampyrer och lykans. Hon har sett till att inte
själv veta var dottern, som jagas av båda
sidor, finns någonstans. Men det hjälper
inte när en ny lykanledare får för sig att
dotterns blod ska bli hans biljett till makt
och ett slutgiltigt slut på kriget
mellan vampyrer och varulvar.
DVD region 2. Svensktextad utgåva. [169455]

Underworld: Blood Wars (blu-ray) 199:Europeisk blu-ray. Svensk text. [169456]

Underworld:
Blood Wars (3D + blu-ray) 249:3D + blu-ray. Svensk text. [169457]

www.sfbok.se

running.indd 43

43

2017-05-26 17:28:30

ANIME PÅ DVD & BLU-RAY

SF-BOKHANDELN SOMMAREN 2017
Digimon Adventure Tri:
The Movie, Part 1 249:Berättelsen fortsätter tre år efter serien
’Digimon Adventure’.
Meiko, Koshiro och Sora återvänder som
en del av den ursprungliga DigiDestinedgruppen. Tillsammans med sina Digimon
måste de möta ett nytt och farligt hot
som gör att Digimon blir fientliga. Men
samtidigt måste de också lära sig vad det
innebär att växa upp.
DVD från England. Ej svensk text. [170592]

Digimon Adventure Tri:
The Movie, Part 1 (blu-ray) 299:Blu-ray från England. Ej svensk text. [170593]

Ronja Rövardotter 299:Hela tv-serien med Ronja Rövardotter, producerad av
Studio Ghibli.
En mörk natt när åskan går och vildvittrorna flyger föds
Ronja i Mattisborgen, dotter till rövarhövdingen Mattis
och hans hustru Lovis. Ronja växer upp bland de andra
rövarna och när hon blivit stor nog får hon lov att lämna
borgen för att gå ut och upptäcka skogen. En dag möter
hon pojken Birk, som flyttat in i den delen av borgen som
ligger på andra sidan sprickan de kallar Helvetesgapet.
DVD region 2. Svensk text. [159985]

Ronja Rövardotter (blu-ray) 299:Blu-ray. Svensk text. [167600]

Fairy Tail, Part 13 299:Magikergiller Fairy Tail ligger illa till!
Oracion Seis har kidnappat Lucy och använder henne för att ge kraft åt en klocka
som sprider kaos i världen. Hela Fiore
Kingdom riskerar att falla ner i en levande
mardröm om inte vännerna kan hjälpa
Lucy. Innehåller avsnitt 143-153.
DVD från England. Ej svensk text. [169172]

Fairy Tail, Part 14 299:Den årliga tävlingen där magikergillen
ställs mot varandra ska gå av stapeln.
Fairy Tail har kommit sist sju år i rad,
men det betyder inte att de inte satsar allt
i år. Innehåller avsnitt 154-164 i mangan
om gillen i en fantasyvärld.
DVD från England. Ej svensk text. [170154]

Anime, import från England
Skivorna kan spelas på vanliga spelare,
men har inte svensk text.
Amagami SS, Complete Collection 499:Alternativa livsstilar är en sak i romantik,
men alternativa universa?
Sedan en dejt aldrig dök upp en dag för två
år sedan tror inte Junichi på kärleken. Det
är synd, för nu kommer han att få reda på
hur varje enskild romans hade utspelat sig
om någon bara hade gjort rätt sak vid rätt
tillfälle.
DVD från England. Ej svensk text. [170542]

Amagami SS,
Complete Collection (blu-ray) 599:Blu-ray från England. Ej svensk text. [170543]

Amagami SS Plus,
Complete Collection 399:De sju tjejerna från olika verkligheter
återvänder med nya romantiska turer.
Kommer Junichi att kunna hantera runda
nummer två med Tsukasa, Rihoko, Ai,
Kaoru, Sae, Haruka och till och med Risa?
DVD från England. Ej svensk text. [170544]

Amagami SS Plus,
Complete Collection (blu-ray) 449:Blu-ray från England. Ej svensk text. [170545]

Busou Shinki: Armored War Goddess,
Complete Collection 399:Rihitos hem och liv skyddas av fyra
kvinnliga actionfigurer.
Busou Shinki, som figurer kallas, tävlar
om att få Rihitos uppmärksamhet
samtidigt som de gör allt de kan för att
skydda honom från andra Shinki.
DVD från England. Ej svensk text. [169347]

Busou Shinki: Armored War Goddess,
Complete Collection (blu-ray) 449:Blu-ray från England. Ej svensk text. [169348]
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Gatchaman
Crowds Insight (blu-ray + DVD) 499:Det har gått ett år sedan Tachikawaincidenten.
CROWDS-systemet, som skapar en fysisk
manifestation av en individs mentala
tillstånd, har växt bland befolkningen. Det
är många som redan har accepterat tekno
login som till och med premiärministern
har gett sitt fulla stöd åt. Men det finns
också andra som är helt emot det, och de
är inte rädda för att ta till våld för att göra
sin röst hörd. En attack mot premiärministern blir starten på en ny konflikt.
DVD från England. Ej svensk text. [170590]

Lain Serial Experiments,
The Complete Collection (blu-ray) 499:Det finns en värld runt omkring oss, full av
människor, kulturer och känslor.
Men det finns även en virtuell värld,
Wired, inuti datorer, med egen teknologi
och en egen kultur. Lain börjar upptäcka
hur nära varandra dessa två världar ligger
när hon får ett email från en klasskamrat
dagen efter att flickan begått självmord.
Lain är en klassisk anime som tänjer på
gränserna för det animerade mediet. Ett
måste för alla som gillar lite ovanligare
historier och annorlunda berättartekniker.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [169011]

Little Busters! Season One 499:En anime som följer den unge gymnasieeleven Riki Naoes öde.
När Rikis föräldrar dör plötsligt, lämnas
han rädd och ensam i världen. Men han
finner så småningom lite lycka hos några
vänner som kallar sig själva för Little Busters. Nu när de har börjat sitt andra år på
gymnasiet träffas de igen för att försöka få
fler personer att gå med i deras lilla grupp.
DVD från England. Ej svensk text. [169776]

Little Busters! Season One (blu-ray) 599:Blu-ray från England. Ej svensk text. [169777]
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Jag vill inte ha fler kataloger. Stryk mig från kundlistan

SF-Bokhandeln AB
Svarspost
110 932 500
110 02 Stockholm

Jag har flyttat. Min gamla adress var:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Klipp längs den streckade linjen eller klipp ut hela sidan och vik längs linjen. Skriv upp din beställning på nästa sida.

Little Busters! Refrain, Season Two 399:Andra säsongen av animen som följer en
ung gymnasieelevs öde.
När Riki äntligen har lyckats återförena
sitt baseballag Little Busters fortsätter
hans narkolepsi att ställa till med problem.
Samtidigt måste han kämpa för att hålla
ihop laget efter några svåra utmaningar.
DVD från England. Ej svensk text. [169778]

DVD från England. Ej svensk text. [169783]

Nisekoi, False Love,
Season 2, Part 2 (blu-ray) 499:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [169779]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [169785]

Little Busters! EX, OVA Collection 299:-

Noragami Aragoto, Season Two 399:-

Fortsättningen på animen som följer den
unge gymnasieeleven Riki Naoes öde.
Efter ett slumpmässigt möte med ny
komlingen Saya Tokido hamnar Riki i fara
när han jagas av mörka krafter. När Saya
avslöjar att hon letar efter en gömd skatt
beslutar sig Riki för att hjälpa henne och
tillsammans söker de igenom skolan efter
skatten.

Andra säsongen av animen baserad på
Adachitokas manga.
Hiyori Iki råkar stöta på guden Yato och
förvandlas till hälften vålnad. Men trots
alla problem som mötet med Yato har
skapat för henne väljer hon ändå att
förbereda sig för att börja gymnasiet. Yato
måste samtidigt kämpa mot den förbittrade krigsguden Bishamon.
DVD från England. Ej svensk text. [170599]

Little Busters! EX,
OVA Collection (blu-ray) 299:-

Noragami Aragoto, Season Two
Collector’s Edition (blu-ray) 799:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [169781]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [170600]

Nisekoi, False Love,
Season 2, Part 1 399:-

Shimoneta 399:-

Raku och Chitoge har äntligen fått ett slut
på gängkriget mellan sina familjer.
Men det betyder inte att deras falska förhållande kommer att ta slut, speciellt när
deras åtrå för varandra bara växer.
DVD från England. Ej svensk text. [169782]

Nisekoi, False Love,
Season 2, Part 1 (blu-ray) 499:Blu-ray från England. Ej svensk text. [169784]
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De sex sista avsnitten av säsong två.
Charmören Raku råkar av en händelse
förföra Kosakis lillasyster, som är mycket
mindre blyg än syrran. Det slutar med
svartsjuka, som i sin tur får Chitoge att bestämma sig för att säga vad hon känner.

Little Busters! Refrain,
Season Two (blu-ray) 449:-

DVD från England. Ej svensk text. [169780]

www.sfbok.se

Nisekoi, False Love,
Season 2, Part 2 399:-

I en nära framtid har Japan fått
drakoniska lagar.
Om man beter sig på ett sätt som är det
minsta oanständigt riskerar man att råka
illa ut. Tanukichi, son till en ökänd terrorist som är emot den kyska lagstiftningen,
dras med på dåligheter.
DVD från England. Ej svensk text. [169943]

Shimoneta (blu-ray) 449:Blu-ray från England. Ej svensk text. [169950]
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Beställning:
Artikelnummer

Restnotera
om slut:

Författare och titel:

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
GLÖM INTE ATT FYLLA I NAMN OCH ADRESS PÅ ANDRA SIDAN AV TALONGEN

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 nyhets
katalog fyra gånger om året. Den innehåller de
största titlarna som har utkommit sedan förra
utskicket.
Så fort du beställt något på postorder får du
en nyhetskatalog, och så länge du fortsätter att
beställa fortsätter vi att skicka den till dig. Du
behöver inte beställa något från varje nummer,
men hör vi inte av dig på ett år antar vi att du inte
längre är intresserad.
Bor du i Stockholm, Göteborg eller Malmö är det
kanske enklare att köpa saker direkt i någon av
butikerna. Säg till i kassan bara, så ser vi till att du
får nyhetskatalogen hemskickad.
Priserna i katalogen gäller till augusti 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 nyhets
listan har vi normalt inne, men de
engelska och amerikanska kan tillfälligt ta slut. Vi
restnoterar gärna titlar som är tillfälligt slut. Det
innebär att vi skickar dem till dig så fort vi får
in dem på nytt. Säg bara till om du vill ha rest
notering, och vilka titlar det gäller! Restnoteringar
har ett lägre porto. Se våra hemsidor för detaljer
kring portokostnaden.
Åldersgräns: Du måste vara 15 år för att
beställa.

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

www.sfbok.se
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SF-BOKHANDELN SOMMAREN 2017
Snow White With
the Red Hair, Part 1 (blu-ray) 449:-

Diabolik Girls Beyond the Wasteland
Complete Collection 549:-

Första säsongen av en anime baserad på
Sorata Akizukis manga.
Shirayuki är nöjd med sitt fridfulla liv som
örtapotekare. Men hennes frid förstörs när
Raji, Tanbaruns dåre till prins, bestämmer
sig för att hon ska bli hans älskarinna.
Shirayuki flyr och räddas av en prins i
grannlandet Clarines. För att återbetala
sin skuld till prinsen vill Shirayuki bli
hovapotekare.

Kan skrivkrampen släppa när Buntaro
börjar skriva spel?
Buntaro Hojo kan bygga världar och
scener inuti huvudet, men så fort han för
söker skriva drabbas han av en förlamande
skrivkramp. Att skriva manus för skolans
dramasektion verkar få den att släppa
en smula, men det är en tillfällig lösning.
Vad ska han ta sig till när skolan slutar?
När allt verkar hopplöst ber Buntaros
klasskompis Sayuki honom att skriva för
hennes bishojo-spelutvecklargrupp.

Blu-ray från England. Ej svensk text. [164795]

Your Lie in April, Part 2 399:Kousei Arima var en skicklig pianist, men
när hans mamma plötsligt gick bort försvann även hans förmåga att spela.
Kouseis tillvaro var väldigt tråkig och
ledsam, tills han träffade på violinisten
Kaori Miyazono. Den bekymmerslösa och
självständiga tjejen med en ibland väldigt
kort stubin kunde spela på ett sätt som var
väldigt excentriskt och originellt, och som
fångade Kouseis uppmärksamhet direkt.
DVD från England. Ej svensk text. [161225]

Your Lie in April, Part 2 (blu-ray) 799:Blu-ray från England. Ej svensk text. [161226]

Yu-Gi-Oh GX, Season 3 499:Tredje säsongen av uppföljaren till
originalanimen ’Yu-Gi-Oh!’.
Animen utspelar sig en generation efter
originalet. Jaden Yuki ska börja på den
nya Duellakademin, som skapades för att
elever ska träna upp sig och bli mäster
duellanter. Trots att Jaden är en naturbegåvning blir han ändå placerad i den
lägsta klassen, Osiris Red. Men Jaden
kämpar hårt mot både elever och lärare
för att bevisa att han kan bli en youseiduellant.
DVD från England. Ej svensk text. [170153]

Owarimonogatari, Volume 2 259:De sex sista avsnitten av en anime baserad
på Monogatari-romanen.
När utbyteseleven Ougi börjar på
Naoetsu Private High letar hon genast upp
tredjeårseleven Koyomi i hopp om att han
kan hjälpa henne lösa mysteriet kring ett
fynd som hon har gjort. Efter att ha
studerat skolans planritning hittar Ougi
ett hemligt klassrum. Men när Koyomi
börjar hjälpa till med utredningen upptäcker han snart att rummet är kopplat till
plågsamma minnen.
DVD från England. Ej svensk text. [170595]

Owarimonogatari,
Volume 2 (blu-ray) 299:Blu-ray från England. Ej svensk text. [170596]

anime, import från USA
skivorna är kodade för region 1 och kan
inte spelas på en vanlig europeisk dvdeller blu-ray-spelare
Diabolik Lovers II
More Blood Complete Collection 339:Fortsättningen på animen baserad på
spelet Diabolik Lovers.
Yui Komoris öde vilar i de sex vampyr
bröderna Sakamakis giriga händer. Hon
måste ständigt vara på sin vakt mot deras
närmanden som lika gärna kan vara livshotande som romantiska. Eller både och.
Som om inte det vore nog anländer fyra
nya vampyrer som är lika fast
beslutna att vinna henne.
DVD region 1 (USA). Ej svensk text. [168869]

www.sfbok.se
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ANIME PÅ DVD & BLU-RAY

DVD region 1 (USA). Ej svensk text. [169208]

Is It Wrong To Pick Up Girls
in a Dungeon Complete Collection 649:Bell Cranels farfar har berättat något
intressant för sonsonen: grottorna under
staden är ett perfekt ställe att träffa tjejer!
Det är ju bara att rädda dem från monster,
och vips har man världens chans! Men det
visar sig vara svårare att hitta damer i
knipa än han trott: istället är det han själv
som blir jungfrun i nöd!
DVD region 1 (USA). Ej svensk text. [169570]

One Piece Film: Gold the Movie 369:Stråhattarna har tagit sig till Gran Tesoro,
den berömda resande staden av guld.
Till en början verkar allt roligt och in
bjudande, och stråhattarna roar sig kungligt med spel och annan underhållning.
Men så tar casinots ägare, Gild Tesoro,
Zoro som gisslan efter en felsatsning i
hasardspelandet. Nu måste Luffy och
gänget slåss med hjälp av den mystiska
Carina, vars motiv är minst sagt oklara.
DVD region 1 (USA). Ej svensk text. [170177]

One Piece Heart of Gold TV Special 369:Stråhattarna har just lämnat Dressrosa
och tar det lugnt på skeppet när de bordas
av en mystisk främling vid namn Olga.
Hon kräver genast att förses med ett
varmt mål mat, och växlar mellan att vara
ljuv som honung och vasstungad som ett
rakblad. Dessutom verkar hon vara
nyckeln till en uråldrig gömd stad och
en skatt som ryktas bestå av den värde
fullaste metallen i världen...
DVD region 1 (USA). Ej svensk text. [170178]

Undefeated Bahamut Chronicles
Complete Collection 549:Lux är en avsatt prins från imperiet
Arcadia som störtades i ett uppror fem år
tidigare.
Han råkar hamna i kvinnornas bad, ser
kungarikets nya prinsessa, Lisesharte,
naken, och drar på sig hennes vrede. Hon
utmanar honom på en duell med drag-ride,
mekaniserade vapen som upptäckts på
olika arkeologiska utgrävningar runt om i
världen. Lux brukade vara den
skickligaste med dessa vapen, men är nu
känd som ”den obesegrade svagaste” för att
han vägrar attackera under sina dueller.
DVD region 1 (USA). Ej svensk text. [169569]

Dragonball Z Kai
The Final Chapters Part 1 599:Det har gått sju år sedan Cell besegrades
och Z-kämparna har återgått till vardagen.
Goku fortsätter att träna i den Andra
Världen, Krillin har gift sig, och Gohan har
händerna fulla med gymnasiet. Men snart
börjar Nya Världens Kampsportstävling
och det är dags för Goku och Z-kämparna
att återförenas.
DVD region 1 (USA). Ej svensk text. [169826]
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PORTO BETALT

Vi önskar alla en solig och skön sommar!

Beverly Animals memo can Panda 99:Söt plåtburk med memolappar i form av en
panda! Skriv ner det du vill komma ihåg,
vik på mitten, och du har en gungande och
söt påminnelse. När du har använt alla lappar har du kvar burken.

Beverly Animals memo can Seal 99:-

Beverly Animals memo can Owl 99:-

Memolappar med sälmotiv.

Memolappar med ugglemotiv.

Burk med 80 memolappar. [168508]

Burk med 80 memolappar. [168509]

Burk med 80 memolappar. [168506]

Beverly Animals memo can Pig 99:Memolappar med grismotiv.
Burk med 80 memolappar. [168507]

Harry Potter Avada Kedavra Puzzle 225:Pussel med 1000 bitar och Harry Potter-motiv.

Harry Potter Avada Slytherin Puzzle 169:-

Pussel. [170951]

Pussel med 500 bitar och Harry Potter-motiv.
Pussel. [170952]

Beverly Animals memo can Hedgehog 99:Memolappar med igelkottsmotiv.
Burk med 80 memolappar. [169590]

Legend of Zelda Hyrule Field Puzzle 169:Pussel med 500 bitar och Zelda-motiv.
Pussel. [170954]

Legend of Zelda Ocarina of Time Puzzle
225:Pussel med 1000 bitar och Zelda-motiv.

Harry Potter Trivial Pursuit 189:En klassiker för lata sommardagar.
Sällskapsspel. [22315]

Pussel. [170953]
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