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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
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Nu kan du betala med Swish i nätbutiken.
Vi säljer eböcker i ePub-format på hemsidan.

4

Böcker på svenska. Gudarna vaknar är fortsättningen på
Sylvain Neuvels mystiska-artefakt-sf Sovande jättar (som
nu finns i pocket). Urtidsbilder, Simon Stålenhags dinosauriebok, släpps i mars.

7

Tecknade serier på svenska. Andra delen av Vei, från Sara
Bergmark Elfgren och Karl Johnsson, kommer ut i april. Klassikern
Resande med vinden finns på svenska igen i ny översättning av
Björn Wahlberg.

9

Episk fantasy & äventyr. Holy Sister avslutar Mark Lawrences
serie om nunnan Nona som söker sin plats i en krigshärjad
värld. The Raven Tower är sf-författaren Ann Leckies fantasydebut.

14

Övrig fantasy och skräck. Två titlar vi tror på är den mörka
sagan Folk av Zoe Gilbert och noirdeckaren Titanshade
av Dan Stout.

15

Ungdomsböcker. Aurora Rising av Amie Kaufman och Jay
Kristoff (författarna till Illuminae Files) är första delen i en ny
science fiction-serie.		

17

Science fiction. The Light Brigade är Kameron Hurleys första
sf-roman efter den coolt biotekniska The Stars Are Legion. Fortsättningen på den afrikanska förbjudna zon-romanen 		
Rosewater heter Rosewater Insurrection.

22

Star Wars. Relationen mellan Qui-Gon Jinn och Obi-Wan
Kenobi prövas i Master and Apprentice, som utspelar sig under
Obi-Wans lärlingstid.

22

Warhammerromaner.

23

Baserat på spel. The Elder Scrolls Official Cookbook är full av
recept som ger hemlängtan till Skyrim, Morrowind och Tamriel.
Ravnica heter en roman från staden känd från Magic the
Gathering.

24

Tecknade serier på engelska. I Imbalance part 2 fortsätter
berättelsen om Aang och hans vänner.

28

Samurajen. Lisa Medins tecknade serie.

28

Manga på engelska. Nya volymer från Attack on Titan, My
Hero Academia, One Piece och One-Punch Man.

34

Strategispel. Shadowspear är en fet låda som ställer
Daemonkin mot Vanguard Space Marines i Warhammer
40.000:s universum. War of the Spark är vårens stora nyhet till
Magic the Gathering.

39

Rollspel. Lex Occultum är ett svenskt skräckrollspel i historisk
miljö som nu kommit ut på engelska. Klassiska White Wolfspelet Changeling släpps i ny utgåva av förlaget Onyx Path.

41

Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Fantastiska vidunder:
Grindelwalds brott kommer på svensktextad dvd. Doctor Who
med Jodie Whittaker som Doktorn finns från England, både
senaste säsongen och nyårsspecialen.

44

Anime från England & USA. Anime med engelsk textning.

46

Beställningsformulär och försäljningsvillkor.

47

T-Shirts. Tema rollspel och Captain Marvel

48

Det händer i vår i butikerna och nördvärlden
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Göteborgsbutiken
SF-Bokhandeln i Göteborg startade sommaren 2001 i en källarlokal i
centrala stan. Ett par år senare var det väldigt trångt och det var dags
att expandera. Vi hittade en ny bättre på Östra Larmgatan. Och nu har
vi ännu större lokaler på Kungsgatan 19.
Kungsgatan 19
Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 12-16
Tel: 031/13 06 70 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.
Omslagsbild av Simon Stålenhag
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TOPPLISTOR
SKOJIGA
PRYLAR

SWISH PÅ HEMSIDAN

EBÖCKER

Framtiden är här! OK, kanske inte riktigt
som att transportera betalningsmedel med
tankekraft via chipi mplantat, men väl med
mobilen. Att betala med swish på hemsidan
fungerar ungefär som kortbetalningar, men
du slipper ta fram plånboken!

Nu säljer vi eböcker i ePub-format på hemsidan. Böckerna kan läsas på dator, mobil,
surfplatta eller eboksläsare som klarar våra
format. Läs mer på www.sfbok.se/ebok.

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ HEM KATALOGEN I BREVLÅDAN
Vår nyhetskatalog har tidigare gått ut till alla som nyligen har handlat på postorder, men nu
skickas den bara ut till dem som aktivt väljer att få den. Logga in på vår hemsida och kr yssa i
rutan för ”Nyhetstidning” under dina inställningar: www.sfbok.se/user.
Där kan du också avanmäla dig. Vill du inte skapa en inloggning på hemsidan kan du skicka
in talongen som du hittar på sidan 45-46 i den här katalogen.

SVENSKA FÖRSÄLJNINGSTOPPEN
1. Neil Gaiman: Nordiska myter 69:-

När Neil Gaiman presenterar de gamla nordiska
gudarna för nya läsare uppstår magi.
Pocket. [186372]

2. Johan Egerkrans: De odöda 229:-

Johans senaste konstbok presenterar 40 skräck-		
injagande väsen.
Inbunden. [184424]

3. Stephen W Hawking: Korta svar
på stora frågor 129:-

Hawkings ger oss sina sista tankar om universums
största gåtor.
Inbunden. [188100]

4. George R R Martin: Eld och blod (Del 1) 89:Den hisnande historien om släkten Targaryen.
Inbunden. [188101]

5. J K Rowling: Harry Potter
och de vises sten 199:-

Första boken om den unga trollkarlen håller än.
Kartonnage. [42351]

6. Harry Martinsson: Aniara 69:-

Kusligt aktuellt om vårt medlemskap i kosmos och
vår medansvarighet när förstörelsen släpps lös.
Pocket. [48037]

7. Christin & Mézières:
Linda och Valentin: Åter till framtiden 199:Hittills okända historier av tecknarparet.
Inbunden. [193318]

8. H P Lovecraft: Cthulhu vaknar 259:-

François Barangers storslagna illustrationer ger nytt
liv åt Lovecrafts mest kända novell.
Inbunden. [183255]

www.sfbok.se

ENGELSKA FÖRSÄLJNINGSTOPPEN
1. Ursula K LeGuin:
The Left Hand of Darkness 119:-

En klassiker som utspelar sig bland planeten Vinters
androgyna invånare.
Pocket. [1590]

2. George R R Martin: Fire and Blood 199:-

Hela Martins historiebok om släkten Targaryen (den
svenska utgåvan är uppdelad i två).
Inbunden. [183507]

3. Frank Herbert: Dune 119:-

I centrum för maktstriden inom ett bysantinskt rymdimperium finner vi ökenplaneten Arrakis, källa till
den mystiska substans som möjliggör rymdfart.
Pocket. [146243]

4. J K Rowling: The Crimes of Grindelwald 199:Manuset till filmen om hur Newt och Dumbledore
kämpar mot Grindelwald.
Inbunden. [182173]

5. Leigh Bardugo: King of Scars 139:-

En ny roman från den ryskinspirerade grisha-		
världen. Här handlar det om Nikolai.
Storpocket. [186533]

6. Andrzej Sapkowski: The Last Wish 99:-

En löst sammanhållen roman med berättelser om
häxjägaren Geralt, kände från Witcherspelen.
Pocket. [70765]

7. Patrick Rothfuss: The Name of the Wind 99:En fredlös kungamördare berättar sin historia.
Pocket. [78223]

8. Brandon Sanderson: Skyward 159:Första delen i en ny space opera-serie.
Storpocket. [182869]
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N YA B Ö C K E R P Å S V E N S K A
Tomi Adeyemi
Children of Blood and Bone:
Solstenen 65:Första delen i Orishas ättlingar

En fantasyroman inspirerad av Nigeria
och västafrikansk kultur.
Zélie Adebola minns hur det var när
Orïsha var ett land som sjöd av magi. Men
en hänsynslös kung utplånade magin och
folket som kunde kontrollera den, och tog
ifrån Zélie både hennes mamma och
hennes hopp. Men Zélie har en chans att
slå tillbaka mot monarkin och göra Orïsha
till ett magiskt land igen.

En burlesk men mörk satir om kolonialism,
fascism, segregation, konsumtionshets och
överproduktion, första gången publicerad
1935.
En äventyrlig sjökapten upptäcker en
okänd salamanderart i Ostindien. Djuren
är mycket läraktiga och samarbetsvilliga.
Man utnyttjar dem som billig och effektiv
undervattensarbetskraft, de lär sig att
hantera verktyg och sprängämnen. Snart
finns det fler salamandrar än människor
på jorden. Upproret är oundvikligt ...

➥ Pocket i april. [191707]

➥ Inbunden i mars. [191820]

Filip Alexandersson
Förstfödd 65:-

Angela Carter
Den nya Evas passion 220:-

Första delen i De dolda

Spänning från ett välbekant Stockholm,
som också rymmer övernaturliga inslag.
Jonas jobbar svart på byggen för att kunna
försörja sin sjuka mamma. En dag råkar
han ut för en svår olycka men överlever
mirakulöst. Hans tillvaro vänds upp och
ner och han måste försöka förstå vem
han är och vad som händer med honom.
Snart inser Jonas att han är jagad och han
tvingas ut på en flykt som tar honom till
Stockholms skuggsida.
Pocket. [191834]

Hiro Arikawa
En katts resedagbok 199:En hyllning till livet och vänskapen, och
till små ting som skänker glädje.
Nana trivs med att sitta i en silverfärgad
van bredvid sin älskade husse Satoru.
Tillsammans far de tvärs över Japan och
hälsar på hos gamla vänner. De kommer
till en vresig bonde som endast betraktar
katter som råttfångare; till ett älskvärt par
med ett B&B där husdjur är välkomna; till
en sorgsen man som nyligen blivit lämnad
av sin fru.
➥ Inbunden i april. [192414]

Victoria Aveyard
Krigsstorm 220:-

Fjärde delen i Röd drottning

Mare Barrow har lärt sig sin läxa: Hon har
blivit förrådd för sista gången.
Fast besluten att skydda sig själv och sina
röda vänner står hon redo att ta över Nortas tron. Men det är en kamp som hon inte
kan vinna på egen hand. Hon måste slåss
tillsammans med mannen och bedragaren
som krossade hennes hjärta, för att få
hjälp att krossa konungen.
Inbunden. [190405]

Sara Bergmark Elfgren
Norra Latin 69:En roman om teaterdrömmar, spöken och
kärlek.
Tamar drömmer om att bli skådespelare.
Clea är uppvuxen på teatern och filminspelningar. En regnig augustidag börjar de
teaterprogrammet på Norra Latin. De går
i samma klass, men lever olika liv. Tamar
har lämnat familj och vänner och flyttat
till en ny stad. Clea har bott i Stockholm
hela sitt liv och har en självklar position
på skolan, som döljer många hemligheter.
En tragedi som sägs ha inträffat i aulan
när skolan var pojkläroverk, har förvandlats till en vandringssägen. Vad är sanning
och vad är myt?
➥ Pocket i april. [191148]
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Karel Capek
Salamanderkriget 269:-

Nyutgåva av en av litteraturens mest
radikala romaner om mytologier och kön,
första gången publicerad 1977.
Evelyn från London anländer till ett New
York i sönderfall, i ett USA på randen till
inbördeskrig. Han köper en bil och kör
västerut. I öknen kidnappas han av en
kvinnosekt. För sent inser han att deras
ledare, Moder, har en djävulsk plan för
honom - hon tänker förvandla honom till
en ny Eva.
Inbunden. [193048]

Hans Dominik
Kraften som förgör 249:Året är 1955. USA:s president-diktator vill
starta ett krig för att stärka sin makt. Men
hans planer kan stoppas av tre män i besittning av en märklig kraft som kan göra
alla världens vapen obrukbara.
Den tyske ingenjören Hans Dominiks
debutroman från 1922 blev upptakten till
en lång rad science fiction-romaner, som
fortfarande kommer ut i nya upplagor i
Tyskland. Här samverkar en genial och
mycket märklig uppfinning med indisk/
tibetansk mystik för att forma en fantastisk berättelse.
Häftad. [190569]

Stephen & Owen King
Törnrosor 249:Över en natt faller världens kvinnor i en
märklig sömn.
Pandemin sprider sig i takt med att tids
zonerna släcks. Om de väcks blir
kvinnorna livsfarliga. Och medan de sover
befinner de sig på en helt annan plats. I
en småstad i Appalacherna kämpar sheriff
Lila Norcross för att hålla sig vaken
medan männens ociviliserade sidor tar
över allt mer. I jakten på botemedel
utspelas en kamp på liv och död.
Inbunden. [190696]

Dean R Koontz
Tystnaden 69:”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.
Pocket. [191389]
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Markus Lutteman
Floden 199:-

Ngugi wa Thiong’o
Kråkornas herre 229:-

Fyra personer färdas tillsammans längs
en mörk flod, utan att känna varandra och
utan att veta var de befinner sig.
När hemligheterna börjar röjas och de
äntligen förstår var de hamnat inser de att
det kan vara för sent att ta sig därifrån.
Floden är en skrämmande och suggestiv
berättelse om rädslan att inte kunna
undgå sitt öde. Det är en roman om oläkta
sår och om sökandet efter svar både i och
utanför oss själva.

Kråkornas herre utspelar sig i den fiktiva
afrikanska republiken Aburirien och har
bidragit till att författaren ofta nämns i
Nobelprissammanhang.
Kamiti, högutbildad men likväl tiggare,
stöter ihop med Nyawira, radikal kvinno
rättskämpe, under en razzia i samband
med en demonstration. För att undkomma
polisen diktar Kamiti ihop en skylt om en
farlig trollkarl, Kråkornas herre. Tricket
fungerar alldeles för bra. De tvingas leva
under sin egen påhittade förbannelse,
alltmedan de fortsätter bekämpa landets
korrupta regering.

Inbunden. [191652]

Haruki Murakami
Mordet på kommendören:
Andra boken 269:Andra halvan av romanen som har hämtat
inspiration från Den store Gatsby, men är
omisskännligt murakamisk i tilltalet.
En trettiosexårig porträttmålare från
Tokyo har sedan hans fru begärt skils
mässa dragit sig tillbaka till en enslig
bergstrakt för att försöka sig på landskapsmålning. På andra sidan dalen från
hans enkla stuga bor en mycket rik man i
ett överdådigt hus. I stugan, som målaren
hyr av en känd äldre konstnär, finns en
märklig tavla med titeln Mordet på kommendören. Tavlan, grannen och en märklig
brunn på stugans tomt spelar alla roller i
ett fascinerande drama.

➥ Inbunden i april. [186405]

fakta
Martin Rees
Om framtiden
- mänsklighetens utmaningar 299:Inspirerande perspektiv på mänskligheten
och vetenskapens framtid.
Under det kommande seklet står vi inför
ett flertal existentiella risker med olika
utfall, både bra och dåliga. Astrofysikern
och författaren Martin Rees diskuterar hur
mänsklighetens framtid är beroende av
hur vi planerar för morgondagen.
➥ Inbunden i mars. [191882]

Inbunden. [191158]

Veronica Roth
Dödens märken 65:-

Första delen i Dödens märken

I en värld där alla som föds utvecklar en
unik förmåga avsedd att forma framtiden
har Cyra och Akos fått gåvor som gör det
lättare för andra att kontrollera dem.
Cyra är syster till Ryzek, den brutale
tyrann som regerar över Shotet-folket.
Akos härstammar från den fredsälskande
nationen Thuvhe och har en gränslös
lojalitet till sin familj. När han kastas in
i Cyras värld verkar fiendskapen mellan
deras länder och familjer oöverstiglig. De
måste hjälpa varandra för att överleva eller förgöra varandra.
Pocket. [190571]

Arkadij Strugatskij & Boris Strugatskij
Picknick vid vägkanten 259:Romanen som låg till grund för filmen
Stalker och inspirerade generationer av sfförfattare att skriva om förbjudna zoner.
De utomjordiska varelserna hade kommit
till Jorden, gjort något obegripligt och givit
sig av igen. Kvar efter deras besök fanns
egendomliga och gåtfulla föremål som forskare med blandad framgång försökte undersöka. En livlig svart marknad i stulna
föremål förekom, och skrupelfria personer
gjorde stora pengar på att sälja egendomliga apparater till hugade spekulanter.
➥ Inbunden i april. [191874]

Sylvain Neuvel

Sovande jättar 60:Första delen i Themisfilerna

Som liten hittade Rose en märklig artefakt. Som vuxen
arbetar hon för att lösa föremålets gåta i en bok som kan
beskrivas som World War Z möter Däniken.
Som barn är Rose med om en omskakande upplevelse när
marken under henne plötsligt rämnar under en cykeltur.
När hon vaknar till sans ligger hon djupt nere i ett hål,
omsluten av en gigantisk hand av metall. Som vuxen blir
Rose forskare, besatt av att försöka lösa mysteriet med
handen.
Pocket. [191395]

Sabaa Tahir
Nattbäraren 199:-

Gudarna vaknar 199:-

Helene Aquilla gör vad hon kan i sin roll
som Törnskata, men kejsaren Marcus blir
allt mer oberäknelig.
Kommendanten är inte sen med att utnyttja hans instabilitet för att uppnå sina
egna mål. Helene tvingas inse att det inte
bara är hennes systers liv, kejsarens fru,
som hänger på en skör tråd. Alla i Imperiet
riskerar att drabbas av hans dödsföraktande nycker.

När ytterligare metallföremål hittas och robotar
invaderar jorden, står det klart att mänskligheten står
inför ett mardrömslikt scenario. Rose och hennes forskningsteam är de enda som kan stoppa katastrofen genom
att knäcka gåtan med robotarnas avancerade teknologi.
Människan besitter här det kraftfullaste vapnet: kunskap.
Men kommer det att räcka? Och kommer de att hinna?
➥ Inbunden i mars. [191252]

Tredje delen i Aska och eld

Andra delen i Themisfilerna

Kartonnage. [185098]

www.sfbok.se
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George R R Martin

J K Rowling

300 år före kampen om järntronen utkämpades i Sagan
om is och eld styrde drakarna världen med järnhand.
Hur var det när drakarna flög över de sju konunga
rikena? Vad var det som hände när drakarna började
dö ut? Och vad skedde egentligen under det blodiga
inbördeskriget som fick namnet Drakarnas dans? Allt
besvaras i den andra delen av Eld & Blod som fort
sätter historien om huset Targaryen från upptakten till
det ödesdigra Drakarnas dans till det som kom att bli
Aegon III:s katastrofala misstag.
➥ Inbunden i mars. [191847]

Manus till filmen Grindelwalds brott - det här är alltså
inte en vanlig roman, utan ett manus med repliker.
Trollkarlen Gellert Grindelwald togs till fånga i New
York med hjälp av Newt Scamander. Men Grindelwald
lyckas fly och samlar anhängare som inte känner till
hans planer på att låta renblodiga trollkarlar styra
över alla icke-magiska varelser. Albus Dumbledore och
Newt kämpar för att stoppa honom.
Inbunden. [191146]

Eld och blod - Del 2 229:-

barn & unga
Sara Bergmark Elfgren & Maria Frölich
Jag är inte sjuk! 129:-

John Flanagan
Kalderan 159:-

Sjunde delen i Broderband

Halsen bränner och huvudet dunkar, men
vem vill missa ett roligt kalas? Bäst att
försöka dölja att man är sjuk - tills det inte
går längre.
Sara Bergmark Elfgren och Maria Fröhlich
har skapat den perfekta vab-boken! I Jag
är inte sjuk! får vi följa med på en varm
och humorfylld resa fylld av igenkänning,
ända in i de flippade feberdrömmarnas
land.

Hägrarna kastar sig in i en strid för överlevnad, och samtidigt vilar kejsardömets
öde på deras axlar.
Varje år går en tävling av stapeln för att
kora den bästa krigaren i Skandia. I år
siktar Stig på att vinna. Men mitt under
tävlingen dyker en oväntad besökare upp
och ber Stig, Hal och resten av Hägrarna
om en tjänst. Pirater har kidnappat sonen
till en mäktig kejsare och broderbandet ger
sig av för att rädda honom.

Från 3 år. Kartonnage. [191824]

Från 12 år. Kartonnage. [191835]

Ally Condie & Brendan Reichs
Avgrunden 149:-

Frances Hardinge
Gökungen 65:-

En spännande och mörk berättelse för
Stranger Things-fansen och alla andra.
I den täta dimman är havsviken nedanför
den branta klippan svår att upptäcka och
där faller Nico ner. När hans tre vänner till
slut hittar honom, upptäcker de samtidigt
något annat. En avgrund. De har väckt
något uråldrigt till liv, något som känner
till deras önskningar och drömmar, men
även deras hemligheter.

En skräckberättelse om en familj i sorg, och
om att växa upp och hitta sig själv.
När 11-åriga Triss vaknar upp efter en
olycka vet hon att något är väldigt fel. Hon
är omättligt hungrig, hennes syster verkar
rädd för henne och hennes föräldrar viskar
bakom stängda dörrar. Triss har svårt att
minnas, och när hon tittar i sin dagbok har
någon rivit ut alla sidor. Allt eftersom Triss
”tillfrisknar” gör hon allt märkligare och
hemskare upptäckter om sitt liv, sin familj
och dess hemligheter.

Första delen i Avgrunden

➥ Från 9 år. Kartonnage i april. [191838]

Eira A. Ekre
Skuggan i spelkoden 149:Vad är det som spökar i spelkoden?
Afias mamma jobbar ofta sent på sin
spelstudio, så Afia får laga mat själv och
ta hand om katten Carrie. En dag får Afia
testa spelet mamma utvecklar. Det verkar
som om varelserna i spelet kan påverka
den verkliga världen. Ett av spelets
monster bråkar med Carrie, och för att
rädda sin katt bestämmer sig Afia för att
försöka skriva om spelkoden. Men sam
tidigt som hon lyckas få bort monstret
låser hon upp något mycket större - något
som kanske alltid funnits där.
Från 9 år. Kartonnage. [191839]
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Grindelwalds brott:
Filmmanuset 199:-

Från 12 år. Pocket. [191845]

Frances Hardinge
Önskebrunnen 149:En klurig och mörk saga.
En kväll stjäl Ryan, Josh och Chelle några
mynt från en önskebrunn. Strax därpå
börjar märkliga saker hända. Ryan får
hemska brännmärken på sina händer,
glödlampor exploderar oväntat och Chelle
hör röster i sitt huvud. Sedan uppenbarar
sig en demon från brunnen. Barnen har
stulit från henne och för att betala tillbaka
måste de tjäna brunnshäxan och lyda
hennes minsta vink, oavsett vad hon begär
att de ska göra.
Från 9 år. Inbunden. [191517]
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Ransom Riggs

Simon Stålenhag & Anna Davour

Fjärde delen i Miss Peregrine

Urtidsdjur av alla de slag vackert illustrerade av Simon
Stålenhag.
Skapade för Naturhistoriska muséets stora utställning om
urtidsdjur samlas här ett urval av Stålenhags målningar
och skisser. Allt från dinosarier till ammoniter visas i de
fantastiska miljöer där de en gång levde. Bilderna
kompletteras med texter om vår planets urtidshistoria
skrivna av vetenskapsjournalisten Anna Davour. Stålenhags bok påminner om femtiotalets praktverk och har alla
ingredienser för att bli en modern klassiker.
➥ Inbundet album i mars. [186637]

Dagarnas kar ta 169:Jacob Portman är, efter att ha besegrat hotet som nästan
förstörde den besynnerliga världen, tillbaka i Florida.
Och nu är Miss Peregrine, Emma och deras besynnerliga
vänner med, och de gör sitt bästa för att smälta in. Men
ingenting blir som de tänkt sig. De upptäcker en under
jordisk bunker som har tillhört Abe, Jacobs farfar. Led
trådar till Abes dubbelliv som en av huvudpersonerna
bland de besynnerliga kommer fram, hemligheter som
länge varit fördolda.
➥ Från 12 år. Inbunden i april. [191151]

Malin Stehn
Spökskrivaren 69:-

tecknade serier

Casper och hans pappa, den berömde
deckarförfattaren Paolo Bolander, är på
väg till släktens torp.
Det regnar och Casper är sur. Vad ska han
göra en hel höstlovsvecka när pappa bara
skriver på sin nya bok? Torpet ligger mitt
i skogen och där händer ingenting så här
års! Men så träffar Casper Klara och livet
vänds helt upp och ner. Kanske är det
också Klara som gör att Casper inte inser
vad som håller på att hända.

Ellen Ekman
Lilla Berlin 6
Bättre brinna upp än fejda ut 229:-

Från 9 år. Pocket. [191382]

Jessica Townsend
Wundersmeden - Morrigan Crow
& den hemliga kraften 149:Andra delen i Nevermoor

Äventyren fortsätter i den labyrintiska
staden.
Morrigan Crow har besegrat sin för
bannelse. Hon har klarat utmaningarna
och ska få gå i Nevermoors magiska skola,
Wundersamfundet. Men allt blir fel. När
de andra eleverna får veta vad Morrigans
hemliga talang är vill ingen ha med henne
att göra. Och när flera personer mystiskt
försvinner får hon genast skulden.
Från 9 år. Kartonnage. [190754]

Linn Åslund & Rebecka Helmersson
Ester Tagg och Sjöormens öga 129:Andra delen i Ester Tagg

Steampunk för lågstadiebarnen!
En dag dyker det upp ett brev på piratskeppet Den flygande holländaren. Det
är från Amelia Sorgmantel. Hon berättar
att hon är strandsatt med sin besättning
och snabbt behöver hjälp. Ester vet att
Sorgmantel är den enda som kan berätta
var hennes föräldrar är. Hon måste få åka
dit! Problemet är bara att kapten Stålhjärta har varit tvungen att pantsätta Den
flygande holländaren.
Från 6 år. Kartonnage. [190396]
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Ur tidsbilder 229:-

I sjätte upplagan av Lilla Berlin har det
sorglösa partylivet börjat ta ut sin rätt.
Vid 30 kommer livskriserna som ett brev
på posten och blandas med klimatångesten
i en perfekt cocktail av hopplöshet, panik
och apokalyps. Andra skaffar barn och får
månadslön, samtidigt som Otto tvingas
inse att han inte är kung på dansgolvet
längre, Mira ständigt är pank av att gå
på dyra möhippor, och Freja kan inte ens
kallprata utan att det låter som en domedagspredikan.
➥ Häftat album i april. [191387]

Freja Erixån
Över min döda kropp 189:En serie om att försöka (och misslyckas)
leva upp till det som anses normalt.
Den handlar om att pendla mellan hybris
och självhat, att ha en tickande bomb inuti
sig, och om att begå våld på sig själv för att
passa in i den patriarkala strukturen. Men
det är också en bok som ger kraft till både
skratt och motstånd.
Häftad. [191867]

Romain Hugault & Yann
Angel Wings 4: Paradisfåglarna 199:Det första albumet i en ny spännande svit
om piloten Angela McCloud.
Den amerikanska underrättelsetjänsten
OSS har gett WASP-piloten Angela
McCloud i uppdrag att eskortera Hollywoodstjärnan Betty Hutton under hennes
turné mellan olika flottbaser i Stilla havet.
Angela är rasande över att ha degraderats
till taxipilot åt en bortskämd filmstjärna,
men det visar sig snart att rutinflyg
ningarna bara ska tjäna som täckmantel
för en spektakulär plan.
Inbundet album. [193319]
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François Bourgeon

Sara B Elfgren & Karl Johnsson

Med albumen Flickan i akterhytten, Fångskeppet, Slav
fortet i Juda, Ormens timme och Ebenholts i lasten.
De fem albumen om den upproriska unga flickan Isa och
hennes färdkamraters våldsamma äventyr på 1780-talet,
med den transatlantiska slavhandeln som otäckt realistisk fond, väckte sensation när de först gavs ut under
åren 1979-1984. Den kompletta utgåvan av den inledande
berättarcykeln i François Bourgeons mästerliga Resande
med vinden är nyöversatt av Björn Wahlberg.
➥ Inbundet album i april. [193686]

Andra och sista delen i den episka fantasyserien inspirerad
av nordisk mytologi.
Vei har gjort sina gudar stolta. Hon är deras obesegrade
förkämpe i meistarileikir. Men det brutala gladiatorspelet
är långtifrån över och det blir allt svårare att skilja vän
från fiende. Till slut står Vei inför ett avgörande val. Vad är
värt att slåss för? Och hur mycket är hon beredd att offra?
➥ Inbundet album i april. [191868]

Resande med vinden 479:-

Kom på relasefest i Stockholmsbutiken 11 april!

Nanna Johansson
Jag kommer med stryk 220:-

Joakim Pirinen
Socker-Conny 199:-

Mästaren av dålig stämning, löjliga skämt
och knivskarpa analyser är tillbaka!
Nannas sjätte seriealbum befolkas av
ouppfostrade tanter, Stockholmsbeundrande lantisar, käcka motivationsdjur och
långrandiga bröllopstalare. Författaren
borrar också ned sig i dataspelsvärlden och
berättar om hur det är att vara spelande
kvinna. Med sin säregna stil där gulligt
möter äckligt och smart står alldeles intill
idiotiskt, har Nanna Johansson skapat en
helt egen nisch i Satirsverige.

Det är 35 år sedan Joakim Pirinen började
teckna Socker-Conny. Det firar förlaget med
återutgivning av albumet i faksimil.
Förläggaren Rolf Classon bidrar med ett
efterord, där han beskriver arbetet med ett
av de viktigaste albumen i svensk seriehistoria. Socker-Conny snattar modellera
på ”Lek och Lars”, men ertappas och får
några hundra i böter. För att få pengar till
detta skaffar Conny totalt nio jobb inom
loppet av två dagar, missköter alla och är i
slutändan skyldig flera hundra tusen.

➥ Häftad i april. [191383]

Inbundet album. [191865]

Nora Krug
Heimat - Mitt hem och min
tyska historia - en uppgörelse 299:-

Noelle Stevenson
Vildmarkssystrar 239:-

Memoarer från en uppväxt i Tyskland
under 1980- och 90-talen.
Nora Krug beskriver hur det är att bo
utomlands, och redogör för sina senkomna
försök att ställa de frågor om sin familjs
krigstidshistoria som hon var för rädd, och
för oreflekterande, för att ställa som barn.
I boken undersöker hon sin barndom i
skuggan av kriget, och en hel generations
kamp för att forma en tysk identitet som
var något mer än skam, som gör det möjligt att erkänna far- och morföräldrarnas
brott utan att förbli det förflutnas fångar.
Den andra generationen efter andra
världskriget har kommit i kläm
mellan Tysklands förflutna och dess framtid, något som gestaltas på ett personligt
sätt av Nora.
➥ Inbunden i april. [193321]

Jean-Claude Mézières & Pierre Christin
Linda och Valentin:
Åter till framtiden 199:Serier hämtade ur Mézières och Christins
gömmor.
Liksom i det föregående albumet, Minnen
från framtiden, får vi återse en del välbekanta platser och figurer i korta berättelser som bjuder på både nostalgi och humor.
Inbundet album. [193318]
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Vei - bok 2 189:-

Serien Lumberjanes i svensk översättning.
Molly, Jo, April, Sam och Rebecka är på
Vildmarkssystrarnas läger för tuffa tjejer
när de upptäcker att skogen döljer en
massa konstigheter. Med fara för sina
liv antar de hårdhudade tjejerna alla
utmaningar de ställs inför. De är alla bra
på olika saker och det får de full användning för när de måste lösa allt från kluriga
anagram till hur man klår en stenstaty i
armbrytning. Samtidigt står deras vänskap hela tiden i centrum.
Inbunden. [192444]

Jean van Hamme & Ted Benoit
Blake och Mortimers äventyr: Det
mystiska mötet 249:En förfader till professor Mortimer, en
officer som försvann på 1700-talet, dyker
upp död - men till synes nyss avliden!
Mortimer ombeds att komma till USA
och delta i identifikationen av anfadern.
Ombord på Stratocruisern till New York
får han sällskap av vännen Francis Blake,
chef för MI5, på väg till ett möte med sina
amerikanska kollegor i Washington.
Kapten Blake är skeptisk, både till den
märkliga historien om Mortimers förfader
och till den amerikanska regeringens
ökande intresse för rapporter om flygande
tefat.
➥ Inbundet album i april. [193323]
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NYA BÖCKER PÅ ENGELSKA
äventyr &
episk fantasy
Callie Bates
The Memory of Fire 129:-

Andra delen i The Waking Land

Elanna lyckades, med hjälp av den paladiska ädlingen Jahan, befria sitt folk från
imperiets ok.
Men arbetet med att återställa kraften
till det ödelagda landet tömmer henne på
magi. När ryktet sprids om att kejsaren
förbereder en invasion har inte Elanna
makt att möta hotet.
Pocket. [184468]

Bradley P Beaulieu
A Veil of Spears 139:-

Tredje delen i The Song of the Shattered Sands

Kungarna har tagit i med hårdhandskarna
mot upprorsmakarna i Månlösa armén.
Hundratals har mördats och torterats.
Ännu fler har flytt. Bland de flyende finns
Çeda, som har upptäckt att Onur samlar
en här i öknen för att utmana de andra
kungarna.
Pocket. [189250]

Kristen Britain
Firebrand 95:-

Sjätte delen i Green Rider

Den gröna ryttaren Karigan G’ladheon
skickas ut på ett nytt uppdrag.
Kung Zachary Davriel Hillander av
Sacoridia kontaktas av en ambassad från
riket Eletia. Diplomaterna föreslår ett
samarbete. De vill utrusta en expedition
för att söka rätt på en gammal allierad i
norr. Zachary vill inte gärna skiljas från
Karigan när hon nyss har återvänt, men
hon är den bäst skickade att följa med
sändebuden mot norr.
Pocket. [190835]

Terry Brooks
The Skaar Invasion 99:-

Andra delen i Fall of Shannara

Andra delen i serien som visar slutet för
Shannara.
Invasionsstyrkorna härjar i De fyra
länderna. Angriparnas magi är starkare än
något försvararna kan frambesvärja.
Mäktiga trollarméer krossas och druid
orden står näst i tur att mötas av fiendens
vrede. Så småningom avslöjas sanningen
bakom anfallet, och fienden framstår som
lite mer mänsklig. Men det hjälper föga
när ingenting kan stoppa den brutala
framfarten.
Pocket. [187583]

Miles Cameron
Cold Iron 139:-

Första delen i Masters & Mages

Början på en mörk och brutal fantasy
serie om magistudenten Aranthur, vars liv
förändras i mötet med en ung kvinna.
Aranthur dras in i en strid för att skydda
en ung kvinna som har slängts av från en
droska i snön. Mötet leder honom in på en
ny väg. Han bestämmer sig för att bli en
svärdskämpe, och blir lärling åt den mytomspunne Svärdsmästaren. Under sin tid
som elev börjar han ifrågasätta vad han
håller på med. Han värvs till en stadsmilis
och dras in i en politisk revolt.
Pocket. [189243]

Dark Forge 249:-

Andra delen i Masters & Mages

Bara dårar tror att krig är en enkel lösning. Eller en ärofull syssla. Men på ett
slagfält dränkt i magiska energier är
information nyckeln till seger. Aranthur
inser att meddelanden, underrättelseverksamhet och spaningsuppdrag är farligare
och viktigare än någon kunnat anat.
Storpocket. [189249]

Leigh Bardugo

Justin Travis Call

Första delen i Nikolai

Första delen i The Silent Gods

King of Scars 139:En ny roman från samma ryskinspirerade fantasyvärld
som Bardugos böcker om grisha.
Fienden samlas vid landets försvagade gränser och kung
Nikolai måste på något sätt få pengar till krigskassan,
sluta ny avtal och hindra Ravka från att invaderas. Men
inom Nikolai växer en mörk trollmakt som hotar allt han
har byggt upp.
Storpocket från Hachette Children. [186533]

King of Scars 149:www.sfbok.se

Storpocket från Imprint. [160851]

Master of Sorrows 199:Annew de Breth är ingen vanlig elev på akademin för
krigartjuvar.
Hans klasskamrater rövades bort från huvudstaden som
spädbarn, medan Annev föddes i den lilla staden
Chaenbalu, uppfostrad av sina föräldrars mördare.
Sjutton år gammal kämpar Annev för att lära sig
bemästra sina förbjudna magiska krafter och hantera
sitt glömda föräldraarv och ett hemligt handikapp.
Storpocket. [189254]
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Melissa Caruso
The Unbound Empire 139:-

Delilah S. Dawson & Kevin Hearne
No Country for Old Gnomes 219:-

Vintersnön hindrar häxmästare Ruvens
invasionsarmé från att rycka fram, men
Lady Amalia Cornaro och eldmagikern
Zaira måste ändå agera snabbt.
När nattmörkret sänker sig över Raverras
stora maskerad genomför Ruven ett djärvt
överrumplingsanfall i hjärtat av Sereneska
imperiet. Allt Amalia håller kärt hotar
att utplånas. I kampen mot Ruven måste
Amalia och Zaira ställas ansikte mot ansikte med sina mest isande mardrömmar.

Andra boken från den humoristiska
fantasyvärlden Pell kan läsas helt fri
stående från den första.
Det drar ihop sig till krig. På ena sidan har
vi de glada, prydliga tomarna i stickade
koftor. På den andra finns de stridslystna
halvlängdsmännen, ridande på strids
alpackor och beväpnade med granater. En
enda halvlängdsbomb räckte för att ställa
Offi Numminens värld på huvudet. Offi är
ingen vanlig tomte. Hans gothkoftor och
melankoliska läggning gör honom speciell.
Precis som hans beslut att göra motstånd
när halvlängdsmännen anfaller. Plötsligt
har Offi fått rollen av upprorsledare, och
det är inte bara tomtar som vill slå tillbaka
mot alpackaryttarna. Där finns en grip, en
örtplockande dvärg och en tonårshäxa med
otympligt långt skägg. Sällskapet färdas
mot Toot Towers för att ställa skurkarna
mot väggen. På vägen lär de sig att inget
är så heroiskt som att lyckas vara sig själv.

Tredje delen i Swords and Fire

➥ Pocket i april. [190796]

S A Chakraborty
Kingdom of Copper 169:-

Andra delen i The Daevabad Trilogy

I Daevabad, där djinnerna kan åkalla eldsflammor genom att knäppa med fingrarna
och magisk kraft finns överallt, kan blod
vara lika farligt som en besvärjelse.
Nahris liv förändrades för alltid när hon
råkade frambesvärja djinnen Dara. Det
förde henne till det fantastiska hovet
Daevabad, där hon tvingades ta till alla
knep hon hade lärt sig på Kairos gator för
att överleva. Nu, när hon har fått kunskap
om sitt arv och sina krafter, måste hon
välja en ny väg.
Storpocket. [183137]

Delilah S. Dawson & Kevin Hearne
Kill the Farm Boy 165:Första delen i The Tales of Pell

➥ Inbunden i april. [188390]

Gardner Dozois (red)
The Book of Magic Part 1 99:Noveller med magiskt fokus av de bästa
författarna inom genren. Ett förord av
Gardner Dozois ingår också.
I den här första delen av antologin medverkar K.J. Parker, Megan Lindholm, John
Crowley, Matthew Hughes, Ysabeau S
Wilce, Rachel Pollack och Eleanor Arnason.

Ett skämtsamt fantasysamarbete mellan
författarna bakom Iron Druid Chronicles
och Star Wars: Phasma.
En tapper bondpojke bestämmer sig för att
väcka en sovande prinsessa i ett förbannat
torn. Det visar sig svårare än han hade
trott. Först möter han Mörkrets furste, som
vill se pojken död, och dessutom önskar sig
en god ost. En lönnmördare som fruktar
höns och en krigare som är rädd för sitt
svärd hamnar också i vägen för vår unga
hjälte.

Pocket. [189646]

Storpocket. [188531]

Pocket. [189647]

The Book of Magic Part 2 99:Andra delen av antologin med andebesvärjare, häxor och häxmästare i huvud
rollerna.
I den här andra delen av antologin medverkar Liz Williams, Garth Nix, Elizabeth
Bear, Lavie Tidhar, Greg van Eekhout,
George R R Martin och Andy Duncan. Alla
novellerna utom en, Martins ’A Night at
the Tarn House’, är nyskrivna.

Leo Carew

David Dalglish

Andra delen i Under the Northern Sky

Första delen i The Soulkeeper

The Spider 199:-

Ett slag är vunnet, men kriget rasar vidare.
Roper, de nordliga folkens svarta herre, har krossat
Sutherns armé i slaget vid Harstathur. Men dolda makter
hotar hans folks framtid. I söder bidar den vanärade
Bellamus sin tid. När han får höra att Roper tänker
anfalla söderut smider han och drottningen planer på att
ta ett fasansfullt vapen i bruk, ett vapen som kan förinta
nordlänningarna från jordens yta.
➥ Storpocket i april. [188790]
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Andra delen i The Tales of Pell

Soulkeeper 99:-

En krigarpräst måste ta till vapen och skydda sitt hemland
när uråldrig magi återvänder till världen.
Devin Eveson är en själavårdare som färdas mellan små
byar där han predikar och hjälper de sjuka. Men när en
drake vaknar, stor som ett berg och våldsam som en jordbävning, måste Devin överge sitt stilla liv. Draken sliter
sönder verklighetens väv och in flödar magisk kraft och
främmande väsen. Helaren måste bli krigarpräst.
➥ Pocket i mars. [188825]
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Jenna Glass
The Women’s War 219:I en förtryckande, patriarkal värld
upptäcker kvinnorna att de plötsligt har
magiska gåvor som kan jämna ut oddsen.
Alys, arvlös dotter till en kung, är änka
och mor till två halvvuxna barn. Hennes
liv har varit hårt styrt av andra, tills hon
upptäcker att hon har en magisk be
gåvning, något annars bara män anses ha.
Samtidigt, i ett närliggande rike, vinner
den unga kvinnan Ellin oväntat landets
tron sedan hennes farfar och alla andra
före henne i tronföljden plötsligt har dött.
Alla antar att hon ska gifta sig och låta
gemålen regera, men Ellin tänker annor
lunda.
Inbunden. [188529]

Terry Goodkind
The Scribbly Man 139:-

Första delen i Children of D’Hara

En kortroman om Richard och Kahlan från
serien Sanningens svärd.
Monstren under sängen. Skepnaderna i
ögonvrån. Skuggorna som snabbt för
svinner ut i mörkret. Alla har sett dem.
Få vet exakt vad de har sett. Som flyktiga
skuggor kan de inte skada oss. Men om de
kommer närmare, om de börjar
materialisera sig i vår verklighet, blir det
farligt.
➥ Inbunden i april. [193304]

Gareth Hanrahan
The Gutter Prayer 139:-

Första delen i The Black Iron Legacy

Guerdon är en evig stad, en tillflyktsort
från kriget som rasar i världen utanför.
Men i de gamla tunnlarna under stadens
gator vaknar en ond makt till liv.
Stadens öde vilar i tre tjuvars händer. De
står ensamma i bräschen mot mörkret som
närmar sig. Konspirationer och hemligheter avslöjas och de tre vännernas band
kommer att prövas till det yttersta. Om de
faller kommer Guerdons gator att dränkas
i blod.

Mark Lawrence

Holy Sister 169:-

Del 3 i Book of the Ancestor
Här avslutas berättelsen om Nona, som växte upp i ett
kloster och drogs in i blodiga konflikter.
Isen breder ut sig, Korridoren smalnar och imperiet
utmanas av scithrowl i öster och durns i väster. De
kejserliga härarna retirerar på alla fronter. Samtidigt
ställs Nona inför utmaningar som hindrar henne från att
ta plats i den klosterorden som hon vill tillhöra. Och inför
den sista striden kan hon inte rädda alla hon bryr sig om.
➥ Storpocket från Harper Collins i april. [189648]

Holy Sister 189:-

Inbunden från Ace i april. [190283]

Grey Sister 99:-

Del 2 i Book of the Ancestor
Den ljuva nådens klosterskola tränar
unga flickor till mystiker och krigare.
Men världen står inte stilla utanför
klostrets murar. Novisen Nona måste
söka sin egen väg när hon lämnar
klostret och en sak är säker: blod
kommer att flyta.
➥ Pocket från HC i april. [189649]

Grey Sister 95:-

➥ Pocket från Ace i april. [190759]

Pocket. [188821]

Stephen Donaldson

Ian C Esslemont

Andra delen i Great God’s War

Tredje delen i Path to Ascendancy

The War Within 219:Tjugo år har gått sedan prins Bifalt av Belleger återfann
Det sista förvaret och den magiska skatt som dolts där.
Magistrarna som vakat över den ockulta kunskapen
lyckades, i utbyte mot att magin återvände till
världen, mäkla fred mellan Belleger och Amika. Men
nu hotar det krig som många väntat på att bryta ut. En
gammal fiende har samlat en härstyrka och funnit vägen
till Det sista förvaret.
➥ Storpocket i april. [191536]

www.sfbok.se

Kellanved’s Reach 199:De stridande stadsstaterna i Quon Tali är alltför upptagna
med sitt fejdande för att lägga märke till en äregirig trollkarl från Dal Hon tar kontroll över haven i söder.
Vi möter flera aktörer i det eviga kriget: en legosoldat som
vägrar spela sin givna roll och orsakar kaos; två förrymda
fångar från slottet Gris som letar sig fram genom det
krigshärjade landskapet; och förstås Kellanved, som skiter
i både politiken och krigsinsatsen.
Storpocket. [189779]
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Marlon James
Black Leopard, Red Wolf 189:-

Cass Morris
From Unseen Fire 95:-

Våldsam fantasy från en afrikansk-
inspirerad värld.
Tracker är en skicklig jägare. ”Han har
spårsinne”, säger folk. Han får uppdrag
att söka rätt på en pojke som har varit försvunnen i tre år. Tillsammans med vännen
Leoparden och ett brokigt sällskap reser
han ut i en värld där mycket lite nåd visas
människorna.

Fantasy inspirerad av romerska riket, men
med en magisk knorr.
Aven är en stad där elementarmagikerna
har stor makt, och där kvinnorna börjar
göra sina röster hörda. Diktatorn är död
och republiken har segrat. Frågan är bara
vilka som ska styra republiken. Senatorer,
generaler och elementarmagiker slåss om
makten. Latona är en magiker som måste
återupptäcka makten hos Elden och
Anden, krafter som inte släpptes fram i
ljuset under Diktatorns styre.

Första delen i Dark Star Trilogy

Storpocket. [186996]

Angus Macallan
Gates of Stone 165:-

Första delen i Lord of the Islands

En prinsessa vägrar att finna sig i sitt öde.
Hon dödar mannen som hon förväntades
gifta sig med och ger sig ut på en resa.
Prinsessan Katerina skulle, om hon inte
var kvinna, krönas till kejsarinna över isbjörnarnas rike. När hon beordras att gifta
sig med en utländsk herre tar hon saken i
egna händer, dödar brudgumen och ger sig
ut på en färd mot Laut Besars tropiska öar,
där hon hoppas samla på sig rikedomar
som kan hjälpa henne att ta makten. Samtidigt invaderas prins Arjuns lilla örike av
en ond trollkarl som sprider förödelse och
stjäl ett heligt och mäktigt svärd. Arjun
spårar trollkarlen till farvattnen runt Laut
Besar.
Storpocket. [190296]

Ed McDonald
Ravencry 139:-

➥ Pocket i april. [190805]

Anthony Ryan
The Empire of Ashes 149:-

Tredje delen i Draconis Memoria

Mäktiga härar drabbar samman och ur
åldriga hemligheter avslöjas i den sista
delen av serien Draconis Memoria.
Vita drakens armé har ritat ett sotigt
streck över världskartan. Där hären har
dragit fram finns bara aska. Tusentals
oskyldiga har dött och många fler kommer
att duka under innan framryckningen kan
hejdas. Mellan drakens vrede och
världens ände står en liten skara
osannolika hjältar.
Pocket. [188835]

Samantha Shannon
The Priory of the Orange Tree 219:-

Mörk fantasy från en värld som bär ärr
efter gamla och nya strider.
Att som kapten mitt under brinnande
krig tolka osammanhängande eller rent
av omöjliga order är ungefär det värsta
Ryhalt Galharrow kan tänka sig. Ändå är
det vad han måste göra. Djupets furstar
slungar eld från himlen och en spöklik
skepnad, känd som Ljusa damen, har dykt
upp i visioner runt om i stan.

Episk fantasy från en värld som hotas av
brinnande krig och kaosmakter som väcks
ur sin sömn.
En gammal fiende vaknar och hotar ett
rike utan drottning. Huset Berethnet har
styrt Inys i tusen år. Nu måste den ogifta
drottning Sabran den nionde föda en
arvinge för att skydda riket, samtidigt som
lönnmördare kommer allt närmare hennes
gemak. Ead Duryan är en hovdam som
har svurit trohet till ett hemligt, magiskt
sällskap. Hon håller ett öga på Sabran och
skyddar henne.

➥ Pocket i april. [191043]

Storpocket. [187253]

Andra delen i The Raven’s Mark

Raymond E Feist

Ann Leckie

Första delen i The Firemane Saga

En fantasyroman av den prisbelönta författaren bakom
’Ancillary Justice’.
I många hundra år har kungadömet Iraden skyddats av
Korpen, en gud som välsignat rikets härskare. Men en
usurpator har tagit makten i Iraden. Krigaren Eolo har
i uppdrag att återsätta den sanna härskaren på tronen,
men gör en oväntad upptäckt i Korpens torn. En mörk
hemlighet har dolts i tornets grund och när den kommer
upp i ljuset hotas hela Iraden.
Storpocket. [156922]

King of Ashes 85:-

Första delen i en helt ny serie från skaparen av
Midkemiavärlden.
King of Ashes utspelar sig i en helt ny värld, med helt ny
magi och utan koppling till Midkemiaböckerna. Med
influenser från inte bara kung Arthur och annan medel
tida sagotradition utan dessutom från modern musik ger
sig Feist här på något helt nytt.
Pocket. [189633]
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The Raven Tower 179:-
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Anna Smith-Spark
The Tower of Living and Dying 99:-

Laini Taylor
Muse of Nightmares 129:-

Marith, den bloddränkta Amrathhärens
ledare, tänker bli kung över Irlast.
Den enda som kan hindra honom är
Thalia, överprästinna och tjänare under
Livets och döendes herre, imperiets
heligaste kvinna. Men hon vet inte om hon
kan återvända hem till en sjuk, döende
ruinstad. I tunnlarna under samma stad
krälar Landra Relast på jakt efter hämnd.
Hennes familj är död, hemmet förstört och
nu måste Marith, hennes trolovade, dö.

Lazlo och Sarai har förändrats. Den ene är
nu en gud och den andra ett spöke.
De kämpar för att hitta fotfästet igen,
fångade hos den demoniska Minya som har
bestämt sig för att hämnas på Weep. Lazlo
ställs inför ett svårt val. Ska han rädda
kvinnan han älskar, eller alla andra? Sarai
känner sig hjälplösare än någonsin. Men
stämmer det? Kanske kan hon få kontakt
med en del av sig själv som hon inte vågat
röra tidigare. Människor och gudafödda
vacklar i efterdyningarna av citadellets
fall och en ny fiende dyker upp.

Andra delen i Empires of Dust

Pocket. [189638]

Michael J. Sullivan
Age of War 119:-

Tredje delen i First Empire

Människornas och fhreyernas bräckliga
förbund prövas av inbördes strider.
Persephone försöker hindra de mänskliga
klanerna från att gå i krig med varandra.
Samtidigt hålls fhrey nätt och jämnt
tillbaka av sin ledare Nyphron, som smider
egna planer. Får Nyphron som han vill
kommer den Persephone älskar högst,
gudadråparen Raithe, att bli förrådd.
Pocket. [187562]

Sabaa Tahir
A Reaper at the Gates 99:-

Tredje delen i An Ember in the Ashes

Blodets törnskata Helene Aquilla är ansatt
från alla håll.
Kejsar Marcus, som hemsöks av minnen
ur sitt förflutna, tappar allt mer greppet
om verkligheten. Kommendanten utnyttjar
regentens vansinne för att öka sin egen
makt. Helene söker med alla medel hålla
det annalkande mörkret stången. Hennes
systers liv, och hela imperiets framtid,
ligger i vågskålen. Samtidigt inser Laia
av Serra, som befinner sig långt i öster, att
Nightbringer måste hejdas.
Pocket. [189636]

A Reaper at the Gates 139:Storpocket. [188734]

Andra delen i Strange the Dreamer

➥ Pocket i april. [188806]

J R R Tolkien & Donato Giancola
Middle-Earth: Journeys in
Myth and Legend 359:En magnifik konstbok från Tolkiens värld.
Donato har ägnat sitt liv åt att översätta
Tolkiens värld till bilder i form av vackra
oljemålningar. Arbetet har pågått ända
sedan 2001, när han illustrerade en tecknad serieversion av The Hobbit. Här ingår
nästan 200 av hans bästa bilder.
Inbunden. [188922]

Mimi Yu
The Girl King 149:Systrarna Lu och Min har alltid haft olika
roller som prinsessor i Första flammans
imperium. Lu ska ärva tronen och Min ska
skydda sin syster, vara hennes skugga.
Planerna ändras när systrarnas far
istället gör kusinen Set till tronarvinge.
Lu tänker inte ge upp sin rätt till tronen,
men tvingas fly och lämna systern för
att hantera intrigerna i hovet. Under sin
flykt möter Lu klankrigaren Nokhai, född
i en varulvsklan men utan förmågan att
förvandla sig till varg. Imperiestyrkor har
dödat hans familj, men han väljer ändå
att lita på den unga prinsessan. Samtidigt
som Lu och Nok smider planer för att
återta tronen vaknar Mins krafter.
Storpocket. [188294]

Brandon Sanderson

Andrzej Sapkowski

En kortroman som knyter an till böckerna i Mistborn-
serien: ’Mistborn’, ’The Well of Ascension’ och ’The Hero of
Ages’.
Berättelsen innehåller gott om spoilers för den som inte
har läst ursprungsböckerna, inklusive romanen The Bands
of Mourning, så börja inte din Mistborn-läsning här! Med
det sagt är Secret History en berättelse om just hemligheter, ja själva berättelsens existens är i sig en slags
avslöjande av hemligheter.
Inbunden. [188262]

Fristående roman som utspelar sig mellan novellerna i
samlingen ’The Last Wish’.
Geralts kall är att skydda vanliga människor mot monster
och bestar. Han är själv en mutant, satt att döda andra av
sin sort med hjälp av sina två svärd, stål och silver. Men
tänk om Geralt förlorade sina vapen. Den frågan ställer
Sapkowski, när han nu återvänder till sin mest älskade
hjälte i en fristående roman. Runt om i världen samlas
mörka moln - stormarnas årstid nalkas.
Pocket. [189258]

Mistborn: Secret Histor y 149:-

www.sfbok.se
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Patricia Briggs
Storm Cursed 189:-

Del 11 i Mercy Thompson

Mercy Thompson är bilmekaniker, var
coyote och partner till alfavargen i
Columbia Basins varulvsflock.
Det låter som ett komplicerat liv, men fram
till för några månader sedan var Mercy
Thompsons tillvaro förhållandevis enkel.
När hon lovade att skydda territoriets
invånare trodde hon att det skulle handla
om att jaga upp enstaka mordiska goblins,
kanske zombiegetter och troll, inte att
hennes hem skulle ses som en säker tillflyktsort där människor och fae kan mötas.

Ben Aaronovitch

➥ Storpocket i maj. [188841]

Lies Sleeping 119:-

➥ Inbunden i maj. [190294]

Martin Chorley, också kände som Mannen utan ansikte
och efterlyst för mord och brott mot mänskligheten, har
avslöjats och flyr för livet.
Polisassisten och trollkarlslärlingen Peter Grant spelar en
nyckelroll i försöken att fånga in Chorley och ställa honom
inför rätta. Men kanske har Londonpolisen förts bakom
ljuset. Peter hittar spår som pekar mot att Chorley i själva
verket utför de sista stegen i en avancerad plan.
➥ Pocket i mars. [189241]

Rachel Caine
Smoke and Iron 119:-

övrig fantasy
& skräck
Anne Bishop
Lake Silence 95:-

Sjätte delen i The Others

En värdshusvärd och hennes hamn
skiftande gäst dras in i mörka intriger.
Vicki DeVine har skilt sig och tagit över en
lantlig turistanläggning nära Lake Silence,
i en stad bebodd av människor, men under
omänskligt styre. Hon hoppas börja ett
nytt liv i Lake Silence, men ett mord stör
idyllen.
Pocket. [186498]

Wild Country 239:-

Sjunde delen i The Others

Runt om i världen finns spökstäder, platser
där människorna utrotades som hämnd
för sitt våld mot de hamnskiftande Andra.
En sådan spökstad är Bennett, djupt inne
i vildmarken i norra delen av Elder Hill.
Där försöker nu människor och Andra
skapa ett samhälle för alla. En ung
poliskvinna har fått anställning som
assisten till stadens sheriff, som är en wolfgard. Ett par med fyra fosterbarn, varav en
blodsprofet, hoppas finna en tillflyktsort i
staden. Men Bennett drar också åt sig folk
som vill slå mynt av det återuppståndna
lilla samhället.
Inbunden. [190293]

Patricia Briggs
Burn Bright 95:-

Femte delen i Alpha and Omega

Bran är bortrest och efter ett nödrop från
vildmarken måste varulvsparet Charles
och Anna rycka ut.
I utkanten av civilisationen lever de förvildade varulvarna, alltför skadade för att
fungera bland andra. När Bran är borta
nås Charles och Anna av ett anrop från
partnern till en vildulv. De ger sig ut på
en räddningsexpedition och kommer kid
nappare på spåren. Brottet visar sig
knutet till svåra händelser i det förflutna.
Pocket. [186481]
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Storm Cursed 199:-

Åttonde delen i Rivers of London

Fjärde delen i The Great Library

Det stora biblioteket i Alexandria, som styr
allsmäktigt över världens information, är
i fara.
Jess Brightwell kastar sig dödsföraktande
in i en katt-och-råtta-lek med Chefs
arkivarien. Utanför skakar världen i sina
grundvalar, när tryckta böcker tänder
revoltens eldar. Smugglare, tjuvar och
boklärda måste rädda bibilotekets skatter
- och sina egna liv.
➥ Pocket i april. [190285]

M R Carey
Someone Like Me 139:Liz Kendall har en alternativ personlighet
som är ond och våldsam.
Liz skulle aldrig göra en fluga förnär. Hon
är en ömsint person hängiven uppgiften
att ge sina barn ett tryggt hem, oavsett
vad som händer. Hon har dock en annan sida. En mörk och våldsam persona
som gör vad som krävs för att få sin vilja
genom. När den mörka sidan tar över blir
konsekvenserna ödesdigra.
➥ Pocket i mars. [188837]

Zen Cho
The True Queen 155:-

Andra delen i Sorcerer Royal

Uppföljaren till den fantasiska historiska
romanen ’Sorcerer to the Crown’.
Här handlar det om hur en ung kvinna
utan minnen av sitt förflutna dras in i
intriger som rör både England under tidigt
1800-tal och älvornas rike. Systrarna
Muna och Sakti vaknar upp på en strand
på ön Janda Baik. Ingen av dem minns
något annat än att de är systrar. De har
förbannats av en okänd svartkonstnär
och snart börjar Sakti blekna bort. För att
rädda Sakti måste systrarna ta sig till det
avlägsna Storbritannien, där den kungliga svartkonstnärinnan har grundat en
akademi för att träna kvinnor i de magiska
konsterna.
Storpocket. [190291]

Zoe Gilbert
Folk 149:Byn Neverness ligger på en ö långt från vår
tid och värld.
Öns skarpa klippor piskas av salta vågor
och bybornas liv är tätt sammanvävda med
naturens förtrollning. Verlyn Webbe har
en vinge där ena armen borde vara. Plum
rövas bort av en vattenoxe och släpas till
oxens håla. Madden går i sömnen genom
vilda stormar, hemsökt av hästar och av
sin fars önskningar.
Pocket. [191429]
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Faith Hunter
Circle of the Moon 95:Fjärde delen i Soulwood

Nell hämtar sina magiska krafter från
naturen och använder sina förmågor för att
hjälpa Psy-Law Enforcement Division.
Agent Rick LaFleur blir panter varje gång
månen kallar, men den här gången har
något gått snett. Rick ringer Nell och berättar att han står naken vid en flod, utan
något minne av hur han hamnade där.
Bredvid honom ligger en död svart katt,
offrad i en häxcirkel. Och katten är bara
början. Fler djur dör, avlivade med hjälp av
svart magi.
Pocket. [190824]

Seanan McGuire
That Ain’t Witchcraft 95:Åttonde delen i InCryptid

Antimony Price, yngst i den kryptozoo
logiska familjen Price, lär sig något om
faran med att sluta avtal vid korsvägar.
Antimony, eller Annie som hon kallas, har
flytt från S:t Georges konvent och står
nu i skuld till korsvägarna. Utan någon
att vända sig till tvingas hon finna nya
vänner. Trapetsartisten Sam blev hennes
pojkvän och spöket Mary, med ett förflutet
som barnvakt hos familjen Price, hennes
vän. Men Annies liv är ändå på väg att
spåra ur.

fantasy för unga
Renée Ahdieh
Smoke in the Sun 119:-

Andra delen i Flame in the Mist

En ung kvinna i det medeltida Japan har
förklätt sig till man och anslutit sig till ett
banditgäng.
Okami har tagits till fånga i Jukaiskogen.
För att rädda honom måste Mariko
återvända till Inako och Heianslottet. Hon
lurar i brodern Kenshin och sin trolovade
Raiden att Svarta klanen höll henne
fången mot hennes vilja. För att avslöja
komplotten som nästan dödade henne
måste hon spela rollen av den trogna,
blivande hustrun.
Pocket. [180740]

Victoria Aveyard
War Storm 99:-

Fjärde delen i Red Queen

Här avslutas serien om upprorskvinnan
Mare i en värld där människor delas upp
efter blodets färg.
Mare Barrow föddes in i den rödblodiga
underklassen och slöt sig till motstånds
rörelsen, men förråddes och krossades
nästan av exilprinsen Cals svek. Nu
tänker Mare skydda sig själv och kämpa
för de rödblodiga. Kungamakten ska
krossas och Maven vräkas från tronen.

Pocket. [190834]

Pocket. [189251]

Louisa Morgan
Witch’s Kind 129:-

Cinda Williams Chima
Stormcaster 99:-

En fristående roman från samma värld
som ’A Secret History of Witches’.
Barrie Anne Blythe och hennes tant
Charlotte har alltid framstått som märkliga för de andra invånarna i den lilla
kuststaden där de bor, ensamma och lite
vid sidan av. Det är priset de får betala för
sin familjehemlighet. Parets liv ställs på
ända av två omvälvande händelser. Först
kommer ett mystiskt, övergivet spädbarn
med märkliga krafter. Sedan dyker Barrie
Annes sedan länge försvunna man upp,
och visar sig vara någon helt annan än hon
trott.

Tredje delen i Shattered Realms

Här fortsätter berättelsen om den brutala
kejsarinnan Celestine och prinsessan
Alyssa. Det utspelar sig i samma värld som
Seven Realms, men en generation senare.
Sjöfararen Evan Strangward kan påverka
vindar och väder, men har ingen magi som
i längden kan skydda honom från
Celestines grymhet. Kejsarinnans
blodsvurna arméer växer i storlek och
Evan måste färdas till Fells för att varna
drottningdömet. Kan han inte övertala
Gråvargsdrottningen att gå i strid mot
Celestine kommer De sju rikena att falla.

Pocket. [188840]

Pocket. [189977]

Kalayna Price
Grave Destiny 95:-

Deathcaster 125:-

Sjätte delen i Alex Craft

De döda kan inte tala. Om inte gravhäxan
Alex Craft talar för dem, vill säga.
Krig hotar att bryta ut i den magiska
världen och Alex unika krafter är det enda
som kan hejda en katastrof.
➥ Pocket i april. [188229]

Dan Stout
Titanshade 239:En noirdeckare från den smutsiga fantasystaden Titanshade.
Carter utreder grova våldsbrott i Titanshade, en storstad gödd av pengar från
oljeindustrin, som nu är på fallrepet.
Hoppet står till möjliga investeringar
från en grupp hemlighetsfulla ambibier,
”squibs”. Förhandlingarna om finansiering från amfibierna har strandat, sedan
en diplomat hittades död. Carter är hårt
pressad att hitta den skyldige, eller någon
som kan pekas ut som skyldig, och hamnar
på kollissionskurs med stadens ledning.
Korrupta medarbetare och falska bevis
hindrar utredningen, och Carter måste
hitta mördaren innan han själv och dem
han bryr sig mest om dras in i häxjakten.
Inbunden. [190807]
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Fjärde delen i Shattered Realms

Fjärde och sista delen i serien om Lyss och
hennes kamp mot kejsarinnan Celestine.
Alyssa ana’Raisa är kejsarinnans fånge.
Hon tvingas ta upp mot kampen mot sitt
eget hemland för att inte bli avrättad.
Under Lyss frånvaro surrar slottet
Fellsmarch av rykten och intriger. Destin
Karn, sydländsk spion, kan kanske hjälpa
drottningriket i den kommande striden.
Storpocket. [186545]

Cassandra Clare & Wesley Chu
The Red Scrolls of Magic 179:Första delen i The Eldest Curses

Magnus Bane vill bara ta lite ledigt och
resa runt i Europa med Alec Lightwood,
skuggjägaren som mot alla odds nu har
blivit hans pojkvän. Men inget går som
beräknat.
I Paris dyker en gammal vän upp och
berättar om hur demondyrkarna i kulten
Röda handen hotar att sprida kaos runt
om i världen. Det verkar som om kulten
grundades av ingen mindre än Magnus.
För många år sedan. Som ett skämt. Nu
måste Magnus och Alex jaga efter Röda
handens kultister runt om i Europa och få
fatt i gruppens ledare.
➥ Storpocket i april. [185814]
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Dhonielle Clayton
The Everlasting Rose 169:-

Nicki Pau Preto
Crown of Feathers 199:-

Drottning Sophia vill se Camellia död,
och hon som en gång var härskarinnans
favorit-belle vet inte vem hon ska lita på.
Camellia måste finna den sjukliga prins
essan Charlotte, som har försvunnit
spårlöst. Sophias vakter tänker gå över lik
för att hindra att prinsessan återbördas
till palatset och tronen. Med hjälp av den
underjordiska rörelsen Järndamerna
utnyttjar Camellia alla kontakter hon har
för att utmanövrera Sophia.

En flicka klär sig i pojkkläder och ansluter
sig till en grupp fenixryttare.
Ett väldigt imperium, styrt av en brutal
krigardrottning, byggdes en gång upp med
hjälp av fenixryttare. Krigarna och deras
eldfängda fåglar styrde över luften, tills
ett krig mellan två systrar splittrade dem.
Sexton år senare drömmer föräldralösa
Veronyka om att bli en fenixryttare. Efter
att ha svikits av sin syster ger sig
Veronyka ut för att söka rätt på ryttarna,
också om hon måste klä ut sig till man för
att accepteras av dem.

Andra delen i The Belles

Storpocket. [189260]

Stephanie Garber
Legendary 110:-

Andra delen i Caraval

Berättelsen om Donatella Dragna och
hennes syster Scarlett fortsätter. Än en gång
måste de ge sig in i Caraval, spelet där
verklighet och fantasi vävs samman.
Tella är för stunden räddad, men hon har
slutit ett avtal med en mystisk brottsling
och lovat att skaffa fram Caravalmästaren
Legends sanna namn. Det är ingen lätt
sak att ordna. Enda sättet att ta reda på
Legends sanna identitet är att vinna
Caravalen. Tella ger sig än en gång i kast
med tävlingen.
Pocket. [188796]

E K Johnston
The Afterward 135:Episk, romantisk fantasy om hjältar som
har svårt att finna sig tillrätta i vardagen.
Ett år har gått sedan en grupp hjältar
hittade den mystiska gudajuvelen som
botade kungen av Cadrium från hans
sjukdom. Sånger har sjungits och sagor
skrivits om de tappra äventyrarna, men
de har ändå svårt att finna sig tillrätta.
Väpnaren Kalanthe Ironheart har ont om
pengar och tvingas till svåra kompromisser för att säkra framtiden för sig och de
sina. Tjuven Olsa, som av en slump drogs
fram i rampljuset, har ännu svårare att gå
tillbaka till sitt gamla liv i skuggorna.
Pocket. [191000]

Sarah Glenn Marsh
Song of the Dead 129:-

Andra delen i Reign of the Fallen

Romantisk fantasy med LGBTQ-tema.
Karthias gränser har öppnats för första
gången på tre hundra år. Det har blivit förbjudet att återuppväcka de döda. Odessa
är fast besluten att utforska världen
bortom Karthia, i hopp om att hela sitt
brustna hjärta. Men när den unga Meredy
också dyker upp på resan över havet blir
det svårt att lämna det gamla bakom sig.

Astrid Scholte
Four Dead Queens 139:Vem har mördat Quandaras fyra drottningar? Kan tjuven Keralie och den rätt
rådige medborgaren Varin lösa mysteriet?
Det börjar med att Keralie stjäl ett paket
från Varin. När han sedan försöker ta tillbaka försändelsen dras båda in i intriger
som slutar med att landets fyra drottningar ligger döda! Paret tvingas fly från
Keralies uppdragsgivare och slår sig ihop
för att avslöja mördarna och rädda sina
egna liv på kuppen. Snart börjar ömma
känslor spira mellan de två, samtidigt som
verkligheten hotar att hinna ikapp dem.
Pocket. [190997]

Four Dead Queens 169:Inbunden. [190998]

Hal Schrieve
Out of Salem 179:14-åriga Chilworth är genderqueer och har
dessutom förvandlats till en zombie!
Chilworths föräldrar och systrar dog i
bilolyckan som gjorde hen till en levande
död. Chilworth har alltid varit en begåvad
häxa, men som sönderfallande zombie
är det svårt att utöva någon vettig magi.
Hen flyttar hem till mammas gamla vän
fru Dunnigan och lär känna klasskompisen Aysel, en gothig enstöring, som blir
ett slags stöd medan Chilworth försöker
reparera det magiska sigillet som hindrar
kroppen från att trilla i bitar.
➥ Inbunden i mars. [191089]

Laura Sebastian
Lady Smoke 129:-

Andra delen i Ash Princess

Inbunden från Razorbill. [187705]

Theo, som förnedrades av sin mors
mördare under tio år, är inte längre fånge
hos Kaisern. Hon har tagit tillbaka sin titel
och håller nu Prinz Soren fången.
Men Theos folk är fortfarande förslavade
under Kaisern, och själv befinner hon sig
flera tusen mil från sitt rike. För att återta
tronen krävs en armé, och för det krävs
att hon litar på sin moster, den fruktade
piraten Dragonsbane.

Ashley Poston
The Princess and the Fangirl 139:-

Lady Smoke 169:-

Pocket från Del Rey. [187730]

Song of the Dead 179:-

Storpocket. [188579]

Andra delen i Once Upon A Con

Inbunden. [188578]

En moderniserad variant av sagan om
prinsen och tiggarpojken.
Imogen är en vanlig fangirl med ett
omöjligt uppdrag. Hon måste rädda sin
favoritkaraktär, prinsessan Amara, från
att dödas av ägarna till film- och tv-serien
Starfield. Problemet är att Jessica Stone,
skådespelaren bakom prinsessan Amara,
vill bort från Starfield. Av en slump möts
Imogen och Jess, som är kusligt lika
varandra, och de blir snabbt ovänner.

Marcus Sedgwick
The Monsters We Deserve 139:-

➥ Storpocket i april. [189398]
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Inbunden. [189384]

Stannar monstren alltid i böckerna där de
har fötts?
En författare, isolerad i ett hus i franska
alperna, filosoferar över Mary Shelleys
Frankenstein. Sinnenas bedrägliga natur
och förgiftade tankar smälter där samman
till ett. Människor skapar monster. Men
vem skapar vem?
➥ Pocket i april. [192094]
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Alyssa Wees
The Waking Forest 169:En flicka med skrämmande visioner och en
häxa som kan uppfylla önskningar möts
under ovanliga omständigheter.
Waking Forest är en plats som ruvar på
hemligheter. För Rhea är skogen en tät
vildmark som börjar där hennes tomt tar
slut, men när hon sträcker ut handen mot
träden försvinner de. För häxan är skogan
hemma. Hon sitter på sin tron av täljda
ben och väntar på att drömmande barn
ska önska sig något.
Inbunden. [188551]

Adrienne Young
Sky in the Deep 139:Eelyn tillhör askaklanen och slåss mot
arvfienden i rikiklanen.
En dag får hon se en omöjlig syn på slagfältet. Där är hennes bror, som dog för fem
år sedan, och han slåss på fiendens sida.
Eelyn tas till fånga och måste överleva
vintern i bergen hos rikiklanen. Men när
rikis läger angrips av en klan som alla
trodde hörde till sagorna känner Eelyn att
hon måste återvända hem. Hon måste lita
på Fiske, broderns vän, och försöka ena
klanerna.
➥ Pocket i mars. [191473]

Amie Kaufman & Jay Kristoff

Aurora Rising 139:Första delen i Aurora Cycle

Året är 2380 och kadetterna vid Auroraakademin får sitt
första uppdrag. Mönstereleven Tyler Jones paras ihop med
akademins avskrap.
En diplomat med svart bälte i sarkasmer. En sociopatisk
forskare som gillar att skjuta på sina vänner. En odräglig
tekniker som grälar med allt och alla. En utomjordisk
krigare med aggressionsproblem. Och sist en pilot och
pojkflicka som absolut inte tänker falla för Tyler.
➥ Pocket i april. [188541]

sf för unga
Jessica Brody & Joanne Rendell
Sky Without Stars 219:Första delen i System Divine

Romantisk ungdoms-sf inspirerad av ’Les
Misérables’.
Planeten Laterre lovade en framtid när
De sista dagarna närmade sig på jorden.
Men femhundra år senare styrs den nya
världen av en maktfullkomlig elit. Det
talas om uppror. Om en revolution som ska
störta förtryckarna. Och i centrum står tre
osannolika hjältar.
➥ Inbunden i mars. [189386]

Ally Condie
The Last Voyage of Poe Blythe 129:Vem blir du när du inte har något kvar att
förlora?
Poe Blythe är en sjutton år gammal och
redan kapten över Outposts sista gruvskepp. Men hon är ute efter mer bara än
guldet från Serpentinefloden. Hon törstar
efter hämnd. Poe har svurit att göra slut
på flodpiraterna som stal allt från henne
två år tidigare. Under färden längs den
nyckfulla floden inser hon att alla i besättningen kanske inte går att lita på.
➥ Pocket i mars. [187701]

Tahereh Mafi
Restore Me 99:-

Fjärde delen i Shatter Me

Flickan vars beröring kan döda håller
världen i sin hand.
Juliette Ferrars trodde att hon hade
vunnit. Sektor 45 är hennes. Hon är Överbefälhavare och Warner står på hennes
sida. Men när katastrofen drabbar henne
måste hon möta mörkret både inom sig
själv och runt sig.
Pocket. [190004]

Defy Me 129:-

Femte delen i Shatter Me

Efter de omskakande händelserna på
Continentalsymposiet måste Juliette söka
svar på sina frågor i mardrömmarna som
har hemsökt henne hela livet.
➥ Pocket i april. [190008]
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science fiction
Charlie Jane Anders
The City in the Middle of the Night 199:Den som kontrollerar sömnen kan styra
drömmarna, och dirigera drömmarens liv.
Januari är en döende värld, delad på
mitten med iskallt mörker på ena
sidan och brännande sol på den andra.
De mänskliga invånarna trängs i två
uråldriga städer på gränsen mellan natt
och dag. Men livet i staden kan vara lika
farligt som det livsfientliga landskapet
utanför. Sophie är student och motsträvig
revolutionär. Hon skickades i landsflykt till
nattsidan och antas vara död, men
räddades av de märkliga bestarna som
lever på isvidderna.
Inbunden. [191459]

Stephen Baxter
Redemption 149:Michael Poole hamnar på en mycket
märklig plats, i Vintergatans mitt.
Efter att ha raderat kriget mot männi
skorna från det förflutna har xeelee
konstruerat en väldig artefakt i galaxens
centrum. Poole, Miriam och deras res
kamrater måste överleva mötet med
artefaktens invånare innan Poole kan söka
upp den xeelee som lät föröda jorden.
➥ Pocket i april. [191042]

Elizabeth Bear
Ancestral Night 199:Haimey Dz tror att hon vet vad hon vill och
vem hon är. Hon har fel.
Under ett rutinmässigt uppdrag i rymden
avslöjas bevis för ett fruktansvärt brott
knutet till uråldrig, avancerad teknologi.
Samtidigt råkar Haimey och hennes
besättning ut för pirater som härjar i
Vintergatans utkant. De tvingas fly, med
hyperavancerad och potentiellt livsfarlig
teknologi i lasten. Myndigheterna i den
civilisation som omfattar nästan hela vår
galax är inte att lita på. Där finns dem som
vill ha teknologin för egna syften.
Storpocket. [189261]
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Becky Chambers

Record of a
Spaceborn Few 129:Tredje delen i Wayfarers

Den kallas Exodusflottan. För flera hundra år sedan förde
den med sig människorna ut i Vintergatan, där de inför
livades i den galaktiska gemenskapen.
Men alla var inte redo att flytta till icke-mänskliga städer.
När katastrofen drabbar eftersläntrarna tvingas de ställa
en oundviklig fråga - har deras skepp något syfte, nu när
de har nått sin destination?
Pocket. [188798]

Tiamat’s Wrath 179:Åttonde delen i The Expanse

Kolonisatörerna från solsystemet vet oroväckande lite om
de förmänskliga ruinerna som de bygger sitt nya välde
över.
I hjärtat av väldet som grundades av Duarte möter vi
Teresa, dotter till imperiets grundare. Där finns också den
sociopatiska forskaren Paolo Cortázar och fången James
Holden. Alla spelar ett högt spel i palatsintrigerna runt
Duarte. Och ute i den mänskliga rymden kämpar resterna
av Rocinantes besättning mot Duartes förtryckande regim.
➥ Storpocket i mars. [182593]

Gwenda Bond
Stranger Things: Suspicious Minds 189:-

Sarah Davis-Goff
Last Ones Left Alive 199:-

Här berättas historien om Elevens mamma
i en roman om förhistorien till händelserna
i tv-serien Stranger Things.
Sommaren 1969 studerar Terry Ives på
ett stilla college i centrala Indiana. När
ett regeringsstyrt forskningsprojekt i den
lilla staden Hawkins söker testpersoner
anmäler sig Terry som frivillig. Hon förs in
i en värld av mystiska skåpbilar, hemliga
forskningsanläggningar och psykoaktiva
droger. Inne på Hawkins National Laboratory, under doktor Martin Brenner, döljs en
konspiration som överträffar alla intriger i
Washington.

En flicka färdas genom ett förött land med
sin smittade mor i en skottkärra.
Orpen växte upp med mamma Maeve på
Slanbeg, en ö utanför Irlands västkust.
Hon matades med kärlek och spännande
historier, men sagorna blev gradvis
mörkare och träningen för ett hårt liv tog
sin början. Irland har slukats av något som
kallas ”the skrake”, och hotet kan när som
helst nå Orpen och hennes mamma. Så blir
det också.

Storpocket. [189399]

Stranger Things: Suspicious Minds 249:Inbunden. [183317]

Amanda Bouchet
Nightchaser 179:-

Första delen i Endeavor

En dömd brottsling och en charmig skojare
håller universums öde i sina händer.
Tess Bailey är på flykt undan lagen, i sällskap med ett gäng muntra tjuvar.
Galaxens mäktigaste härskare har dömt
dem till döden och det stulna skeppet
som de flydde i har snart slut på bränsle.
Då dyker den mörka, snygga främlingen
Shade Ganavan upp med ett erbjudande
de inte har råd att tacka nej till.
Storpocket. [188832]

Storpocket. [188789]

Cory Doctorow
Radicalized 199:Fyra långnoveller från en framtid där företagen helt har tagit över all välfärd.
Salima lämnade flyktinglägret i Arizona
och fick en bostad i exklusiva Dorchester
Towers. För första gången på månader
hade hon ett eget sovrum och ett badkar. Men bostadshuset är uppdelat i ett
tydligt `vi’ och `dom’. Hissarna har skilda
dörrar för rika och fattiga. Alla bekvämligheter förvägras de bidragsberoende
hyresgästerna som Salima. Men en dag
bestämmer sig kvarterets fattiga för att slå
tillbaka mot förtrycket.
➥ Storpocket i mars. [193298]

Radicalized 299:➥ Inbunden i mars. [187800]

Jack Campbell
Ascendant 95:-

C. A. Fletcher
A Boy and his Dog
at the End of the World 219:-

Militär-sf från en nybyggarvärld försatt i
blockad.
Ett av Glenlyons krigsskepp sprängs när
det försöker forcera blockaden. Nu utgörs
planetförsvaret av den enda jagaren Saber.
Geary väljer att ta Saber till den när
liggande stjärnan Kosatka för att skydda
en diplomatisk delegation, ett beslut som
kan stå honom dyrt om något går fel.

En berättelse om sökandet efter mening i
spillrorna efter vår bräckliga civilisation.
Griz föräldrar berättade om en värld full
av folk som fanns förut, innan alla försvann. Men livet på ön var aldrig ensamt.
Griz hade sin familj och sina hundar. Så en
dag kom tjuven. Han berättade om ödestäder långt borta och Griz tyckte om honom,
först. Innan han stal Griz hund. Nu vill
han ta tillbaka hunden.

➥ Pocket i april. [188402]

➥ Storpocket i april. [192546]

Andra delen i The Genesis Fleet
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Eric Flint & Charles E. Gannon
1636: The Vatican Sanctions 99:Del 27 i 1632

Mord och intriger vid kyrkomötet i
Besançon.
Våren 1636 samlar påve Urban, på flykt
från påvestolens nya ägare Borja, kyrkliga
dignitärer i Becançon i Bourgogne. Han
vill nå en ekumenisk lösning för att hindra
mer blodsspillan, och skyddas av sina
amerikanska rådgivare. Det kan behövas,
för åtskilliga intressenter vill göra slut på
Urban och hans planer.
Pocket. [189128]

1637: The Polish Maelstrom 249:Del 29 i 1632

Ottomanerna har intagit Wien och belägrar
den österrikiska exilregerinen i Linz.
Europas förenta stater och kungadömet
Böhmen har ryckt till undsättning, men
striden kommer att bli hård. För att under
lätta för österrikarna föreslår general
Mike Stearns att en andra front ska
öppnas i Levanten. Kejsar Gustavus
Adolphus godkänner planen, som sätts i
verket.
➥ Inbunden i april. [189136]

Alan Dean Foster
Relic 95:Den sista människan reser genom Vinter
gatan på jakt efter fler av sin sort.
Homo sapiens tid är ute. Kvar finns
Ruslan, så vitt han vet den siste av sin art.
Han räddas av de främmande myssari och
lever ett liv halvt som försöksobjekt, halvt
som djurparksdjur. Myssari vill återskapa
homo sapiens med hjälp av Ruslans gener,
men själv önskar han inget hellre än att
mänskligheten ska få dö ut med honom.
Då kommer myssari med ett förslag: om
han samarbetar med dem kan de hjälpa
honom att hitta mänsklighetens glömda
urhem, jorden.
➥ Pocket i april. [188488]

W Michael Gear
Outpost 95:-

Första delen i Donovan Trilogy

Donovan är en rik värld, men för de
mänskliga kolonisterna riskerar den att bli
ett helvete.
Skeppet Turalon kommer till kolonivärlden
Donovan och upptäcker att bosättningen
på planeten är nära att gå under. Regeringen har störtats och många kolonisatörer
har flytt ut i vildmarken. I Donovans enda
kvarvarande stad, Port Authority, försöker
Talina Perez upprätthålla någon slags lag
och ordning. När Turalon anropar planeten
och kräver att få veta vad som har hänt
riskerar Perez att förlora allt, inklusive
sitt liv. Men för somliga kan laglöshet och
kaos vara en räddning.
Pocket. [190825]

Rachel Heng
Suicide Club 139:Odödlighet är en realitet, men bara för
dem som förtjänar den genom att leva ett
hälsosamt liv.
Medlemmarna i Suicide Club har inte
alltid varit aktivister. De började som ett
gäng desillusionerade odödliga som ägnade
sig åt förbjudna aktiviteter som livemusik,
onyttig mat och ansvarslösa orgier. Men nu
har de stämplats som terrorister av staten.
Lea får en dag syn på sin far på gatan och
tycker sig stirra döden i vitögat. Hon bestämmer sig för att kontakta Suicide Club.
➥ Pocket i mars. [188801]

www.sfbok.se

Kameron Hurley
The Light Brigade 149:Ljusbrigadens soldater kämpar i kriget
mot Mars och återvänder förändrade.
Soldaterna transkriberas till ljussignaler
för att skickas genom rymden och till
interplanetära slagfält. Ingen kommer
tillbaka oförändrad. De som överlever lär
sig att hålla sig till uppdraget - oavsett
vad som väntar ute på slagtfältet. Dietz är
en nybakad infanterist som börjar tappa
synkroniseringen mot de andra i plutonen.
Stridsupplevelserna stämmer inte överens
med den officiella skrivningen, något
militärledningen gör allt för att dölja.
➥ Pocket i april. [189473]

Les Johnson
Mission to Methone 99:Hård sf om ett interstellärt krig mellan
utomjordiska civilisationer som förs till
mänsklighetens tröskel.
Chris Holt vid Space Resources Corporation upptäcker att en asteroid han har satt
under övervakning för eventuell gruvdrift
i själva verket är ett övergivet rymdskepp.
Snart är flera intressenter ute efter att
lägga beslag på bytet. Men ingen på jorden
känner till att ett krig har rasat i tusentals
år ute i Vintergatan. De stridande har
väldigt olika uppfattning om hur nyupptäckta civilisationer, som den mänskliga,
ska hanteras.
Pocket. [189129]

Victor LaValle & John Joseph Adams (red)
A People’s Future of
the United States 175:Tjugofem noveller som utmanar förtryck
och målar upp alternativa framtidsbilder.
Samlingen innehåller berättelser av Violet
Allen, Charlie Jane Anders, Lesley Nneka
Arimah, Ashok K. Banker, Tobias S. Buckell, Tananarive Due, Omar El Akkad, Jamie Ford, Maria Dahvana Headley, Hugh
Howey, Lizz Huerta, Justina Ireland, N. K.
Jemisin, Alice Sola Kim, Seanan McGuire,
Sam J. Miller, Daniel José Older, Malka
Older, Gabby Rivera, A. Merc Rustad, Kai
Cheng Thom, Catherynne M. Valente,
Daniel H. Wilson, G. Willow Wilson och
Charles Yu.
Storpocket. [184766]

Sharon Lee & Steve Miller
Neogenesis 99:En konstgjord intelligens hittas ombord på
en avlägsen rymdstation.
Den nyupptäckta intelligensen, som
ryktas ha enastående krafter, drar in Theo
Waitley och hans (illegala) intelligenta
skepp Bechimo i en härva av intriger.
Theos bror har nämligen en AI-butler vars
(också illegala) avkomma har skickats för
att rädda eller, om så krävs, förstöra den
nyupptäckta AI:n på rymdstationen.
➥ Pocket i april. [185240]

Ken Liu (red)
Broken Stars: Contemporary Chinese
Science Fiction 239:Sexton noveller av kinesiska science fictionförfattare, i urval av Ken Liu.
Bland berättelserna återfinns ’Moonlight’
av Cixin Liu och ’The New Year Train’ av
Hao Jingfang - båda vinnare av Hugo
priset. Samlingen omfattar både teman
som är välkända för västerländska läsare
och specifikt kinesiska ämnen. Dessutom
ingår tre essäer som behandlar kinesisk
science fictions utveckling och historia.
Storpocket. [187802]
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Josh Malerman
Inspection 219:-

Nnedi Okorafor
Binti: The Complete Trilogy 199:-

Skräck och science fiction från författaren
till ’Bird Box’.
J går på en pojkskola djupt inne i skogen,
en av tjugofyra elever som kallar skolans
mystiska grundare ”far”. Han har ingen
annan familj än skolkompisarna. Till
sammans drillas de för att briljera inom
flera områden - konst, vetenskap, idrott.
Men J anar att något annat finns där ute
bortom tallarna, något rektorn inte vill att
han ska se. Han börjar ställa obekväma
frågor.

Samlingsvolym med ’Binti’, ’Binti: Home’
och ’Binti: The Night Masquerade’.
Binti är den första från Himbafolket som
skrivs in på Oomza University. Himba
är nomader från Namibia, och har ingen
stark studietradition. Binti måste offra
mycket i form av band till familj och släkt
när hon reser ut i rymden för att
studera. Dessutom hamnar hon, innan
hon ens kommit till universitetet, mitt i
en interstellär konflikt mot de främmande
’meduse’ som omtalas i skräckhistorier.

➥ Inbunden i april. [188717]

Jack McDevitt
The Long Sunset 110:-

Åttonde delen i Academy Sequence

Priscilla Hutchins tar emot vad som kan
vara ett meddelande från en avancerad
civilisation.
Det är inte Hutchs första möte med icke
mänskliga kulturer, och hon har blivit
något av en kändis. Men rädslan för vad
som kan hända i mötet med en riktigt
avancerad främmande civilisation har
spritt sig och budgeten för rymdforskning
krymper. Det mystiska meddelandet, ett
stycke musik utsänt från en outforskad
del av rymden, kommer som en gåva och
Hutch får anledning att ge sig ut på en
sista, lång resa.
Pocket. [189373]

Ian McDonald
Luna: Moon Rising 239:Tredje delen i Luna

Här fortsätter berättelsen om fejdande
släkter på månen.
De fem familjerna som kontrollerar ut
vinningen av helium-3 på månen är i full
färd med att utmanövrera varandra. Lucas
Cortas har rest sig ur förnedringen och
tagit kontroll över månens administration.
Den enda som tycks kunna hejda honom är
hans syster Ariel.
➥ Storpocket i mars. [189259]

S J Morden
No Way 219:-

Andra delen i Frank Kitteridge

Uppföljaren till rymdthrillern ’One Way’,
där den livstidsdömde fången Frank
erbjöds att bli pionjär på Mars.
Fångarna som skickades till den röda
planeten hamnade i en dödsfälla. Frank
lämnades kvar, men han vet inte att det
finns fler människor på Mars. På andra
sidan bergen finns en annan XO-bas där
allt håller på att gå helt åt helvete. När
överlevande från den basen hittar Frank
tänker de ta ifrån honom allt, också det
som krävs för att överleva.
Storpocket. [189255]

Sylvain Neuvel
Only Human 139:-

Tredje delen i The Themis Files

Rose har färdats från South Dakota till en
värld långt från jorden.
Som liten hittade Rose Franklin en jättelik
metallhand begravd under mark. Som
vuxen ledde hon en forskningsgrupp som
sökte rätt på metallkroppen där handen
hade suttit. Det visade sig att jätteroboten
Themis och andra av dess slag kom att
få en väldig betydelse. Resultatet av
konfrontationen med robotarna blev att
Rose tillsammans med fyra andra reste till
Themis hemplanet Esat Ekt. Men nu är
det dags att resa tillbaka till jorden.
➥ Pocket i april. [189840]
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Inbunden. [190630]

Ben Okri
The Freedom Artist 219:I en värld obehagligt lik vår arresteras en
kvinna för att ha ställt den enkla frågan
”Vem är fången?”
Kvinnan heter Amalantis. Hennes älskare
Karnak börjar leta efter henne, och inser
så småningom att han måste förstå
meningen bakom hennes fråga. Han
dras in i en värld genomsyrad av lögner,
förtryck och rädsla. I centrum för den
förtryckande apparaten finns något som
kallas Fängelset.
Storpocket. [187801]

Suzanne Palmer
Finder 239:Fergus Ferguson har kallts mycket: tjuv,
skojare, indrivare. Själv föredrar han
termen ”upphittare”.
Hans senaste jobb såg enkelt ut på
papperet. Han ska hitta rymdskeppet
”Venetia’ Sword” och stjäla tillbaka henne
från den nuvarande ägaren Arum Gilger.
Det borde inte vara någon match för
Fergus. Han hittar Gilger och skeppet,
långt ute i rymden vid en koloni som
skördar bränsle från en gasjätte. Just när
Fergus anländer exploderar kolonin i våld
och inre stridigheter.
➥ Inbunden i april. [190804]

Richard Powers
The Overstory 149:Nio kortare berättelser som tillsammans
bildar en roman om människornas och
naturens liv .
En konstnär får ärva en serie fotografiska
porträtt som spänner över hundra år. All
avbildar samma individ, ett amerikanskt
kastanjeträd. Vi får också möta en
festande student som får el genom kroppen
och dör, men räddas av varelser knutna till
luften och ljuset. En forskare med nedsatt
hörsel och språkfunktion upptäcker att det
finns träd som kan prata med varandra.
Och en soldat under Vietnamkriget
räddas av ett banyanträd när han faller
från himlen.
➥ Pocket i april. [189788]

Chen Qiufan
Waste Tide 199:Mimi är en ”sopflicka” från den lägsta
kasten på Silicon Isle utanför Kinas kust.
Hon sorterar elektroniksopor från hela
världen på en jättesoptipp styrd av tre
mäktiga familjer. Scott Brandle representerar ett företag som vill modernisera
sopsorteringen. Chen Kaizong är Scotts
tolk och guide på Silicon Isle. Han söker
sanningar om sitt eget förflutna. Ett skepp
med mystisk last kastar ankar och ett
fruktansvärt, tidigare okänt virus släpps
löst över Silicon Isle. Det leder till ett krig
mellan fattiga och rika, gammalt och nytt.
➥ Storpocket i april. [192091]
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SCIENCE FICTION

Hannu Rajaniemi
Summerland 129:Döden är ett avslutat kapitel för mänsklig
heten. Men det visar sig inte vara någon
befrielse, tvärtom.
I ett alternativt 50-tal där andra världs
kriget aldrig bröt ut expanderade det
brittiska imperiet in i Summerland, en
mäktig metropol dit människor förs 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. SIS-agenten Rachel White får upp
spåret efter en sovjetisk mullvad.
➥ Pocket i april. [191044]

Alastair Reynolds

Rebecca Roanhorse
Storm of Locusts 179:-

Andra delen i Revenger

Andra delen i Sixth World

Sedan havsytan steg har Dinétah, beläget
i ett tidigare Navajoreservat, blivit hem för
återfödda hjältar och monster.
Tvillingarna Goodacre dyker upp hos
Maggie och berättar att Kai och brodern
Caleb har anslutit sig till en mystisk kult
under ledning av Vita gräshoppan. Maggie
anar att mer än religiös hängivenhet ligger
bakom Kais intresse för kulten. Hon börjar
söka efter Vita gräshoppan för att få loss
Kai ur hans grepp.

Shadow Captain 199:Reynolds återvänder till den fjärran framtiden från
romanen ’Revenger’, en rövarhistoria med drag av
’Skattkammarön’.
Adrana och Fura Ness rymde hemifrån och tog hyra på
ett rymdskepp. Nu är de själva skeppskaptener i ett sol
system där rester från det förflutna lockar plundrare och
skattsökare. Men regler och lagar gäller inte långt ute i
rymdens mörker, något systrarna snart blir varse.
Storpocket. [189248]

➥ Storpocket i april. [189361]

Christopher Ruocchio
Empire of Silence 149:Första delen i Sun Eater

Hadrian Marlowe, hjälte och massmördare,
är huvudpersonen i den här blandningen
av space opera och episk fantasy.
Marlowe är mannen som förintade fienden,
alla cielcin och alla deras skepp. Han
är också mannen som, i strid mot givna
order, släckte en stjärna och därmed fyra
miljarder människoliv. Bland de döda var
kejsaren själv. Men Hadrian var ingen
hjälte. Inget monster. Inte ens en soldat i
kriget.
➥ Pocket i mars. [189257]

Gavin Smith
War Criminals 169:-

Tredje delen i The Bastard Legion

Bastardlegionen är galaxens farligaste
brottslingar som hålls i schack med inopererade sprängladdningar.
Bastarderna får i uppdrag att skydda en
grupp kolonisatörer i Epsilon Eridanisystemet. Kolonins måne har förvandlats
till en stridsskådeplats, sedan legoknektar
köpta av ett storbolag landsteg för att utkämpa ett smutsigt litet krig. Den perfekta
miljön för våra antihjältar, med andra ord.
Men uppdraget kompliceras av hundra
döda kroppar utan huvuden.
Pocket. [189244]

Adrian Tchaikovsky
Cage of Souls 199:Solen är uppsvälld och sjuk. Kanske
döende. I Shadrapur, den sista staden, lever
knappt 100 000 människor.
Staden står på ruinerna efter sedan
länge försvunna civilisationer. Den är
ett museum, ett fängelse och dårhus i en
värld som har blivit allt mer främmande
för människorna. Stefan Advani är en
upprorsman och överlevare som kämpar
för att finna balansen mellan det gamla
och nya livet. Han reser ut i de västra
öknarnas ödemark, nedför floden och in i
de mörkaste urskogarna där portar öppnas
mot underjorden.
➥ Storpocket i april. [192092]
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Tade Thompson
Rosewater Insurrection 139:Andra delen i Wormwood

Året är 2067 och staden Rosewater sjuder
av liv som inte alltid har jordisk härkomst.
Stadens karismatiska borgmästare Jack
Jaques har utropat Rosewater till fristad,
oberoende av Nigeria. Men den utom
jordiska kupolen i staden är döende.
Regeringsstyrkor väntar på att den ska
falla samman, så att de kan rycka fram
och krossa Rosewaters självständighet
innan den ens har börjat. I en slumrande
förstad till Rosewater vaknar en kvinna
utan minnen av vem hon är, men med
minnen hämtade från något mycket äldre
och inte alls mänskligt.
Pocket. [188838]

M. G. Wheaton
Emily Eternal 199:AI:n Emilys uppgift är att hjälpa stressade
människor. Det kommer väl till pass när
solen börjar dö, fem miljarder år för tidigt.
Livet kommer att ta slut, både för Emily
och mänskligheten. Eller? Begravd i de
mänskliga generna hittar AI:n något som
kanske kan rädda livet på jorden. Men
innan hon hinner pröva lösningen angrips
laboratoriet där hon finns. Emily tvingas
fly tillsammans med två människor, men
hon vill inte ge upp hoppet om att rädda
mänskligheten.
➥ Storpocket i april. [188277]

Ben H Winters
Golden State 199:Välkommen till Guldstaten, där det värsta
brott du kan begå är att ljuga.
Det som en gång var Kalifornien heter
nu Golden State, hem för för medborgare
som skapade sig en egen stat i trots mot
ett allt mer lögnaktigt och skevt samhälle.
Laz Ratesic tillhör specialpolisen som vet
hur man söker rätt på den slutgiltiga och
fullständiga sanningen. Det ger honom
rätt att ljuga, och redskap för att utforska
delstatens massiva övervakningssystem.
Storpocket. [189767]
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STAR WARS & WARHAMMER

Heralds of the Siege 179:-

Del 54 i The Horus Heresy.

En antologi med noveller från krigets slutskede, när Horus flotta närmar sig Terra.
Horus står som segrare i den blodiga
kampen. Hans krigsflotta närmar sig Terra
och den hatade faderstronen. Många har
fallit för att göra segern möjlig, och det här
är berättelser om några av dem.
➥ Storpocket i april. [191674]

Claudia Gray

Master and Apprentice 189:Yoda tränade Dooku, som tränade Qui-Gon Jinn, som nu
har en egen padawan. Men inga faror har förberett QuiGon för rädslan inför att misslyckas som lärare.
Obi-Wan Kenobi har stor respekt för sin mästare, men
kämpar för att förstå sig på honom. Varför bortser Qui-Gon
så ofta från lagarna som styr jediriddarna? Varför intresserar han sig mer för gamla profetior än för problem i nuet?
Och varför fick inte Obi-Wan veta att Qui-Gon funderar på
att sluta sig till jedirådet, något som skulle innebära slutet
på deras relation som lärare och elev. Obi-Wan fruktar
svaret på den frågan - att det är han som har misslyckats
i sin roll som padawan. När jediriddaren Rael Averross, en
före detta elev till Dooku, söker hjälp i en politisk dispyt
reser Jinn och Kenobi till kungliga hovet på Pijal i vad
som kan vara deras sista uppdrag tillsammans. Det visar
sig svårare än de trott - snärjt i förräderi och åtföljt av
mörka visioner som distraherar Qui-Gon. Mästarens tro
på en mörk profetia får allt större betydelse och Obi-Wans
tilltro till Qui-Gon kommer att prövas.
➥ Inbunden i april. [188444]
Mur Lafferty

Solo:
A Star Wars Stor y 95:Romanversionen av Star Warsfilmen Solo.
En ung Han Solo drömmer om
att en dag styra sitt eget rymdskepp. Men han är fast som
hantlangare åt en gangsterboss
i Corellias slum. Tillsammans
med flickvännen Qi’ra försöker
han ge sig av, men det slutar
illa för Qi’ra. Han tar värvning
i imperieflottan, men det är
förstås dömt att misslyckas, och
blir istället smugglare. Det är
så han träffar Lando och Chewbacca, och får syn på skeppet
Millennium Falcon.
➥ Pocket i april. [188388]
Timothy Zahn

Thrawn: Alliances 95:Andra delen i Thrawn
Amiral Thrawn och Darth
Vader gör gemensam sak mot
ett hot mot Imperiet.
Det är kejsaren som har känt
en störning i Kraften, illavarslande nog för att han ska
skicka två av sina mäktigaste
män för att undersöka saken.
Det omaka paret tar sig mot
planeten Bakuu, där en stor
överraskning väntar på dem.
Pocket. [188351]

Dan Abnett
The Anarch 229:-

Del 15 i Gaunt’s Ghosts

Taniths män - vill ni leva för evigt?
På produktionsvärlden Urdesh kämpar
Imperiets korståg mot en fiende ledd av
befälhavaren Anarch och hans elitgarde,
Seks söner. Stridens utgång kommer att
avgöra mer än Urdeshs öde. Alla Sabbat
världarna och korstågets framtid står
på spel. Ibram Gaunt, nu närmaste man
under warmaster Macaroth, hamnar mitt
i hetluften med sitt regemente. De inser
snart att hotet mot korståget och planeten
inte bara kommer från fienden, utan också
inifrån imperiets egna led.
Inbunden. [191660]

David Annandale
Ruinstorm 119:-

Del 48 i The Horus Heresy

Imperium Secundus har avslöjats som
en kättersk bluff. Men Terra hålla ställ
ningarna, och Sanguinius, Guiliman och
Lion El’Johnson måste ta sig dit.
Triumviratets primarker tänker krossa
Kejsaren och gottgöra sina synder. Men
mellan primarkerna och Tronvärlden rasar
en kaosstorm bred som hela galaxen.
Trions flottstyrkor lämnar Macragge för
att ta sig genom stormen, men en slipad
fiende bevakar varje rörelse de gör.
➥ Pocket i april. [191677]

John French
Slaves to Darkness 179:Del 53 i The Horus Heresy

Upprorsmännen närmar sig Terra. Men
anfallet måste ske snarast, om inte tillfället
ska gå om intet.
Både Guiliman och Lejonet är på väg
tillbaka till Terra. Med sina arméer kan
de vända krigslyckan. Krigsmästarens
styrkor måste enas om de ska kunna
angripa Tronvärlden med någon framgång.
Mortarion skickas som förtrupp, medan
Lorgar och Perturabo ska hålla ordning
på Fulgrim och Angrom, som nu har blivit
fullskaliga daemoner.
Storpocket. [191662]

Tallarn 119:-

Del 47 i The Horus Heresy

En samling med John Frenchs berättelser
om striderna på Tallarn.
Iron Warriors kom från ingenstans och
ödelade planeten Tallarn med hjälp av
biovapen som förvandlade hela världen
till en radioaktiv ödemark. Efter att ha
lämnat världen Iydris bakom sig beger sig
Perturabo mot Tallarn. Primarken bombar
sönder världen och dödar miljoner, med
några få överlevande som flyr under mark.
Men Perturabo är inte bara ute efter att
straffa imperiet, han har ett djupare och
farligare syfte med sitt anfall.
Pocket. [190392]
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Guy Haley
Corax: Lord of Shadows 179:-

Tionde delen i The Horus Heresy: Primarchs

Primarken Corax, ledaren för Raven
Guard, har fått i uppdrag att erövra
Carinaes rymdstäder.
När striderna rasar som värst kommer ett
fruktansvärt biologiskt vapen till användning i staden Zenith. Med ens tvingas den
kejserliga armén på knä. Vänner vänds
mot varandra och Raven Guards uppgift
ter sig plötsligt närmast omöjlig. Corax
tvingas välja mellan hämndlystnaden
och behovet av ett snabbt, säkert slut på
striderna.
Kartonnage. [191666]

Robbie MacNiven
Blood of Iax 119:Ultramarinernas kaplan Kastor och apotekaren Polixis skiljs åt i stridens hetta och
måste kämpa för att återförenas.
Kaplanen Kastor och apotekaren Polixis
befinner sig på Ikara IX, där de håller
stånd mot våg efter våg av grönskinn.
Men ett oväntat hot dyker upp när den
galna krigsherren Urgork anfaller staden
Shebat. Han tänker ta imperiets marinkårister till fånga och nyttja dem för egna,
mörka syften. Kastor och Polixis skiljs åt
och måste vända krigslyckan om de ska
hoppas få se varandra igen.
Pocket. [191664]

Sandy Mitchell
Ciaphas Cain:
Choose Your Enemies 119:Kommissarie Ciaphas Cain är tillbaka.
Cain gör slut på kaoskultister på en gruvvärld och finner spår som tyder på att
korruptionen kan ha spritts till fler
världar. Kanske är Ironfound i fara. På
Ironfound tillverkas vapen till Imperiets
krigsinsats i subsektorn. Planeten måste
till varje pris skyddas. Men våldet sprider
sig över fabriksvärlden. Ciaphas Cain och
hans regemente ställs mot både nya och
gamla fiender i kampen mot kaos.

BASERAT PÅ SPEL
Anthem
The Art of Anthem 379:En bok om BioWares nya spel.
Anthem är en RPG-shooter i en öppen
värld med rik bakgrund och mängder
av npc:er. Karaktärerna slåss i strids
rusningar med olika specialegenskaper
och utforskar en postapokalyptisk värld
fylld av uppdrag och bossar. Här visas flera
hundra bilder från utvecklingsarbetet och
den slutgiltiga produkten, komplett med
intervjuer och kommentarer.
Inbundet album. [190115]

Dauntless
The Art of Dauntless 379:Ett monsterjägarspel som släpps senare i
år presenteras i den här boken.
Dauntless är det första spelet från en
studio befolkad av folk från Riot Games
(mest kända för League of Legends). Det
är ett action-RPG för solospel eller sam
arbete, och har jämförts med Capcoms
Monster Hunter. Boken innehåller bilder
från utvecklingsarbetet, informations
texter och intervjuer med utvecklarna.
➥ Inbunden i mars. [191177]

Halo
Renegades 169:av Kelly Gay
En roman från Halos universum.
Coventantkriget är över och över hela
galaxen finns kvarlämnade rester av
krigsmaterial som skrothandlare kan tjäna
grova pengar på. Rion Forge hör till de
mest framgångsrika. Rion ville bara se sin
verksamhet växa och fortsätta sökandet
efter sin försvunna far, men när hon
hittar Forerunnerlämningar på gränsen
till mänsklig rymd lägger både flottan
underlättelsetjänst och resterna av The
Coventant märke till henne. Alla vill lägga
beslag på de teknologiska fynden. Rion
och hennes besättning ombord på Ace of
Spades svävar plötsligt i livsfara.
Storpocket. [189293]

Pocket. [191663]

Chelsea Monroe-Cassel

Greg Weisman

Bjud in kompisarna på en fest med rätter från Skyrim,
Morrowind och Tamriel.
Den senaste i raden med kokböcker baserade på tv-spel
har samlat rättar från alla världens hörn - Nords, Bosmer,
Khajit och andra folkslag runt om i Tamriel. Sextio recept
ingår, bland annat Apple Cabbage Stew, Sunlight Souffle,
Sweetrolls, Imperial Mushroom Sauce, Saltrice Porridge,
Leek and Cheese Crostata och Water of Life.
➥ Inbunden i mars. [189147]

En roman från staden Ravnica, känd från kortspelet
Magic: The Gathering.
Planeswalkers är mäktiga magiker som kan röra sig
mellan parallellvärldar. Nu måste de enas och hitta en
strategi för att möta draken Nicol Bolas, som har lagt
under sig Ravnica och nära nog lyckats förvandla sig till
en gud. Mängder av planeswalkers slåss sida vid sida med
gatewatchmedlemmar under ledning av Chandra Nalaar,
Jace Beleren och Gideon Jura. Multiversums öde står på
spel.
➥ Inbunden i april. [189400]

The Elder Scrolls:
The Official Cookbook 339:-
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tecknade serier
2000 AD
Caballistics:
The Complete Collection 259:-

humor
JP Ahonen
Belzebubs 145:Tecknad heavy metal-serie från Finland, som beskrivs som
Kalle & Hobbe möter Call of Cthulhu.
Belzebubs är en ”trve kvlt mockumentary” om en hårdrocks
familj där mamma och pappa är satanister som spelar i ett
black metal-band, men ändå kämpar med vanliga familje
vedermödor och bråkar med ungarna Lilith och Leviathan.
Inbunden. [191037]

Holly Chisholm
Just Peachy 159:En skämtserie om livet
med depression och
ångestsyndrom.
Med hjälp av mörk humor
och söta illustrationer berättar Holly Chisholm om
mer och mindre välkända
symptom och följder av
depression. Men allt är
inte sjukdomsrelaterat.
Det handlar också om
vänskap, kärlek, stress
och vardagsliv.
➥ Inbunden i mars. [192887]

Chris McCoy
Safely Endangered Comics 139:Mörka, nördiga serier, ofta med tv-spelsreferenser.
Syrliga kommentarer från fåglar och maskar blandas med
små vardagsbetraktelser och humoristiska tv-tre-rutingar med
nördar av alla slag. Kort och fyndigt!
➥ Storpocket i maj. [192659]

Alex Norris
oh no 139:En samling från webserien Webcomic Name, med en rosa
oformlighet i huvurollen.
Bokens titel är också slutklämen i åtskilliga av serierna, där
tillvarons absurditet avhandlas, ofta med en blick mot internet, bloggosfären och arbetslivet.
➥ Storpocket i maj. [184369]

Debbie Tung
Book Love 139:En charmig humorbok om kärleken till böcker.
Snällt och kul om kärleken till inbundna pärmar, tedrickning
och lyckan i att se böckerna samlas i travar.
Inbunden. [189061]

Actionskräck när gamla agenter ska
samsas med nya för att lösa onaturliga
brott.
Under andra världskriget startades en
gren inom Ministry of Defence för att
hindra nazisterna från att segra med hjälp
av ockult magi. I modern tid har de spelat
ut sin roll och deras budget stryps. Då
passar miljonären Ethan Kostabi på att
köpa upp hela avdelningen för att modernisera den och få de anställda att arbeta
för honom.
Häftat album. [178994]

Adventure Time
Marceline the Pirate Queen 199:När en av prinsessan Buttercups skatter
stulits skickas Marceline och BMO för att
hämta den.
En pirat har infiltrerat Godislandet och
stulit Buttercups bästa skatt! Eftersom
godis löser sig i vatten vänder sig
Buttercup till Marcelin för att få hjälp.
Tillsammans med BMO ger sig paret
iväg. De träffar på både havsmonster och
ökända Domekicker Islands på sin resa i
jakten efter piraten.
Häftat album. [191491]

Aliens & Predators
Aliens: Dust to Dust 199:En ny berättelse om den kalla verklighet
Weyland Yutanis katastrofala misstag
skapar för sina anställda och deras nära
och kära.
Tolvåriga Maxon och han mamma vaknar
mitt i natten till ljudet av skottlossning
och krossat glas. Deras koloni LV-871
attackeras. Den enda chansen för dem att
överleva är att ta sig genom hela
kolonin för att förhoppningsvis komma åt
en flyktskyttel. Men mellan mor och son
och räddningen står galaxens mest fasansfulla varelse, xenomorphen.
➥ Häftat album i mars. [186595]

Archie Comics
Vampironica Vol. 1 199:Acke tar sig an vampyrmyten i nytt äventyr
med Veronica i huvudrollen, en nyskriven
serie av Greg och Megan Smallwood.
När Veronica plötsligt blir biten av en
uråldrig vampyr riskerar hennes blodtörst att förvandla hela Riverdale till en
vampyrhåla. Kommer hon att balla ur
helt, eller lyckas hon stå emot sin nyfunna
kärlek till blod?
➥ Storpocket i april. [191186]

Margaret Atwood & Renee Nault
The Handmaid’s Tale
Graphic Novel 229:En tecknad serieversion av den dystopiska
romanen om en framtida religiös diktatur.
I Atwoods klassiska dystopi från 1985
ges en bild av ett framtida USA som
förvandlats till den kristet funda
mentalistiska republiken Gilead. I kampen
mot sjunkande födelsetal rekryteras
kvinnor i fruktsam ålder och utnyttjas
hänsynslöst som Tjänarinnor. De befruktas
mot sin vilja av härskarklassens män,
Anförarna. Offred är en Tjänarinna som
lever under strikt övervakning, men som
drömmer om att ta sig bortom Muren och
bli fri igen.
➥ Inbundet album i mars. [188252]
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Avatar:The Last Airbender
The Legend of Korra:
Turf Wars Library Edition 439:Alla tre delarna av The Legend of Korra:
Turf Wars i en volym.
Korra och Asami återvänder från sin tid i
Andevärlden. Dessvärre har inte situationen löst sig i Republic City. Istället för
en fungerande demokrati är staden fast i
politiskt ränksmideri och motsättningar
mellan människor och andevärlden. 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
efter att stora delar av staden förstördes
under Kuviras attack. Korra och Asami
har mycket framför sig. För att ställa
problemen in Republic City tillrätta måste
de lära sig samarbeta och lita på varandra.
➥ Inbundet album i mars. [191170]

Brian Michael Bendis & Alex Maleev
Scarlet Vol 1 169:En actionfylld och syrlig kommentar till
det amerikanska samhällets problem, när
ung kvinna slår tillbaka mot polisen.
En ung kvinnas liv slås i spillror av
poliskorruptionen, och när hon försöker
slå tillbaka startas en händelsekedja som
kommer förändra hela det amerikanska
samhället. Det här är en fortsättning på
serien Scarlet som kom ut 2011.
➥ Häftat album i april. [192777]

Cullen Bunn & Mark Torres
Cold Spots 179:Spökhistoria om en man på jakt efter sin
familj, som han en gång övergav och som
nu har försvunnit.
En läskig historia om Dan Kerr, som
övergav sin fru och sitt ofödda barn för
tio år sedan och nu måste återvända för
att leta reda på dem efter att de till synes
försvunnit. Spöken vaknar till i närheten
av dottern, och i takt med att de döda
återvänder blir vintervädret kallare och
kallare.
➥ Häftat album i mars. [192052]

Chelsea Cain & Kate Niemczyk
Man-Eaters Vol 1 149:Varulvshistoria i nya kläder när ung tjej
undrar om hon håller på att förvandlas till
en varkatt.
Tjejer i puberteten kan vara riktiga
monster, och tolvåriga Maude är rädd
för att hon blivit ett på riktigt. Hennes
pappa försöker lösa några fall där offren
verkar ha angripits av ett stort djur, och
Maud är inte säker på att det inte är hon
som är förövaren. Innehåller del 1-4, plus
överlevnadshandboken Cat Fight! A Boys’
Guide to Dangerous Cats.
➥ Häftat album i mars. [192055]

Evan Dorkin & Jill Thompson
Beasts of Burden:
Wise Dogs and Eldritch Men 239:Roligt och spännande när en flock hundar
försvarar sin stad mot övernaturliga faror.
En hjältemodig flock hundar tar på sig
ansvaret att rensa Pennsylvania från
ockulta hot som lurar i deras hemtrakter.
Där finns häxkulter, märkliga eld
salamandrar och en hord mutanter som
alla måste tas om hand om av våra orädda
hundvänner.
➥ Inbundet album i mars. [191164]
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Imbalance Par t 2 139:Det börjar bråkas mellan bändare och ickebändare. Kan
Aang förhindra ett krig?
Aang och hans vänner har kommit till Cranefish Town, och
de märker att det pågår en konflikt där mellan bändare
och ickebändare som riskerar att brisera när som helst.
Men när de börjar gräva i historien bakom bråket får de
både en och två överraskningar.
➥ Storpocket i april. [192113]

Grace Ellis & Shae Beagle
Moonstruck Vol 2 159:Urban fantasy-romans från en av för
fattarna till Lumberjanes.
Varulvsbaristan Julie och hennes magiska
polare försöker chilla, men en grupp älvpojkar har andra planer. När en av Julies
kompisar inte undkommer älvorna är det
upp till henne och en kentaur att rädda
vännen.
Häftat album. [191154]

Neil Gaiman & P. Craig Russel
American Gods: My Ainsel 269:Shadow träffar Wednesday som
introducerar honom till en värld full av
gudar i serieversionen av Gaimans roman.
Shadow och Wednesday fortsätter sin
märkliga resa genom USA där de gamla
gudarna och nya börjar dra gränser i
sanden inför ett eventuellt annalkande
krig. Vilka gudar kan de lita på kommer
stödja Wednesday när dagen kommer?
➥ Inbundet album i april. [188791]

The Problem of Susan
and Other Stories 219:Fyra vackert illustrerade sagor och dikter
från sagoberättaren Neil Gaiman.
De olika varelserna från zodiaken sitter
runt lägerelden och berättar sagor för
varandra. Någon minns sin Narniadoftande barndom, en annan berättar om
apokalypsen. Allt vackert illustrerat av
flera kända serietecknare, bland andra
Eisner-vinnaren P. Craig Russel.
Inbundet album. [188787]

Kieron Gillen
The Wicked & The Divine Vol 8:
Old is the New New 199:Samling med fristående specialäventyr
från olika delar av Wicked & Divine-
världen. Vi närmar oss slutet, och ser allt
mer av hela sanningen.
En poet är fångad i en Agatha Christiemordhistoria. Vad hände under Romarrikets fall? Lucifer som var nunna, som
lyssnar till guden Anankes bekännelse.
Plus en lite julhistoria, och annat. Inne
håller alla sex WicDiv Specials.
➥ Häftat album i mars. [192754]
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Robert Kirkman & Charlie Adlard
The Walking Dead Vol 31:
The Rotten Core 179:Rick försöker fortfarande få folket runt sig
att överleva zombieapokalypsen.
Samväldets guvernör, Pamela Milton, är
på resa genom de olika byarna Alexandria
allierat sig med. Naturligtvis går det inte
som väntat, och när katastrofen inträffar
händer allt väldigt, väldigt snabbt.
➥ Häftat album i mars. [192753]

Jody LeHeup & Nathan Fox
The Weatherman Vol 1 199:Ett fartfyllt äventyr med Mars-
meteorologen Nathan på jakt efter sina
försvunna minnen.
Meteorologen Nathan Bright lever ett trivsamt liv på terraformade planeten Mars
när hans bakgrund hinner ikapp honom
och han måste iväg på en vild resa genom
genom solsystemet tillsammans med
agenten Amanda Cross.
➥ Häftat album i mars. [192056]

Oscar Martin
Solo: The Survivors of Chaos Vol 1 199:Jorden har härjats av kärnvapenkrig och
otaliga muterade arter har fötts ur det
radioaktiva dammet.
Men det är ingen fredlig värld som har
skapats i ruinerna efter det gamla. Livet
är ofta kort och brutalt. Den unga råttan
Solo lämnar hemmet för att bli en krigare
och skapa ett bättre liv för sin fattiga
familj.
➥ Inbundet album i mars. [191494]

Dylan Meconis, Ben Coleman & Ea Denich
The Long Con Vol 1 249:Lätt galet och spejsat när en reporter ska ta
sig in på ett nördkonvent som exploderat.
För fem år sedan hände något kata
klysmiskt i och kring Los Spinoza
Convention Centre just när Long Con,
världens störtsa popkulturkonvent gick av
stapeln där. Reportern Victor Lai klarade
sig undan katastrofen med andan i halsen,
men hans bästa vän och fanzineutgivare
Dez var inte lika lyckligt lottad.
Häftat album. [190153]

Frank Miller
Xerxes: The Fall of the House of Darius
and the Rise of Alexander 279:Millers berättelse om the Persiska imperiets
uppgång och fall.
Under det pågående kriget mellan de
grekiska staterna och Persien ser prins
Xerxes sin far Darius dödas på slagfältet.
Sporrad av nyfunnet hat mot Aten tar
Xerxes över hela Zion och Egypten. Men
när han i sin tur dör och prins Darius III
tar över är det Alexanders tur i att stiga
ut i rampljuset, och det persiska imperiets
dagar är räknade.
Inbundet album. [190112]

Ann Nocenti & David Aja
The Seeds 219:Om journalisten Astra fortsätter sitt arbete
kan hon äventyra den döende planetens
sista hopp.
De rika har byggt höga murar kring sina
städer och försöker fly i rymdraketer så
snabbt de kan. De övriga får klara sig i
vildmarken runt Zone-B. Ett fåtal dryga
utomjordingar kommer för att samla de
sista resterna av mänsklighetens till sin
cryobank. En av dem blir förälskad. Mitt i
alltihop finns reportern Astra som inser att
hennes scoop kan leda till att allt hopp dör.
Storpocket. [191094]
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Hugo Pratt
Corto Maltese: The Secret Rose 239:Corto Maltese dyker ner i en värld fylld av
ockultism, astrologi och mytologi.
När Corto besöker författaren Hermann
Hesse tillsammans med sin vän professor
Steiner dricker han något han inte borde
druckit, och hamnar i ett surrealistiskt
äventyr med Döden, Djävulen och ett uppdrag att finna den heliga Graal. Förmodligen Hugo Pratts mest filosofiskt lagda
serie om Corto Maltese.
➥ Häftat album i mars. [190739]

Landry Quinn Walker & Justin Greenwood
Last Siege 229:Game of Thrones-intriger och krigs
skådespel blandat med spagettivästern
berättande.
En enda borg klarar att stå emot Krigsherrens arméer. För dem som stannat
innanför borgmuren finns inget hopp om
överlevnad, bara en förhoppning om en
ärofull död. Den sista belägringen börjar
nu!
➥ Häftat album i mars. [192053]

Rick and Morty
Rick and Morty vs
Dungeons & Dragons 239:Rothfuss och Zub samarbetar för att
kombinera Rick & Morty med Dungeons &
Dragons.
Morty ser en söt tjej spela D&D och ber
Rick visa honom hur spelet spelas. Rick
visar såklart på sitt sätt, och familjen blir
plötsligt indragen i en alternativ värld
styrd av Dungeons & Dragons-regelverket.
Men det visar sig att Rick inte är den enda
som vet hur en D20 ska slås. För manuset
till den här serien står Patrick Rothfuss!
➥ Häftat album i mars. [192131]

Victoria Schwab
The Steel Prince Vol 1 119:Ett serieäventyr om händelserna före bok
serien ’A Darker Shade of Magic’.
En ung man skickas till en otrevlig hamnstad längs med Blodkusten för att växa
som människa. Väl där råkar han ut för
ett bångstyrigt gäng soldater, laglöshet och
den dödliga piratdrottningen Arisa som
nyss återvänt.
➥ Häftat album i mars. [191488]

Star Wars
Darth Vader Dark Lord of the Sith Vol 4:
The Black Fortress 229:Vader återvänder till sitt lavaomflutna
fäste på Mustafar för att få vägledning.
Darth Vader upptäcker att någon har stulit något från honom, och när tjuven ska
straffas får Vader tre gåvor av Kejsaren:
ett föremål, ett val och en röst. För att förstå vad det innebär återvänder Vader till
platsen där formades för att minnas sitt
tidigare liv och siths mörka historia.
Häftat album. [190544]

Doctor Aphra Vol 4:
The Catastrophe Con 199:Kan ett fängelsestraff få äventyraren Aphra
att sluta äventyra? Verkligen inte!
Doctor Aphra skakar galler igen, men den
här gången är det Imperiet som har henne,
och dessutom sitter hon fast vid en bomb.
Går hon för långt bort? BOOM! Dessutom
ryktas det att fängelset är hemsökt. Och
som om det inte kunde bli värre är hennes
nuvarande flört Tolvan och Aphras ex Sana
Starros på väg att mötas.
Häftat album. [190543]
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Detective Comics:
80 Years of Batman
Deluxe Edition 279:-

En samling med
superhjälteserier från
Batmans åttio år som
superhjälte.
I serietidningen Detective Comics
publicerades första Batman-äventyret
1939, och snart fyller serien tusen
nummer. Det firas med den här samlingen
där vi återser flera av de mest tongivande
äventyren som tecknats genom åren.

Nebula vill härska
över galaxen, och en osannolik samling
Asgard-figurer måste hindra henne.
Thors halvsyster Angela, Valkyrie, Skurge,
grodan Throg, Kevin Matserson samt
Destroyer, rustningen som byggdes för att
besegra Celestials, måste lära sig sam
arbeta, och det snabbt. Nebula har hittat
ett gammalt vapen hon tänker använda för
att härska över galaxen.

Inbundet album. [192109]

➥ Häftat album i mars. [192834]

Batman Vol 9: The Tyrant Wing 169:-

Black Panther vs Deadpool 169:-

I kampen för att stoppa Bane visar sig en
av Batmans värsta fiender kunna vara
hans vän.
Livet går vidare för miljardären Bruce
Wayne, men det blir såklart en krokig resa
för honom. När Bane åter är på krigsstigen
visare det sig att Waynes gamla nemesis
Pingvingen kan visa sig vara till ovärderlig
hjälp. Vem kunde ha anat det?

Deadpool och Black Panther råkar i luven
på varandra, och slåss bäst de kan.
När Deadpool försöker stjäla den sällsynta
metallen vibranium från Wakandas laboratorier blir Black Panther, Wakandas ledare,
såklart sur.

➥ Häftat album i mars. [192120]

Marvels första superhjältefamilj är tillbaka
i rampljuset efter flera års uppehåll.
Ända sedan Secret Wars har Fantastiska
fyran varit borta från rampljuset, men nu
är tiden inne för dem att återförenas. Men
det går givetvis inte så lätt som de tror.

A Very DC Valentine’s Day 169:En samling kärlekshistorier från DC:s
digra superhjältearkiv.
Se när Aquaman imponerar på sin fru.
Läs om stressade Batgirl som återser den
första pojken hon kysste som ung. Följ med
när Wonderwoman konsulterar Eros kring
sina känslor för Superman.
Häftat album. [191216]

Catwoman Vol 1: Copycats 169:Bara för att man har gift sig med Batman
blir inte livet lugnare. Tvärtom!
Bröllopsnatten är knappt över, men Catwoman är redan ute och ränner i mörkret
igen. När Selina försöker hindra några av
sina tidigare skurkvänner får hon
oväntade problem. Polisen sätter efter
henne. Och vore det inte nog introduceras
ännu en ny fiende, som beslutat sig för att
ta några av Selinas nio liv.
➥ Häftat album i april. [192770]

DC Comics romaner
Leigh Bardugo
Wonder Woman: Warbringer 129:Innan hon blev Wonder Woman var hon
Diana, amasonprinsessan.
När Diana får chansen att visa att hon
är lika stark som sina krigarsystrar
väljer hon att inte ta den. När hon
istället väljer att rädda Alia Keralis
riskerar hon att sändas i exil. Men Alia
är ingen vanlig människa och Dianas
beslut kan skapa problem för fler än
henne själv.
➥ Pocket i mars. [188554]

Matt de la Peñ
Superman: Dawnbreaker 139:En roman om Stålmannens kamp för
att förena ett vanligt liv med tillvaron
som världens hårdaste superhjälte.
En gråtande flicka, Gloria Alvarez, öppnar Clarks ögon för mörka hemligheter
i Smallville. Det visar sig att han är
inte den enda som har något att dölja.
Storpocket. [188556]

Asguardians
of the Galaxy
Vol 1 169:-

➥ Häftat album i mars. [192650]

Fantastic Four Vol 1: Fourever 169:-

➥ Häftat album i mars. [192647]

Marvel Powers of a Girl 179:En genomgång av alla superhjältinnor
Marvel ritat äventyr åt de senaste åren.
Den här boken är den perfekta introduktionen till de senaste tio åren av kvinnliga
superhjältar. Lorraine Cink presenterar
alla de bästa hjältinnorna med små texter
om deras styrkor, och vad vi kan lära oss
av dem.
Inbundet album. [192159]

The Return of Wolverine 199:Wolverine är död sedan flera år, men han
är inte den som låter döden stå i vägen för
ett viktigt uppdrag.
Hans kropp har visserligen försvunnit,
men Wolverine har många vänner och
fiender som letar efter den. Han dog för
många år sedan, men då hans kropp är en
viktig pusselbit i superhjältepusslet måste
kroppen hittas och Wolverine återupplivas.
➥ Häftat album i mars. [192646]

Ms Marvel Vol 10: Time and Again 229:Femtio nummer av Ms Marvel-tidningen
firas bäst med pyjamasparty!
Kamala ska ha pyjamaskalas med bästa
vännerna Nakia, Zoe och Mike, men som
alltid när Kamala är upptagen med något
roligt passar yttre omständigheter på att
göra sig påminda. Hur ska Ms Marvel
kunna rädda Jersey undan katastrofen
utan att överge sina vänner och deras
övernattningsfest?
Häftat album. [190555]

The Punisher Vol 1:
World War Frank 169:The Punisher har fått blodad tand och
tänker ta ner större superskurkar än
vanligt.
Frank Castle har blivit av med sin War
Machine-rustning, men har vant sig vid
att slåss mot de största superskurkarna
och tänker fortsätta med det. Men då
kliver Daredevil återigen in och ska hindra
honom. Pressad mellan Daredevil och alla
nya fiender, vart kan Frank fly?
Häftat album. [191582]
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manga på engelska
After the Rain, 3 239:av Jun Mayuzuki
Tachibana. Vad gör du här?
Den raka frågan, ställd i all oskuld, stack
en nål genom Akiras hjärta. Det var inte
långt kvar till jul och Akira bestämmer sig
för att ordna något speciellt och
magiskt för Kondo. Samtidigt kämpar Yui,
Yoshizawa och Kase med att hantera sina
känslor.
➥ Storpocket i mars. [190426]

Angels of Death Episode 0 Vol 1 179:av Kudan Nakuta & Makoto Sanada
Danny arbetade på ett fängelse och
träffade en präst, något som förvandlade
honom för alltid.
Hemligheter från Dannys bakgrund
avslöjas i den här berättelsen som knyter
an till mangaversionen av tv-spelet Angels
of Death.
➥ Pocket i mars. [192906]

APOSIMZ, volume 2 149:av Tsutomu Nihei
Ytan på den artificiella himlakroppen
APOSIMZ täcks av ett vidsträckt nedfruset
och kargt superstrukturskal. Där lever
bara de utstötta, och där uppenbarar sig en
dag en mystisk flicka som har flytt med en
hemlig kod och sju specialkulor som kan
förändra allt.
Etherow bär på ett outsläckligt hämnd
begär och enorm stridsförmåga. Till
sammans med den mystiska Titania som
kommit från planetens inre och bär på
fröet till förändring har han gett sig ut på
en lång färd för att nå sitt mål. Men när
paret kommer fram till en ny stad stöter
de på något de inte har väntat sig.
Pocket. [187696]

Black Butler Vol 27 179:av Yana Toboso
Ciel är inte bara den siste överlevande i
ätten Phantomhive, drottningens vakt
hundar som utför uppdragen som måste
förbli hemliga, han har också slutit ett
avtal med en demon för att hämnas ett
fruktansvärt brott.
För tre år sedan, 14:e december 1885, när
en tragedi drabbade familjen Phantom
hive, skrevs ett kontrakt mellan ett barn
som brann av hämndbegär och sorg, och en
djävul från helvetets avgrunder vars enda
syfte var att sluka sin åkallares själ. Men
nu avslöjas hemligheten om de verkliga
händelserna den natten. Hemligheten som
Ciel gjort allt för att dölja.
Pocket. [191283]

Blue Exorcist Vol 21 99:av Kazue Kato
Rin och hans tvillingbror Yukio är båda
Satans söner, men bara Rin har ärvt den
blåa helveteseldens krafter. För att hindra
Satan från att förena människornas och
demonernas världar blir båda bröderna
exorcister.
En demon som är synlig för nästan alla
attackerar Tokyo. Det blir startskottet för
en aldrig tidigare skådad demonaktivitet.
Det sanna korsets riddare och Japans
regering kämpar hårt för att begränsa
skadorna. Men Lightnings undersökning
av Illuminati har drivit riddarna för långt,
och nu kräver Yukio att få höra sanningen
om sin och Rins födelse. Men Mephisto ger
inga raka svar.
Pocket. [191554]
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Boruto: Naruto
Next Generation Vol 5 99:av Masashi Kishimoto
Ninjaäventyren fortsätter med Narutos son
Boruto.
Den mystiska organisationen som går
under namnet Kara slår till för att lägga
beslag på ”Kärlet”, som är mycket viktigt
för dem. Vad är de ute efter och vad har det
med Konohabyn att göra? Samtidigt övar
Boruto mot den starkaste motståndare han
någonsin har mött - sin egen far.
➥ Pocket i mars. [193460]

City, 5 149:av Keiichi Arawi
Nagumo är en fattig student som hellre
lägger tid på nöjen än jobb. Staden hon har
flyttat till, med alla dess märkliga
invånare, visar sig vara svaret på frågan
hur hon ska försörja sig!
Niikura försöker fånga Nagumo med
byxorna nere. Tekaridakes teatergrupp
söker nya medlemmar och Niikura vill
ha hjälp att hitta sin medaljong. En natt
med stjärnfall gör att alla på Sweet Olive
Manor får önska sig något. Ecchan och
Matsuri planerar att skapa fred i världen,
men Liemannen är också i faggorna.
➥ Pocket i mars. [190389]

Clockwork Planet 10 149:-

Hajime Isayama

Attack on Titan vol 27 129:Science fiction-berättelse om krig och förtryck i en hård
alternativhistorisk värld där människoätande titaner
spelar en viktig militär roll.
Eren har trängt in i Marleys territorium och tillfogat
imperiet ett hårt slag. Men det verkliga målet var alltid
att i hemlighet föra Zeke tillbaka till Paradisön. När nu
den kungliga titanen befinner sig inom murarna har öns
militära regim sitt efterlängtade massförstörelsevapen.
Men risken är att den förmodade avskräckande effekten
uteblir och att nedräkningen till ett fullständigt världskrig istället startat.
➥ Pocket i april. [187762]

av Yuu Kamiya & Tsubaki Himana
Även på en plats som Urverksplaneten
anses Miura Naoto vara en riktig mekanik
nörd. En dag faller en urverksmamsell från
skyarna och allt förändras. Sista delen.
Naoto, Marie och de andra har blivit rejält
intrasslade i politiken i den grymma och
våldsamma staden Shangri-La. Men Secon
Upsilon får dem att inse att det finns
viktigare saker än territoriebråk och regeringar: att göra vad de vill! De två unga
genierna och deras mekaniska kamrater
skapar vild kalabalik, och kanske räddar
de som av en händelse också världen.
Pocket. [187805]

Dead Dead Demons
Dededede Destruction Vol 4 149:av Inio Asano
För tre år sedan kom rymdvarelserna,
och allt förändrades. Eller gjorde det det?
Det här är berättelsen om en helt vanlig
gymnasietjejs vardagsbekymmer efter en
invasion från yttre rymden.
Nya möten väntar Kadode och de andra
som nu gått ut gymnasiet och måsta klara
intagningsproven till universitetet. Trots
invasionen med tillhörande dödsstrålar
söker sig fortfarande folk till Tokyo på jakt
efter lyckan, eller åtminstone ett bättre liv.
Och så har vi ju sådana som Futaba, som
tänker gå med i rörelsen ”invadörernas
bevarande”. Finns det en dold sanning
bakom invasionen? Vad är det verkliga
hotet mot livet på Jorden?
Storpocket. [191557]

Today’s Menu for the
Emiya Family Vol 1 179:av TYPE-MOON & TAa
En mat- och hemmamanga med
karaktärerna från Fate-serien.
Välkomna hem till familjen Emiya där
du får äta middag med Shiro, Saber, Rin,
Taiga och de andra. Till varje måltid, och
varje kapitel, lagar Shiro en rätt knuten
till årstiden för att värma allas hjärtan och
fylla hungriga magar. Varje kapitel följs av
ett matrecept.

Kohei Horikoshi

My Hero Academia
Vol 17 99:I en värld där 80% av befolkningen har superkrafter
föddes Midoriya Izuku utan. Men en dag möter han den
främste hjälten i världen och blir hans arvtagare.
Räden mot Hassakaigänget är i full gång, och hjältarna
tränger allt djupare ner i de mörka djupen mot den
slutgiltiga konfrontationen. Lemillion går i närstrid med
Overhaul i ett försök att rädda
Eri, och intensiteten i kampen
trappas upp.
Pocket. [192613]

My Hero Academia
Vigilantes Vol 3 99:Det finns tredje, dold grupp av
folk med superkrafter som håller
sig borta ur rampljuset. De kallas
Vigilanter.
Koichi kämpar hårt med sitt
medborgargarde, men livet som
hjälte utan licens är inte lätt.
När en kris uppstår kommer en
skolkamrat till undsättning!
Pocket. [191550]

➥ Pocket i mars. [192204]

www.sfbok.se

29

SF-BOKHANDELN VÅREN 2019

MANGA PÅ ENGELSKA

Eiichiro Oda

ONE & Yusuke Murata

På väg mot sitt mål att bli piratkung har Luffy och Stråhattarna anlänt till Nya Världen, och den andra halvan av
Storleden rymmer faror de inte ens kunnat föreställa sig!
Nu är det Kejsarstjärnorna, de fyra mäktigaste piraterna i
världen, de utmanar.
Big Mom har tappat all vett och sans i sin jakt på den
hägrande bröllopstårtan och hotar att förgöra allt i sin
väg. Sanji, Chiffon och de andra måste kämpa hårt för att
färdigställa tårtan i tid.
Pocket. [192612]

Saitama ser helt normal ut och är helt abnorm. Han är,
utseendet till trots, en superhjälte som letar efter värdiga
motståndare. Hans problem är nämligen att han slår ut
alla han möter med ett enda slag.
Trots att han både deltagit i en kampsportsturnering
och bekämpat Monsterföreningens invasion är Saitama
fortfarande så stark att han inte känner något annat än
tomhet och depression. King försöker lära honom att leva
som hjälte, men det hjälper inte.
Pocket. [191548]

One Piece Vol 89 99:-

One-Punch Man Vol 15 99:-

Dragonball Super Vol 4 99:-

Golden Kamuy Vol 7 129:-

av Akira Toriyama
Goku och hans vänner måste än en gång
försvara Jorden.
Goku Black är egentligen Zamas,
härskarnas härskare från Universum
10! Och han är inte ensam: hans motpart
från parallelluniversumet har slagit sig
ihop med honom, och tack vare super
drakkulorna är de näst intill oöver
vinnerliga.

av Satoru Noda
Sugimoto, ”den odödlige” söker rikedom
som kan hjälpa hans fallna kamrats änka.
Tillsammans med en ung ainuflicka som
räddat hans liv ger han sig ut på jakt efter
en gömd guldskatt.
Den gåtfulla och vackra ainuspåkvinnan
Inkarmat kan se det förflutnas och framtidens vägar. Vilka syner har hon haft om
Sugimoto? På sin färd mot de nordligaste
delarna av Hokkaido och det ökända
fängelset Abarashi hör Sugimoto och de
andra rykten om en odödlig björn som
kanske har något att göra med skatt
kartan.

Pocket. [191549]

Edens Zero 2 129:av Hiro Mashima
Shiki har växt upp i en övergiven nöjespark
med robotar som enda vänner. Men en
dag träder Rebecca och katten Happy in
genom grindarna och tar med honom ut på
äventyr i galaxen.
Shiki, Rebecca och Happy har anlänt till
Planeten Norma där de hoppas få ett
större skepp från en viss professor Weisz.
Men istället finner de föråldrad teknologi,
en oigenkännlig stad, och en ung man vid
samma namn som den försvunne
professorn.
Pocket. [187769]

Edens Zero 3 129:-

Storpocket. [190527]

Golden Kamuy Vol 8 129:I jakten på ainuguldet upptäcker Hijikata
vissa sanningar som verkar röra Asirpas
far. Sugimoto och Asirpa anländer till byn
Yubari med vårens intåg, men de anar inte
att också Tsurumi och hans män också
befinner sig där. Tsurumi har anlitat den
psykotiske Yasaku Edogai i samband med
en plan att lägga ut villospår för de andra
skattjägarna. Som gnistan i krutdurken
blir sedan prickskytten Ogata när han gör
entré.

Efter att ha besegrat en av fyra Glittrande
Stjärnor och själv blivit en av dem måste
Shiki nu söka upp de andra tre.

➥ Storpocket i april. [192632]

➥ Pocket i april. [187770]

av Yoshiki Tanaka & Hiromu Arakawa
När kungadömet Pars erövras måste rikets
tronföljare Arslan, en ung och nyfiken prins
som inte tycks ha den hänsynslöshet och
hårdhet som krävs av en kung, fly landet
och börja samla egna bundsförvanter.
Efter tre månader har Arslan återvänt till
sitt fosterland Pars. Arslan förkunnas vara
Lusitaniens och slaveriets förgörare och i
slottet i Peshawar samlar krigsherrar sina
trupper. Samtidigt börjar Bodan och
mannen med silvermasken smida planer
för att återta kungamakten, och en mörk
skugga kommer åter vila över Arslans öde.

Go with the clouds,
North-by-Northwest, 1 179:av Aki Irie
Kei Miyama har tre hemligheter: han kan
tala med bilar, han har svårt för vackra
kvinnor, och han jobbar som privatdetektiv.
Han får bland annat leta upp en bortsprungen hund och hjälpa en kvinna att
återförenas med en man hon fallit för vid
första ögonkastet, allt med hjälp av sin
kära bil Djimni. Men det mysterium som
Kei allra helst vill lösa är hans egen yngre
brors försvinnande.

The Heroic Legend of Arslan 10 129:-

➥ Pocket i april. [187671]

➥ Pocket i april. [190373]
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Fuse & Taiki Kawakami

That Time I Got Reincarnated
as a Slime 9 149:När Mikami ligger döende misstolkas hans sista önskan:
han återföds i en fantastisk äventyrsvärld à la Dragon
Quest - som ett slime-monster.
Efter ett förslag från demonherren Carrion har både
Tempest och Eurazania sänt delegationer i hopp om
givande utbyten. Benimaru leder Tempests delegation och
Albis den gyllene lindormen leder den från Eurazania.
Men Eurazania är missnöjda med Rimuru.
Pocket. [187804]

Hitorijime My Hero 2 149:av Memeko Arii
Berättelsen om Kensukes bror Kohsuke och
Masashiro Setagawa från Hitorijime my
boyfriend.
Flera månader har gått sedan Masashiro
Setagawa bekände sina känslor för sin
lärare Kohsuke Ohshiba (även känd som
Björndräparen, den ökände ligistför
göraren), men lugnet vägrar ändå infinna
sig.

Sui Ishida

Tokyo Ghoul: re Vol 9 129:I kampen mot de människoliknande människoätande
ghoulerna har organisationen CCG utvecklat ett nytt
vapen: människor som kan slåss som ghouler.
Operation Rushima har nått sin sjätte dag och både
ghouler och CCG har kämpat till det yttersta. Under
denna extrema fysiska och psykiska stress träder gamla
lojaliteter fram ur skuggorna, och på båda sidorna måste
svåra beslut fattas. Oavsett vem som vinner har alla redan
förlorat alltför mycket.
Storpocket. [192614]

Kino’s Journey the Beautiful World, vol 1 139:av Keiichi Sigsawa & Iruka Shiomiya
En dag ger sig Kino av på en oändlig resa
och färdas genom land och stad på sin
kära levande motorcykel Hermes.
De möter olika människor från olika
kulturer på sin färd, och stannar som regel
aldrig mer än tre dagar på någon enskild
plats. Varje plats har sin egen filosofi och
historia att berätta.

Pocket. [187648]

Pocket. [190365]

In/Spectre 9 129:-

Knights of Sidonia,
Master Edition 1 279:-

av Kyou Shirodaira & Chasiba Katase
När Kotoko var liten kidnappades hon av
yokai, som gav henne krafter hon använder
för att bekämpa övernaturliga brott.
Kotoko var en gång en vanlig skolflicka,
men kan hon nu passa in bland vanliga
tonåringar? En elev tror att hon skulle
passa bra i hans klubb, men kan han övertyga enstöringen Kotoko om att hon ska gå
med i en förening?
Pocket. [182730]

Kakuriyo: Bed & Breakfast
for Spirits Vol 1 99:av Midori Yuma & Waco Ioka
Aoi har inte bara ärvt sin farfars förmåga
att se övernaturliga väsen utan också hans
stora skuld till dem.
När hon en dag matar ett småknytt uppen
barar sig ett långt mäktigare väsen och tar
henne med till sin värld där hon ställs inför ett ultimatum: att gifta sig med honom
eller bli uppäten! Det finner hon sig helt
enkelt inte i, och istället bestämmer hon
sig för att jobba av skulden på värdshuset
Tenjin-ya.
Pocket. [191547]

Kakuriyo: Bed & Breakfast
for Spirits Vol 2 99:Aoi försöker fixa ett jobb för att betala
av sin skuld. Kanske innebär mötet med
tengun Matsuba en möjlighet.
➥ Pocket i april. [193472]
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av Tsutomu Nihei
Samlingsvolym som innehåller de första
två och en halva volymerna av originalutgåvan av sf-mangan där de sista
människorna finns på ett rymdskepp.
En ensam rymdfarkost tar sig långsamt
genom kosmos och har gjort så sedan vårt
solsystem förstördes. Nagate Tanikaze tar
sig en dag upp ur skeppets inre där han är
född, för att upptäcka världen utanför. Han
upptäcks av skeppets kapten och väcker
dennes intresse. Faran från varelserna
som närapå utrotade mänskligheten är
inte över, och Nagate får snart chansen
att bli pilot i försvaret av de sista människorna.
Storpocket. [190379]

Land of the Lustrous 8 149:av Haruko Ichikawa
I en avlägsen framtid lever ett fåtal
”ädelstenar” i könlösa kroppar. De svävar i
ständig fara från måninvånarna som vill
bryta isär deras kroppar.
Efter attacken där måninvånarna stal
Phos huvud fogades Lapis Lazulis huvud
till Phos kropp. Efter en hundraårig sömn
har nu Phos vaknat upp och beger sig
till månen för att rädda de andra ädelstenarna. När Phos slår sig fram genom
måninvånarna uppenbarar sig en gestalt
som verkar inneha en högre rang.
Pocket. [187763]
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Love In Focus 1 119:-

Sailor Moon Eternal Edition 3 259:-

av Yoko Nogiri
Mako har alltid varit passionerat
intresserad av fotografering.
Efter en tragisk förlust fördjupar hon sig
i fotograferingen som ett sätt att hantera
sorgen. När hennes barndomsvän Kei vill
att hon söker in till den prestigefyllda
internatskolan där han går och gå med
i skolans fotoklubb är hon inte svår att
övertala. Hennes nya liv på skolan för med
sig mer än hon kunnat förvänta sig, inte
minst i och med mötet med den mystiske
Amemura som hatar att bli fotograferad!
Det visar sig att de inackorderats på
samma boende och hos Mako börjar snart
odefinierade känslor vakna.

av Naoko Takeuchi
Skolflickan Usagi är en vanlig 14-åring,
tills den talande katten Luna avslöjar att
hon är Sailor Moon, kärleken och rätt
visans beskyddare.
Tillsammans med de andra Sailorkrigarna
måste Usagi bekämpa fiender och söka
efter den sägenomspunna Silverkristallen.
I skuggorna väntar stilige Tuxedo Mask,
som får hennes hjärta att slå extra
hårt - men kan hon lita på den mystiske
juveltjuven?
Nyöversatt specialutgåva med nytecknat
omslag. Varje del är på ca 300 sidor.

Pocket. [187633]

Maiden Railways 179:av Asumiko Nakamura
En bok med sju romantiska berättelser
längs järnvägen.
Kärlek i tågens tecken gäller i den här
samlingen som hämtat inspiration från
tågnätet i Kanagawaprefekturen, de så
kallade Odakyulinjerna. Här ingår flera
rosendoftande mangastilar - både yuri,
shojo, josei och teen love.
➥ Pocket i mars. [192205]

O Maidens in Your
Savage Season 1 139:av Mari Okada & Nao Emoto
Författaren Mari Okada blandar underfundig humor med starkt drama i en be
rättelse tecknad av Nao Emoto om vad det
innebär att lämna barndomen bakom sig.
Kazusa är en av fem medlemmar i skolans
litteraturklubb. En dag pratar hon och de
andra fyra flickorna om vad de absolut vill
göra innan de dör. När en av dem svarar
att hon vill ha sex, leder det till en uppsluppen, genant, och frispråkig stämning
i klubben. De fem medlemmarna reagerar
alla på olika sätt när det laddade ordet
tas upp, och genom banden till varandra
i klubben kommer de stötta och utmana
varandra på sina vägar till vuxenlivet.

The Seven Deadly Sins 31 129:av Nakaba Suzuki
De Tio Budordens tyranni är över, men
King och Dianne skiljs från de andra
Dödssynderna och skickas 3000 år tillbaka
i tiden där de snart möter ett hot långt
mäktigare.
Efter en uppgörelse med Melodias ger sig
Estarossa och Zeldris av för att leta upp
de Tio Budorden. Planen är att förvandla
Melodias till en demonherre. Samtidigt
har Elizabeth återförenats med Merlin och
de andra Dödssynderna, och de bildar en
allians med Stigma i hopp om att rädda
Melodias. Både Melodias och Elizabeth
kämpar mot samma mål, men vilken väg
är egentligen den rätta?
Pocket. [187598]

Skip Beat Vol 42 139:-

➥ Pocket i april. [191267]

av Yoshiki Nakamura
Kaxig och humoristisk shojomanga om
Kyokos kamp för att lyckas i showbiz i
Tokyo.
Kyoko har lyckats galant med två scenprov
för rollen som Momiji. Till och med hennes
fiender tycker att hon lyckas bra. Men
konkurrenterna håller sig inte till rent
spel och ju bättre Kyoko gör ifrån sig, desto
smutsigare knep tar Kimiko till. Kyoko
har svårt att hålla ilskan och självtvivlet
under kontroll. Kan hon ge sina känslor ett
konstnärligt uttryck?

Miss Kobayashi’s Dragon Maid:
Kanna’s Daily Life Vol 4 159:-

Ten Count Vol 6 129:-

av Coolkyousinnjya & Mitsuhiro Kimura
Den lilla draken Kanna övar sig på att leva
i människornas värld.
Efter en underbar sommar är det dags
för höstens äventyr. Kanna och hennes
vänner ska bärga årets skörd tillsammans
med den (före detta) kulturguden. De
reser också iväg för att titta på höstlövens
sprakande färger. Mängder av underbara
upplevelser väntar ett litet stycke ner
längs vägen.
Pocket. [187291]

Overlord Vol 9 179:av Kugane Maruyama & Hugin Miyama
Andra volymen i Kingdom Arc, som drog
igång en ny övergripande handling i MMOfantasyvärlden där spelaren Momonga
förvandlades till maktspelaren Ainz.
De åtta fingrarnas onda planer fortskrider
och Sebas avviker allt mer från sina givna
order. Han hittar en kvinna som har
lämnats kvar bakom en bordell och råkar
i samvetsnöd. Ska han följa plikten eller
göra vad rättvisan kräver av honom? Kan
en disciplinerad butler gå så långt som att
offra sin trohet mot Ainz för att rädda en
dödlig?
Pocket. [192195]
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➥ Storpocket i mars. [182945]

➥ Pocket i mars. [193473]

av Rihito Takarai
När sekreteraren Shirotani av en slump
träffar terapeuten Kurose erbjuder sig
denne att bota Shirotanis tvångssyndrom
med ett mycket personligt utformat tiostegsprogram, och för varje steg växer attraktionen dem emellan.
Shirotani och Kurose kommer varandra
allt närmare i sitt förhållande och Shirotani vågar vara mer och mer öppen med
sina känslor och sitt förflutna. När han en
dag stöter på kvinnan som orsakade hans
tvångssyndrom kommer länge begravda
känslor upp till ytan. Blir detta kataly
satorn som kan få Shirotani att ta det
tionde och sista steget på listan?
Pocket. [190162]

That Blue Sky Feeling Vol 2 110:av Okura & Coma Hashii
Skolromantik om två killar som mot alla
odds upptäcker att de har blivit kära.
Noshiro har äntligen brutit igenom Sanadas känslomässiga murar och paret inleder
ett förhållande. Men när Sanadas barndomsvän Ayumi avslöjar att hon alltid har
gillat Sanada och den nya eleven Makoto
blandar sig i leken blir allt komplicerat.
➥ Pocket i mars. [193475]
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To Your Eternity 9 149:av Yoshitoki Oima
Ett väsen utan egen skepnad sänds till
jordens yta. Genom starka känslomässiga
impulser kan det växa och ta ny form - men
endast av något döende.
Bon, prins av Ularis är en man som kan se
det fördolda. På grund av sin förmåga tas
han till fånga av Bennet. Fushi har själv
krafter som ännu är fördolda men som
skulle kunna vakna till liv. Frågan är vad
det skulle leda till? Med sin speciella förmåga har Bon nu fått kunskap om sådant
som är avgörande för båda hans närmaste
och hela hans folk, och han ställs inför ett
oerhört svårt val.
➥ Pocket i mars. [187773]

UQ Holder! vol 16 129:av Ken Akamatsu
Negi Springfields sonson Tota har gjorts
odödlig av sin mentor Evangeline och har
gett sig av för att upptäcka hemligheterna
i tornet i Neo Tokyo som sträcker sig ända
ut i rymden.
Tota har fått ny beslutsamhet efter att ha
bevittnat Negis och Yukihimes historia,
men under tiden har hans så kallade
lillasyster Cutlass smugit sig in i det för
svagade UQ Holders högkvarter! Jinbei
och Gengoro går för att möta hotet, men
har de något att sätta emot hennes tidskontrollerande krafter?
➥ Pocket i mars. [187776]

Witch Hat Atelier 1 139:av Kamome Shirahama
Coco är en ung lantsömmerska som lever i
en fantastisk värld full av magi och alltid
har drömt om att bli häxa.
Men alla vet att man måste födas med
magiska krafter för att bli häxa, och det
gjorde inte Coco. Efter ett möte med en
resande magiker börjar dock Coco undra
om det alla vet verkligen stämmer, och
försöker sig på några magiska experiment.
Men okunnig som hon är blir resultatet
katastrofalt, och för att kunna upphäva
förtrollningen måste hon gå i tjänst som
häxlärling!
➥ Pocket i april. [187760]

The Witch’s House Vol 1 179:av Fummy & Yuna Kagesaki
Baserad på romanen och spelet Häxans
hus - Ellens dagbok av Fummy.
Ellen har varit sjuklig hela sitt liv och
förlitar sig helt på sin mors omvårdnad.
Men när bandet mellan dem löses upp i en
fasansfull serie händelser fruktar Eller att
hon aldrig kommer få den kärlek hon så
desperat längtar efter. Ett mystiskt möte
med en svart katt öppnar då upp en helt
ny värld med erbjudande om både magiska
krafter och ett hus att bo i. Snart upp
täcker Ellen att det ständigt föränderliga
huset bär på många gruvliga hemligheter.
Pocket. [191278]

Yuri Is My Job! 2 149:av Miman
Skolflickan Hime har börjat jobba på café
Liebe, som har flickskolstema och låter de
anställa spela upp romantiska scener.
Hime ser upp till den stilmedvetna jobbar
kompisen Mitsuki, men allt är inte frid och
fröjd mellan dem. Hime begår ständiga
misstag och det slutar med att Mitsuke
sätter sig ner för att prata allvar. Det visar
sig att de har mer gemensamt än vad
Hime kunnat ana.
➥ Pocket i mars. [187601]
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romaner
5 Centimeters Per Second:
One More Side 159:av Makoto Shinkai & Arata Kanoh
De här är romanversionen av den välkända
filmen av Makoto Shinkai, berättad ur
Akaris synvinkel.
Takaki och Akari lär känna varandra i
mellanstadiet och blir bästa vänner. De
står så nära varandra att de använder
varandras förnamn utan suffix, vilket i
Japan är den högsta nivån av förtrolighet.
Men allt förändras när Akari flyttar. Ett
år senare återförenas de igen, men det blir
ett kort möte, och efteråt leder deras livs
vägar åter i olika riktningar. En berättelse
om kärlek och förlorad oskuld från regissören till Voices of a Distant Star och The
Place Promised in Our Early Days.
Pocket. [190427]

86 Eighty Six Light Novel 1 189:av Asato Asato
Republiken San Magnolia angrips ständigt
av obeväpnade attacker från Imperiet intill.
Republiken har svarat med samma mynt,
men sanningen är att vapnen inte är
obemannade. Det är en lögn för att dölja
sanningen om förlusterna i människoliv. I
själva verket styrs de av soldater från det
fattiga 86:e distriktet.
Pocket. [192892]

Berserk: The Flame
Dragon Knight Novel 179:av Makoto Fukami
Den första Berserkromanen, uttänkt av
Kentaro Miura och skriven av Makoto
Fukami. Boken innehåller tio helsides
illustrationer av Miura.
The Flame Dragon Knight skildrar hur
den krigshammarsvingande krigaren
Grunbelds förvandlas till en allsmäktig
apostel som en dag kommer möta Guts i
dödlig envig. På vägen möter han
blodiga strider, mörk magi, och illasinnade
intriger.
➥ Pocket i april. [192114]

Overlord Light Novel Vol 9 259:av Kugane Maruyama & so-bin
När det populära onlinespelet Yggdrasil
ska skrotas vill Momononga stanna tills
servern stängs ner, men det leder istället till
att han fångas i en annan värld... som han
bestämmer sig för att ta över!
Det årliga kriget mellan imperiet och
kungariket brukar sällan leda till mer än
en tävling om vem som verkar mest trovärdig i sina hot. Men det här året
kommer nyblodskejsarens besök i Nazarick förändra allt. Ainz har själv gett sig in
i striden.
Inbunden. [191274]

Saga of Tanya
Evil Light Novel Vol 5 189:av Carlo Zen
Tanya, en vacker och skoningslös ung flicka
i frontlinjen i den kejserliga magikerarmén,
är i själva verket en återfödd kontorist.
Två månader återstår tills vinterkylan sänker sig över världen. Imperiets
beslutsfattare är oense om vad som ska
göras: aggressiv attack direkt eller en om
gruppering? Tanyas enhet skickas ut för
att spana och samla proviant mitt under
pågående hårda strider. Var och en måste
välja vad de är villiga att kämpa - och
dö - för.
➥ Pocket i mars. [192903]
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NYA & NYGAMLA SPEL

Arboretum
Deluxe Edition 399:-

Caring Cats 249:-

Catch the Moon 249:-

En lyxutgåva i träbox av det enkla och elegant konstruerade kortspelet där det
gäller att skapa den mest estetiskt till
talande stigen genom en skogspark. En
broderad tygpåse till korten ingår också.
Kortspel för 2-4 spelare från 8 år.
Speltid 30 min. Regler på engelska. [192233]

Stygga musen är lös och gör folk olyckliga.
Det gör ni något åt genom att samla små
hjärtan, ge bort saker och göra göra andra
glada. Enkelt barnspel med regler på
engelska, men utan krav på att de som
spelar kan läsa.
Samarbetsspel för barn. 2-4 spelare från 6 år.
Regler på engelska. [193374]

Skicklighetsspel för alla åldrar där det
gäller att placera stegar på rätt sätt för att
fånga månen, men där tur och taktik spelar
större roll än man vid första anblicken kan
tro.
Skicklighets- och taktikspel för 2-6 spelare
från 6 år. Speltid 20 min.
Regler på engelska. [192797]

Cerber us 399:-

Champions of Hara 699:-

Fer tility 419:-

Spel med samarbetsinslag där det gäller
att ta sig över spelbrädet utan att fångas
av helveteshunden Cerberus. Men det finns
inte plats för alla ombord på flyktbåten, så
förr eller senare måste någon offras. För
dem finns alltid möjligheten till hämnd ...
Modulärt brädspel för 3-7 spelare
från 10 år. Speltid 30-45 min.
Regler på engelska. [193173]

Ett fantasyspel med modulärt bräde och
mekanismer för att gå mellan kompetititvt
spel och samarbetsläge. Bygg upp din hjälte
och rädda världen genom att utkämpa
strider på arenan och utföra uppdrag tillsammans med de andra spelarna.
Strategispel för 1-4 spelare, 30-130 min, från
14 år, spel och regler på engelska [192017]

Ett resurshanteringsspel satt i det forntida
Egypten. Fertility är ett ”brickläggarspel”
där ni lägger ut dubbla resursbrickor
(tänk dominobrickor), samlar resurser och
bestämmer hur de bäst ska utnyttjas. Mest
pengar på slutet vinner.
Brädspel för 2-4 spelare från 10 år. Speltid
25-45 min. Regler på engelska. [193170]

Flotsam Fight 220:-

Galactic Warlords:
Battle for Dominion 579:-

Machi Koro Legacy 319:-

Ni är vrakplundrare som börjar ta in vatten.
Nu har ni åtta livbåtar som ska lastas med
skatter. Vem får med sig mest byte? Lätt
spelat men ändå klurigt kortspel där olika
värde på dyrgriparna avgör hur du kan
lägga korten och vilken livbåt du väljer.
Kortspel för 2-6 spelare från 8 år. Speltid 30
min. Regler på engelska. [193809]
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Strategiskt maktspel i rymden, där du
spelar ut ”legosoldatkort” som ger dig olika
taktiska valmöjligheter och försöker ta
kontroll över den omstridda delen av
galaxen.
Strategispel för 1-4 spelare från 8 år. Speltid
30-90 min. Regler på engelska. [192564]

En legacyvariant av stadsbyggarspelet
Machi Koro. Det innebär att spelet består av
tio sammanlänkade ”scenarion”. Antecknar
du och använder kortfickor behöver du inte
förstöra spelet.
➥ Släpps i vår. Legacyspel för 2-4 spelare
från 8 år. Speltid 30-45 min.
Regler på engelska. [192572]
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Mage Knight Board Game
- Ultimate Edition 1279:-

Monsters vs Heroes:
Cthulhu Mythos 159:-

En lyxversion av spelet som kombinerar
rollspel, lekbyggande och brädspel. Här
ingår originalspelet och expansionerna The
Lost Legion, Krang och Shades of Tezla, plus
lite extra smått och gott.
Brädspel för 1-4 spelare från 14 år. Speltid
60-240 min. Regler på engelska. [186125]

Snabbt kortspel med hjältar och monster
från Cthulhumyterna. Varje spelare tilldelas
en fraktion - monstren eller hjältarna och samlar poäng utifrån vilka kort som
dras. Flest poäng på slutet vinner.
➥ Släpps i vår. Kortspel för 2-8 spelare.
Regler på engelska. [193166]

Lotsa dina stenåldersmänniskor genom
svåra tider i ett spel med resurshantering
och hexagonbrickor. Samla, fiska, jaga och
sök efter bättre jakt- och samlarmarker med
din stam.
Resurshanterings- och utforskarspel för 2-4
spelare från 12 år. Speltid 60-120 minuter.
Regler på engelska. [189924]

Reykholt 599 :-

Solenia 349:-

Teotihuacán 599:-

Odla tomater och sallad på Island! Det är
väl ingen bra ide? Eller? Det finns ju faktiskt billiga geotermisk värme att utnyttja
för växthusodling. Blir du den bästa odlaren
i Reykholt, som lockar flest besökare och
säljer mest grönsaker? Av Uwe Rosenberg.
Bondespel för 1-4 spelare från 12 år. Speltid
30-60 minuter. Regler på engelska. [193222]

Solena i är en planet låst i en dag- och en
nattsida. Ditt uppdrag är att resa med luftskepp över världen och transportera gods
till båda planethalvorna. Klurande kring
lastutrymme och dag- och nattmekanik ger
extra krydda.
Leveransspel för 1-4 spelare från 10 år. Speltid
30-40 min. Regler på engelska. [189935]

Designern bakom Tzolk’in: The Mayan
Calender återvänder till Mexiko i ett spel
där du hanterar resurser, placerar ut
arbetare och bygger upp din aztekiska stad.
Den spelare som i slutändan har samlat den
största äran för sin stad och pyramid vinner.
Strategispel för 1-4 spelare från 12 år. Speltid
90-120 min. Regler på engelska. [189177]

Terraforming Mars 599:-

Time Breaker 249:-

Tiny Towns 449:-

En svenskspråkig utgåva av succéspelet
där det gäller att utveckla industrier på
den röda planeten och utkonkurrera mot
spelarna. Är du bäst skickad att ge liv åt
Mars?
➥ Släpps i april. Strategispel för 1-5 spelare
från 12 år. Speltid 90-120 minuter. Regler på
svenska. [194644]
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Ett kortspel från alltid pålitliga Looney
Labs. Här gällar det att fånga en tids
brottsling som hotar rymdtidskontinuumet
om du inte kan fånga in honom i tid, innan
störningarna hindrar dig från att resa i
tiden och spåra honom.
Kortspel för 2-5 spelare från 8 år. Speltid
5-30 min. Regler på engelska. [192571]

Prehistor y 765:-

Gulligt strategispel där du bygger upp din
lilla stad befolkad av olika djur med hjäp
av trämarkörer på ett bräde. Bygg bäst och
utnyttja resurserna smartast för att vinna.
➥ Släpps i vår. Strategispel för 1-6 spelare
från 14 år. Speltid 45-60 minuter.
Regler på engelska. [192010]
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Walls of York 399:Bygg murar runt den medeltida staden
York, med hjälp av små mursektioner i plast
som läggs ut på en stadskarta. Det gäller att
skydda staden och undvika att vikingarna
kommer och river murarna.
Släpps i vår. Stadsbyggnads- och pusselspel
för 2-4 spelare från 10 år. Speltid 30 minuter.
Regler på engelska. [193179]

Waterdeep: Dungeon
of the Mad Mage 799:Ett brädspel i samma anda som The Legend
of Drizzt, men centrerat kring grottorna
under staden Waterdeep där den galna
trollkarlen Halaster Blackcloak håller till,
omgiven av fällor och monster.
Brädspel för 1-5 spelare från 14 år.
Speltid 60 min. Regler på engelska. [186474]

Wingspan 599:Ett kortspel med fågeltema. Spelarna
är fågelskådare som ska locka till sig de
raraste och mest svårtflörtade fåglarna med
hjälp av utfodring och genom att välja rätt
bland arterna. Fantastiskt snygga kort och
bra spelmekanik!
Kortspel för 1-5 spelare från 10 år. Speltid
40-70 minuter. Regler på engelska. [192574]

Battletech: The Game of
Armored Combat 619:Senaste versionen av spelet där mechabottar slåss mot varandra i det
trettioförsta århundradet. Lådan innehåller allt du behöver för att spela
på allvar: 8 miniatyrer, regelhäfte och bakgrundsbok, pilotkort, Alpha
Strike-kort, referenskort, två dubbelsidiga hexmattor, fler mechas och
terräng i kartong, 2 tärningar.
Grundlåda. [193400]

Battletech: Beginner Box 219:Allt du behöver för att börja spela: två miniatyrer, snabbregler, en karta,
kort för färdigheter och tärningar.
Startlåda. [192783]

Arkham Horror: The Card Game

The Circle Undone 319:-

Ett samarbetsspel baserat i
H P Lovecrafts 20-tal, centrerat
kring olika berättelser om hur
fasorna invaderar världen.

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

I den fjärde deluxe-expansionen lämnar de tappra ut
forskarna New England bakom sig och beger sig till södra
Mexiko. Lådan innehåller två scenarios som kan spelas
fristående eller som början på en kampanj, fem utforskare,
65 spelarkort och 87 encounterkort.
Fjärde Deluxe-expansionen. [190858]

The Secret Name 159:-

Här forsätter handlingen som började i The Circle Undone.
Utforskarna måste ta reda på mer om häxcirkeln som har
slagit sig ner i Arkham. De känner till en häxa, Keziah, som
kanske skulle kunna hjälpa dem.
Första expansionen i The Circle Undone. [190860]

Feast for Odin

The Nor wegians Expansion 449:Uwe Rosenbergs prisbelönta
resurshanteringsspel med
vikingatida inramning.

Feast for Odin 929:Brädspel. 1-4 spelare. 30-120 min.
Regler på engelska. [162366]
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Den första stora expansionen till vikingaspelet innehåller
massor av nytt material och nya spelmekanismer. Största
nyheterna är fyra nya öar (Isle of Man, Isle of Skye, Islay, Yttre
hebriderna) med irländska kustbosättningar på baksidan
(Waterford, Wexford, Cork, Limerick). Nya strategier och pussel
brickor ingår också, tillsammans med modulära actionbrickor
anpassade för ett varierat antal spelare och med en femte
actionkolumn.
➥ Kommer i vår. Expansion i box. [193840]
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Carcassonne svenska utgåvan

Expansion 9 - Hills & Sheep 139:-

Medeltida byggaspel som
passar alla spelare.

Carcassonne 249:Tärningslöst strategispel för 2-5
spelare. 120+ min. Regler på
svenska. [74336]

Bygg kullar och ge din meeplar fördelen att stå högt upp. Anlägg
vingårdar och låt vinrankorna grönska runt klostren för att öka
värdet på klostrets marker. Beta fåren ute på markerna, men se till
att ta tillbaka dem till gården innan vargen hittar dem och anställer ett blodbad. Efter att ha lagt en fältbricka kan du ställa dit en
fåraherde och dra en fårmarkör. Får du ett får växer flocken. Drar
du en varg kommer fåren att skingras. Expansionen innehåller 18
landbrickor, 18 fårflockmarkörer, en fårpåse och 6 fåraherdar.
Expansion med regler på svenska [186413]

Cards Against Humanity

Cards Against Humanity - Red Box 369:-

Människofientligt party
kortspel.

Cards Against Humanity 449:Kortspel. 4-10 spelare. 30+ min.
Regler på engelska. [192473]

En expansion med 300 kort (230 vita och 70 svarta) till partyspelet
där det gäller att ge värsta möjliga svar på frågan som spelets
”tsar” väljer ut i början av omgången. Den enväldiga tsaren väljer
vilket svar som är roligast och frågerollen går till en ny spelare.
Det här är samma kort som ingick i den första, andra och tredje
expansionen till spelet. Lådan kan, i brist på medspelare, användas
för att slå till exempel inbrottstjuvar i huvudet med.
Expansion till Cards Against Humanity. [193030]

Kodama

Kodama Duo (standalone expansion) 199:-

Charmigt strategispel om träd
andar som skyddar skogen.

Kodama 199:Strategispel. 2-5 spelare. 20-40
min. Regler på engelska. [162559]

Kodama Duo är både ett fristående spel för två spelare och en
expansion som gör det möjligt att spela vanliga Kodama med sex
spelare. Precis som ursprungsspelet handlar det om att hjälpa träd
andarna genom att välja rätt kort. Här införs också ett nytt element,
”spirit token”, som är marker med Kodamas sex egenskaper. Dessutom är reglerna för att dela ut kort lite annorlund än i ursprungsspelet, för att fungera bättre med två spelare.
Fristående spel för 2 eller expansion för en extra spelare. [186142]

Legend of the Five Rings LCG

Children of the Empire 199:Kortspel i den japansk
inspirerade världen Rokugan.

Legend of the
Five Rings 399:Kortspel för 2 spelare. 45-90 min.
Regler på engelska. [170157]

En expansion med 234 nya kort som hyllar den fridens tidsålder
som ringts in i Rokugan av Hanteidynastin. Alla stora klaner får
nya verktyg, med en tematik som kretsar kring dueller, heder
och ära för att betona den fredstida aspekten. Här ingår också
personer och händelser i den nutida versionen av Rokugan. Viktiga maktspelare har uppdaterats och spelets metahandling förs
framåt.
➥ Kommer i vår. Expansion i box. [193403]

Munchkin

Unicorns and Friends Expansion 269:Det nördigaste av alla nördiga
rollspel, som finns i ett otal
varianter.

Munchkin 1:
Card Game 249:-

En mini-expansion till det nördiga kortspelet Munchkin. Här ingår
enhörningar, kor och odöda. Katie Cook har illustrerat kort med olika
söta djur med enhörningshorn i pannan, Len Perata har gjort kort
med vandöda och Ian McGinty har gjort kort med kor av alla slag.
Som vanligt går det att kombinera den här versionen med andra
varianter av Munchkin.
Miniexpansion. [192788]

Kortspel. 2-8 spelare. 45 min.
Regler på engelska. [2014]
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Magic the Gathering
War of the Spark - Booster Pack 39:Booster med 15 kort till Magic the Gathering.
➥ Booster 3 maj. [193877]

War of the Spark - Bundle 399:Land pack med 80 kort, 10 boosters, en spelarguide, en
Spindown life counter, ett regelkort.
➥ Bundle 3 maj. [193878]

War of the Spark - Planeswalker Deck 169:Startlek för nya spelare med 60 kort, 2 boosters, ett strategikort och en kort regelgenomgång.
➥ Startlek 3 maj. [193879]

War of the Spark - Theme Booster 70:Booster med 35 kort till Magic the Gathering.
➥ Theme booster 3 maj. [193880]

Shadowspear 1200:Chaoskrafterna har invaderat Vigilus, ochi främsta leden
hittar du Black Legion. På pallisaderna och redo att
försvara planeten finns Ultramarines, och bägge styrkorna
har fått många nya plastfigurer att förstärka sina arméer
med.
Asken innehåller 35 plastfigurer, varav 16 kaossoldater och
19 kejsartrogna. Du får också två minicodexar till Daemonkin och Vanguard. Med medföljande kampanjboken
Warzone: Vigilus kan du länka ihop dina spelade matcher
till en större kampanj.
Bortsett det som utannonserats i Shadowspear-asken
kommer även fler Chaos-nyheter framöver. Storskurken
Abaddon har fått en ny figur, och det skvallras om att det
ska komma kaosaktiga krigsmaskiner. Games Workshop
verkar överlag arbeta mycket med Chaos nu under våren,
och uppdatera deras arméer så de fortsätter vara relevanta
när alla arméböcker till åttonde regelutgåvan är ute. Med
tanke på hur fina de uppvisade spelfigurerna är får de
gärna fortsätta med Chaos ett bra tag till.
Låda med två arméer. [194528]

solospel på engelska

rollspel på engelska

Arkham Noir: Case #1 The Witch Cult Murders 169:-

Changeling the Lost

Ett solitärkortspel som återbertättar handlingen ur tre noveller av Lovecraft.
Valborsgmässoafton är alltid en besvärlig
tid i det häxdrabbade Arkham. Och i år har
studenter från Miskatonic University hittats
döda. Kan du hjälpa polismakten att ta
reda på vad som har hänt? Du är privat
detektiven Howard Lovecraft och fördjupar
dig i fall som bygger på novellerna ”The
Dreams in the Witch House”, ”The Thing on
the Doorstep” och ”The Unnamable”.
Solokortspel. [192568]

Freeway Warrior: The Omega Zone 179:Cal Phoenix, the Freeway Warrior, är en
serie soloäventyr av Joe Dever, mest känd för
Ensamma vargen. Det här är en utgåva på
engelska.
Cal och hans vänner tar sig genom ett
strålskadat New Mexico och Arizona, på jakt
efter en säker väg till staden Tucson.

Det drömskaste av White Wolfs Story
tellerspel i ny utgåva. Här är roll
personerna bortbytingar som återvänder
från älvornas till människornas värld.

Changeling:
The Lost Second Edition 499:Rollpersonerna är bortbytingar som har
återvänt till människornas värld.
I andra utgåvan är det vår tid bort
bytingarna återvänder till, en värld fylld
av sociala medier och rädsla för framtiden.
➥ Släpps i vår. Inbundet album. [193588]

Dungeons and Dragons 5e
Femte utgåvan av världens äldsta ännu
levande rollspel har bättre och tydligare
regler än någonsin.

Mini-Dungeon Tome (5th Edition) 599:En massiv lunta med 130 kompletta
äventyr, färdiga att köra. Alla nivåer och
storlekar på gruppen finns representerade.

➥ Inbundet soloäventyr i mars. [194559]

Inbundet album. [186440]

Solo Hero Series: Proving Grounds 339:-

Original Adventures Reincarnated:
#2 The Isle of Dread 499:-

Det första i en serie nya solospel.
Här handlar det om Maia Strongheart, som
måste vinna ett antal strider på arenan
för att rentvå sitt namn. Spelet körs med
en app, delvis i realtid och en liten novell
medföljer.
Solospel från 10 år. Speltid 30-45 minuter.
Regler på engelska. [193398]
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Warhammer 40.000

Goodman Games fortsätter att ge ut
klassiker från D&D:s barndom.
Det här är ett nybörjaräventyr av Zeb
Cook och Tom Moldvay som ursprungligen
ingick i Expert Set. Konverteringsregler
för femte utgåvan ingår.
Inbundet album. [189165]
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Scarred Lands: Wise & The Wicked
2nd Edition 5E 249:Spelledarpersonen till den postapokalyptiska, antikt inspirerade kampanjvärlden
Scarred Lands. Här med regler från femte
utgåvan till D&D.
Inbundet album. [191245]

The Expanse Roleplaying Game
Ett rollspel i James S.A.Coreys space
opera-värld, med regler från Green Ronins
Adventure Game Engine (AGE).

The Expanse Roleplaying
Game Core Rules 499:Mystiska, förmänskliga artefakter och
intriger i rymden.
Människan har koloniserat stora delar av
solsystemet, men stjärnorna verkar ännu
så länge ligga för långt bort. De tre makt
sfärerna är Jorden, Mars och Asteroid
bältet. Mellan de tre flammar allt mer
infekterade konflikter upp.
Inbunden. [189169]

King Ar thur Pendragon RPG
Core Rulebook 349:En ny utgåva av det bästa kung Arthur-spelet någonsin.
Greg Staffords regler, där passioner och konventioner
kring heder och ära styr riddarnas agerande i en sagolik
tidigmedeltid, var nydanande när det kom. Det här är den
senaste utgåvan av spelet, reviderad av Greg själv innan
han tragiskt gick bort i fjol.
➥ Inbundet album i mars. [189953]

Genesys RPG
Ett generiskt regelsystem för rollspel,
baserat på samma tärningsvarianter som
de nya Star Wars-spelen.

Shadow of the Beanstalk Science Fiction Campaign Setting 499:En science fiction-miljö till Genesys-
reglerna, kopplad till kortspelet Android.
New Angeles ligger i skuggan av Bön
stjälken och är scenen för den här boken
som för över världen från kortspelet
Android Netrunner till rollspelens värld.
Inbunden. [189673]

Rollspel i den japanskinspirerade fantasyvärlden Rokugan.

Emerald Empire 499:En kampanjbok om Emerald Empire.
Det här är en beskrivning av imperiet och
alla de intriger och diplomatiska spetsfundigheter som spelarna bör behärska för att
föra sig på rätt sätt.
Inbundet album. [193336]

Kids on Bikes RPG

LexOccultum

Ett spel i samma anda som det svenska
Ur Varselklotet. Hjältar i yngre tonåren
upplever mystiska äventyr.

Ett svenskt rollspel om ockulta äventyr på
1700-talet, här i engelskspråkig utgåva.

Lex Libris 499:-

Strange Adventures Vol. 1 179:-

En ena av två grundregelböcker. Här återfinns stridsregler, världsbeskrivning, regler
för det ockulta och mycket mer.

En samling äventyrsuppslag i form av
småstadsskildringar.
Skuggorna tätnar i Sharon Hollow, mystiska saker händer vid Circle Q... och vad
är det som pågår vid Skateland? Vilka
handlingar passar dina unga hjältar? Här
skissas 20 olika unika småstäder, alla med
sina egna problem och mörka hemligheter,
som möjliga scener för äventyr.

Inbundet album. [191168]

Alter Ego 349:Den andra av två grundreglerböcker. Här
finns regler för att skapa en rollperson,
färdigheter och utrustning.
Inbundet album. [191169]

Häftat album. [193369]

Roi-de-Rats 349:-

Legacy - Life Among the Ruins

En kampanjbok som tar med roll
personerna till Paris, där de dyker ner
i mysteriet kring ”Cour des Miracles”,
stadens underjordiska samhälle. De ställs
mot lönnmördare från Theatre de la Morte
och avslöjar intriger med förgreningar högt
upp i samhällshierarkin.

I Legacy kontrollerar spelarna familjer
som under flera generationer är med
och utvecklar världen. Grundmiljön är
efter-katastrofen-världen i Life Among the
Ruins.

Legacy - Life Among the Ruins
Core Rulebook 399:Era förfäder hade tur och överlevde. Kan ni
föra deras arv vidare?
Legacy är ett efter-katastrofen-spel
med Fallout-känsla, men med längre
tidsperspektiv. Här kan du spela flera
generationer av överlevare och se världen
förändras. Rollpersonerna lämnar sina
bunkrar och ger sig ut i en värld fylld av
märkliga kulturer och bisarra monster.

Inbundet album. [191171]

Great Mysteries of Übel Staal 169:Ett äventyr som kretsar kring den famösa
ockultisten Übel Staal, som i sin ägo har
haft ett mynt med mystiska egenskaper.
Häftat album. [191172]

Game Master Screen 149:Spelledarskärm och Europakarta.
Spelledarskärm. [191174]

➥ Släpps i vår. Inbundet album. [188037]

Numenera RPG

Legacy: Generaton Ship 199:-

Monte Cooks spel från en värld som
blandar science fiction och fantasy.

En kampanjbok där du skapar familjer
som i Life Among the Ruins, men den här
gången vaknar ni upp på ett månggenerationsskepp i rymden och måste hitta ett
sätt att överleva ombord tills era ättlingar
når en beboelig värld.
➥ Släpps i vår. Häftat album. [188038]
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Legend of the Five Rings RPG

Slaves of the Machine God 399:Två äventyrshandlingar som kretsar kring
en armé av automationer och ett nedbränt
kuskhåll. De kan spelas var för sig eller
som en kampanj.
Inbundet album. [177799]
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Runequest Glorantha

Star Wars RPG

Greg Stafford och Jeff Richard står bakom den här
boken med monster och
varelser från Glorantha.
Här ingår mer än 200
beskrivningar av varelser
från hela världen och
angränsande andevärldar.
Ett avsnitt handlar om
unika fasor, som kaosmonstren Crimson Bat och
Cwim. Dessutom beskrivs
de raser som kan tänkas
användas för att skapa
rollpersoner, som olika
slags alver, dvärgar, kentaurer, troll och ankor.
➥ Inbunden i vår. [186754]

Rise of the Separatists är en bakgrundsbok som
kan användas till alla Star
Wars-spelen från
Fantasy Flight Games.
Boken avhandlar
Klonkrigens första tid
och innehåller nya val
möjligheter i skapandet
av rollpersoner, nya
vapen, utrustning och
fordon, beskrivningar av
berömda personer som
spelar en stor roll under
Klonkrigstiden och tips till
spelledaren kring hur man
bäst skapar handlingar med
koppling till Klonkrigen.
➥ Inbunden i vår. [187242]

The Glorantha Bestiar y 399:-

Rise of the Separatists 399:-

Old School Revival

Savage Worlds

Old School Revival är rollspel som på
80-talet, när grottkrälande var normen.

Ett flexibelt spelsystem skapat av Pinnacle i
början av 2000-talet och sedan dess nyttjat i
många olika spel. Det lämpar sig väl för
action och pulpiga äventyr.

Spores of the Sad Shroom 100:Karl Stjernbergs svampiga äventyr.
Välkommen till svamparnas rike. Träd
in i de sporfyllda grottorna där alla är
ledsna. Trösta sorgsna svampar, gräla
med gargoyles och försöka att överleva i
grottkrälaräventyret som utspelar sig i
svamparnas elva grottor.
Häftat album. [192428]

Powered by the Apocalypse
Ett regelsystem som passar bra till spel
med mycket personkonflikter och där
rollpersonerna ska överleva i besvärliga
miljöer.

Alas for the Awful Sea Hardcover 479:Ett spel med drag av både shillingtryck och
lovecraftiansk skräck.
Spelarnas skepp går på grund vid en
dyster, fattig stad där de skeppsbrutna
måste bekanta sig med fientliga invånare,
förhandla och välja sida i de konflikter som
skakar den lilla orten.
Inbundet album. [192814]

Prince Valiant RPG
Greg Staffords lättsamma riddarspel som
utspelar sig i samma värld som Hal
Fosters tecknade serieklassiker.

Prince Valiant RPG 299:Ett lättlärt spel som fokuserar på historiaberättande och passar bra för nybörjare.
Prince Valiant kan beskrivas som ett
Pendragon för nybörjare. Reglerna och
berättandet är enklare och inga svåra
moraliska beslut behöver fattas i Valiants
tämligen svartvita värld. Det här är en
nyutgåva av spelet, som ursprungligen
släpptes 1989.
Inbundet album. [189955]

Episodes 139:En samling korta äventyr till Prince
Valiant-spelet, skrivna av flera av rollspelsvärldens största namn.
Hela 35 olika små äventyr ingår i den
här boken. Bland författarna återfinns
namn som Emily Care, Ed Greenwood, Jeff
Grubb, Robin Laws och John Wick.
Inbundet album. [193343]
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Flash Gordon RPG: Softcover 299:Följ med till planeten Mongo, där den nådlöse
Ming härskar oinskränkt.
Serien om Blixt Gordons äventyr i världs
rymden tecknades av Alex Raymond mellan
1934 och 1944. Det är pulp i samma anda
som Edgar Rice Burroughs böcker om Mars,
och fungerar bra med actionreglerna från
Savage Worlds. Här ingår allt du behöver för
att skapa rollpersoner och ge dig i kast med
Mings slemma hantlangare.
Häftat album. [192386]

Star Crossed
Bully Pulpit Games som bland annat stod
bakom flygarässpelet Night Witches, har gjort
ett spel om till synes omöjlig eller åtminstone
väldigt problematisk kärlek.

Star Crossed 499:Ett spel för två personer om kärlek med
förhinder.
I Star Crossed skapar de två spelarna var
sin roll, och ser till att de två rollpersonerna
är attraherade av varandra men av någon anledning inte kan leva ut sin kärlek
obehindrat. Det kan handla om två nunnor
på ett kloster, en utomjordisk hjärnparasit
som blir kär i sin värdkropp eller en superhjälte och superskurk som dras till varandra
mot bättre vetande. Till spelet hör ett antal
små träbrickor som byggs upp till ett torn i
början. När de älskande gör något som ökar
attraktionen dras en bricka ur tornet, som
förlorar står allt mindre stadigt ju längre
spelet fortgår. När tornet rasar måste de två
leva ut sin kärlek.
Tunt häfte och träbrickor. [193373]

Star Trek Adventures
The Science Division 349:En bakgrundbok om forskarna i Star Fleet.
Här beskrivs flottans forskningsavdelning,
med alla dess underavdelningar. Dessutom
ingår Talents och Focuses för rollpersoner
med fokus på forskning och medicin, och helt
nya regler för att skapa en rollperson med
cybernetiska delar eller manipulerade gener.
➥ Inbundet album i april. [194258]
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TV-SERIER

FILM & TV-SERIER PÅ DVD & BLU-RAY
tv-serier
Castle Rock, Säsong 1 349:En tv-serie inspirerad av Stephen Kings
småstadsskräck.
Manusförfattarna har med hjälp av
karaktärer och miljöer från Kings
berättelser frambesvärjt den lilla staden
Castle Rock i Maine. Det hela tar sin
början när ett litet barn hittas övergivet på
isen i en närbelägen sjö.
Svensktextad dvd. [192315]

Castle Rock, Säsong 1 (blu-ray) 399:Svensktextad blu-ray. [192316]

Castle Rock, Säsong 1 (4K+BD) 499:Ultra HD + blu-ray. Svensk utgåva. [192317]

Doctor Who The Collection:
Season 19 (blu-ray) 699:Alla avsnitt i 1982 års säsong.
26 avsnitt med Peter Davison som
Doktorn, och förstås en hel del extra
material.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [190315]

Doctor Who, Series 11 599:Alla tio avsnitten av Jodie Whittakers
första säsong som Doktorn.
Doktorn dyker upp i den lätt bedagade
industristaden Sheffield. Hon har minnes
förlust efter sin senaste regenerering och
vet inte säkert vem hon är, men blir snabbt
bekant med lagerarbetaren Ryan, dennes
plastmorfar Graham och den nybakade
polisen Yasmin. En mystisk utomjordisk
kapsel orsakar problem. Och vart har
TARDIS tagit vägen?

En ung Seg-El, blivande farfar till Stålmannen, är huvudperson i en serie om
planeten Krypton.
Seg-El har tillsammans med sina föräldrar förpassats till Kryptons underklass,
sedan hans farfar har avrättats anklagad
för förrräderi. En möjlighet till återupp
rättelse ges i giftermålet med överklassflickan Nyssa, men det står snart klart
att hela Kryptons existens står på spel.
Världssamlaren Brainiac har siktet inställt
på planeten.
Svensktextad dvd. [192326]

Krypton Säsong 1 (blu-ray) 349:Svensktextad blu-ray. [192327]

Preacher, Season 3 299:Andra säsongen slutade i tårar, när Jesse
hindrade Cassidy från att förvandla den
döende Tulip till vampyr.
Samtidigt har Eugene och Hitler smitit
från helvetet. Jesse och Cassidy tar med
sig Tulips kropp och söker efter Jesses
mormor, som de hoppas ska kunna genomföra en återupplivningsritual. Tulip, å sin
sida, har ett möte med gud som berättar
om sina planer.
DVD från England. Ej svensk text. [190922]

Red Dwarf:
Complete Series 1-8 (blu-ray) 599:-

Doctor Who, Series 11 (blu-ray) 699:-

De åtta första säsongerna av den klassiska
brittiska humorserien från 90-talet.
En radiakläcka slår ut hela rymdskeppet
Red Dwarfs besättning, utom kyckling
soppsautomatreparatören Dave Lister, som
efter tre miljoner år i nedfrysningskistan
vaknar upp och finner sig vara ensam
överlevande människa i universum - men
inte helt ensam.

Blu-ray från England. Ej svensk text. [190317]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [192299]

Doctor Who 2019 New Year’s Special:
Resolution 249:-

Travelers, Season Two 399:-

DVD från England. Ej svensk text. [190316]

Doctor Who 2019 New Year’s
Special: Resolution (blu-ray) 299:-

En grupp tidsresenärer från framtiden
anländer i nuet, i ett försök att hejda
mänsklighetens hotande utplåning.
Några hundra år in i framtiden närmar sig
mänsklighetens era sitt slut, men en grupp
människor vill inte ge upp. De utvecklar en
metod för att resa tillbaka i tiden genom
att ta över en annan människas medvetande, och använder den i ett försök att
rätta till allt som gick fel i det förflutna.
Här söker David hjälp med sitt trauma och
Philip kämpar mot sitt beroende.

Blu-ray från England. Ej svensk text.[194245]

DVD från England. Ej svensk text. [2356]

Killjoys, Season 4 299:-

Travelers, Season Two (blu-ray) 399:-

Nyårsavsnittet som avslutade årets Doctor
Who-säsong med Jodie Whitataker.
En arkeologisk utgrävning i Sheffield
väcker upp något som har legat i dvala
mycket länge och Doktorn får anledning
att begrunda sitt förhållande till gamla
fiender.
DVD från England. Ej svensk text. [194244]

Hela fjärde säsongen av den kanadensiska
space opera-serien om prisjägarna som har
dragits in i ett storskaligt interstellärt krig.
Tredje säsongen slutade med att Dutch
och Aneela sjönk ner i den gröna sörjan
och lovade att hjälpa varandra i kampen
mot The Lady och hulleninvasionen som
hotar alla bebodda världar i närheten.
När vi återvänder till den skadade Dutch
i ”grönheten” slungas vi tillbaka i tiden,
med en berättelse från prisjägarnas första
år tillsammans. Vi möter Dutch och Jonny
som smugglare i en Quad där hullen är ett
framtida problem.
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Krypton Säsong 1 299:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [192732]

Van Helsing, Season Two 299:Vampyrerna har tagit makten och en avlägsen släkting till Abraham Van Helsing tar
upp kampen mot blodsugarna.
Efter tre år i koma vaknade Vanessa
Helsing upp och upptäckte att hon var
mänsklighetens sista hopp i en postapo
kalyptisk värld som har tagits över av
vampyrer. I andra säsongen upptäcker
Vanessa att gamla lojaliteter har vittrat
och hemligheter om The Rising, Van Helsing och hotet från vampyrerna avslöjas.

DVD från England. Ej svensk text. [192733]

DVD från England. Ej svensk text. [192735]

Killjoys, Season 4 (blu-ray) 359:-

Van Helsing, Season Two (blu-ray) 359:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [192734]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [192736]
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filmer
The Cloverfield Paradox 149:I denna mystiska sci-fi-thriller ger
producenten J.J. Abrams en djupare inblick
i Cloverfield-världen.
En grupp forskare kretsar runt jorden,
som hotas att utplånas av en energikris.
De testkör en enhet som antingen kan ge
oändligt med energi - eller fånga dem i en
fasansfull alternativ verklighet.
Svensktextad dvd. [192322]

Fantastiska vidunder:
Grindelwalds brott 149:Grindelwald har lyckats undkomma arresten och har
bestämt sig för att samla anhängare runt sig.
I ett försök att hindra Grindelwalds planer, tar Albus
Dumbledore hjälp av sin tidigare elev Newt Scamander,
som går med på att hjälpa till - ovetandes om vilka faror
som väntar. Såväl kärlek som lojalitet testas, även hos
trogna vänner och inom familjer.
➥ Släpps 1 april. Svensktextad dvd. [192334]

Fantastiska vidunder:
Grindelwalds brott (blu-ray) 199:-

➥ Släpps 1 april. Svensktextad blu-ray. [192335]
Filmen finns också i 3D och i 4K Ultra HD

Wynonna Earp, Season 1 299:Wynonna Earp är en ättling till sheriffen
som slogs mot banditer vid O.K. Corral i
slutet av 1800-talet. Själv slåss hon mot
demoner.
Banditerna som Wyatt Earp sköt ihjäl i
trakterna runt den lilla staden Purgatory
för mer än hundra år sedan börjar vakna
upp från de döda. En förbannelse gör att
alla de 77 människor som sheriffen dödade
återvänder till de levandes värld som demoner. Wynonna måste ta upp sin anfaders
välsignade revolver och skicka tillbaka de
osaliga till helvetet.
DVD från England. Ej svensk text. [82435]

Wynonna Earp, Season 1 (blu-ray) 349:Blu-ray från England. Ej svensk text. [81400]

Wynonna Earp, Season 2 299:Andra säsongen av serien om demon
jägaren i Purgatory tar vid där den första
slutade, vid en port mot helvetet som spyr
ut demoner. Wynonna och Doc Holliday
kämpar för att skicka tillbaka de osaliga
till andra sidan, men en av dem lyckas
besätta Waverly. Samtidigt torteras Dolls i
Black Badge och i Purgatory rör sig
Änkorna, sheriff Clooties hustrur som planerar att släppa lösa fasor över staden.
DVD från England. Ej svensk text.[189853]

Wynonna Earp, Season 2 (blu-ray) 349:Blu-ray från England. Ej svensk text.[189854]

Wynonna Earp, Season 3 299:Wynonna har lämnat ifrån sig sitt barn
och återvänder till livet som demonjägare.
Hon måste ta reda på vad en grupp sexiga
främlingar gör i stan, och hur de lyckas
charma alla de kommer i kontakt med.
Spåren leder mot demonen som har lagt en
förbannelse för Wynonnas släkt.
DVD från England. Ej svensk text.[189855]

Wynonna Earp, Season 3 (blu-ray) 349:Blu-ray från England. Ej svensk text. [189856]
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The Cloverfield Paradox (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [192323]

Down a Dark Hall 99:Gotisk skolskräck med Uma Thurman
som rektor på ett internat för elever med
problem.
Tonåriga Katherine relegeras från sin
skola och hamnar på den skumma läroanstalten Blackwood Boarding School,
belägen mitt ute i ingenstans och ledd av
den excentriska rektorn Madame Duret.
Tillsammans med klasskamraterna, som
också har haft problem i skolan, utforskar
Katherine internatets mörka hemligheter.
DVD från England. Ej svensk text. [47061]

Ensamma i rymden 99:Ett episkt rymdäventyr för hela familjen,
inspelat i trakterna runt Boden.
De unga syskonen Gladys och Keaton
befinner sig efter en evakuering av Jorden
ensamma på ett väldigt rymdskepp med
destination mot den främmande, avlägsna
planeten Vial och får efterhand sällskap av
besökare som den vänliga utomjordingen
Vojajer, vilket förändrar det mesta.
Svensktextad dvd. [192313]

Ensamma i rymden (blu-ray) 99:Svensktextad blu-ray. [192314]

First Man 149:Ryan Gosling spelar den första människan
som sätter sin fot på månen.
En fängslande skildring av den första
bemannade månfärden, med fokus på Neil
Armstrong och årtiondet som föregick
Apollo 11-expeditionen. Filmen, som
bygger på en bok av James R. Hansen
och berättas ur Armstrongs perspektiv,
ger en djup, personlig tolkning av såväl
framgångar som motgångar – för Armstrong, hans familj, kollegor och för hela
landet – under en av historiens farligaste
expeditioner.
Svensktextad dvd. [193984]

First Man (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [193985]

Filmen finns också i 4K Ultra HD
Gräns 149:Filmen baserad på John Ajvide Lindqvists
berättelse.
Tina är tullpolis med ett sjätte sinne för
att peka ut smugglare. Det är nästan som
om hon kan lukta sig till när någon döljer
något. Men när den mystiska Vore kliver
av färjan så tvivlar hon för första gången
på sin instinkt. Hon anar att han döljer något, men kan inte sätta fingret på vad. De
inleder en relation som får henne att inse
att hela hennes liv är baserat på en enda
stor lögn. Nu tvingas hon välja: Fortsätta
leva i lögnen eller omfamna sanningen.
Svensktextad dvd. [193987]

Gräns (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [193988]
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Halloween 149:-

Predator 149:-

2018 års fortsättning på John Carpenters
klassiska skräckfilm.
Jamie Lee Curtis är tillbaka i rollen som
Laurie Strode för en sista uppgörelse med
Michael Myers, den maskerade man som
förföljt henne ända sedan hon nätt och
jämnt lyckades undkomma hans blodiga
seriemord en Halloweennatt för 40 år
sedan.

I Shane Blacks explosiva nytolkning av
filmen om troféjägaren från rymden är
Rovdjuret dödligare än någonsin.
Genetiskt uppgraderade med DNA från
andra arter är universums farligaste
jägare den här gången starkare,
smartare och dödligare än någonsin. När
en ung pojke av misstag råkar trigga
jägarnas återkomst till jorden måste ett
gäng avdankade ex-soldater och en missnöjd NO-lärare gå ut i strid.

Svensktextad dvd. [193993]

Halloween (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [193994]

Filmen finns också i 4K Ultra HD
The Nun 149:Skräck med demonnunnan från
The Conjuring 2.
En präst med ett mörkt förflutet och en
novis som snart ska avlägga sina löften
skickas från Vatikanen för att utreda en
ung nunnas självmord. Tillsammans avslöjar de ordens mörka hemlighet. Liv, tro
och själar sätts på spel när de ställs inför
en ondskefull kraft i form av en demonisk
nunna.
Svensktextad dvd. [192302]

The Nun (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [192303]

Filmen finns också i 4K Ultra HD
Of Gods and Warriors 99:Brittisk vikingafantasy med Terence Stamp
som Oden.
Helle är kung Asmund och drottning Alvas
enda barn och arvtagare till kungariket
Volsung. Men hon är ovetandes om sin sanna härkomst, för hon byttes i hemlighet ut
mot sin kusin strax efter födseln då hennes
onde farbror Bard övertygat kung Asmund
att en kvinnlig arvinge skulle försvaga
riket. När Helle sedan växer upp inser
kungen sitt misstag, för hon är stark, djärv
och god. Men Bard intrigerar för att själv
tillskansa sig tronen och låter lönnmörda
kungen innan sanningen avslöjas. På
flykt undan falska mordanklagelser söker
Helle råd hos Odin för att få den kunskap
och träning hon behöver för att återta sin
arvsrätt och fullborda sitt öde.

Svensktextad dvd. [192308]

Predator (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [192309]

Filmen finns också i 4K Ultra HD
Reign of the Supermen 149:En tecknad fortsättning på filmen The
Death of Superman från 2018.
Superman har offrat sig själv för att
stoppa Doomsday och alla är chockade över
att han är borta. Men fyra nya supermän
dyker upp och tar upp hans fallna mantel.
De kallar sig Superboy, Steel, Cyborg
Superman och The Eradicator. Medan alla
funderar över varifrån de fyra nykom
lingarna har kommit och vad de har i
kikarn dyker ett nytt hop mot jorden upp.
Justice League måste rycka ut för att
rädda världen.
DVD från England. Ej svensk text. [193230]

Reign of the Supermen (blu-ray) 199:Blu-ray från England. Ej svensk text. [193231]

Smallfoot 149:Nu vänds den legendariska myten om
Bigfoot upp-och-ner när den unga och energiska Yetin plötsligt hittar något som han
inte trodde existerade, en människa!
Nyheten kring denna ”smallfoot” ger
honom berömmelse och kanske finns det
nu en chans att få flickan i hans drömmar.
Men samtidigt skapar nyheten kaos i det
lilla Yeti-samhället över vad mer som kan
tänkas gömma sig där ute i den stora vida
världen, bortom deras egna lilla snötäckta
by. Smallfoot är berättelsen om vänskap,
mod och lyckan över att upptäcka nya ting!
Det här blir yeti-kul!

Svensktextad dvd. [191742]

Svensktextad dvd. [192318]

One Cut of the Dead 99:-

Smallfoot (blu-ray) 199:-

Japansk zombiekomedi inspelad i ett övergivet vattenverk med låg budget och gott
humör. 100% Fresh på Rotten Tomatoes!
En filmregissör går lite för långt med
sitt filmteam när han planerar för en
lågbudget-zombiefilm i en enda tagning i
en övergiven lokal från andra världskriget.
I hans galna mål att fånga ”sann rädsla”
utför han en mystisk ritual som ska väcka
de döda, på riktigt.

Svensktextad blu-ray. [192319]

Svensktextad dvd. [193980]

Overlord 149:Nazistiska supersoldater gör livet surt
för amerikanska fallskärmsjägare bakom
fiendens linjer i andra världskriget.
Fallskärmsjägarna ska ta ut en radioanläggning på en tungt befäst kyrka, som
visar sig vara centrum för ett zombielaboratorium där döda civila förvandlas till
supersoldater. Bra action och fina skräckscener.
➥ Släpps 25/3. Svensktextad dvd. [192331]

Overlord (blu-ray) 199:➥ Släpps 25/3. Svensktextad blu-ray. [192332]

Filmen finns också i 4K Ultra HD
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Filmen finns också i 3D & 4K Ultra HD
Venom 149:Vinterns stora Marvelfilm handlade om
Spider-Mans nemesis Venom.
Eddie har länge försökt avslöja den ökände
grundaren av Life Foundation, geniet
Carlton Drake - en besatthet som förstört
hans karriär och förhållandet med flickvännen Anne Weying. När han undersöker
ett av Drakes experiment, förenas utomjordingen Venom med Eddies kropp, och
plötsligt har han otroliga superkrafter och
förmågan att göra i stort sett vad han vill.
Förvriden, mörk, oförutsägbar och driven
av raseri, tvingar Venom Eddie att kämpa
för kontrollen över de farliga egenskaperna, vars styrka är både skrämmande och
berusande. När Eddie och Venom behöver
varandra, blir föreningen allt starkare. Var
slutar Eddie och var börjar Venom?
Svensktextad dvd. [191812]

Venom (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [191813]

Filmen finns också i 3D & 4K Ultra HD
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ANIME PÅ DVD & BLU-RAY

Anime, import från England
Skivorna kan spelas på vanliga spelare,
men har inte svensk text.
5 Centimeters Per Second (blu-ray) 199:Tre sammanlänkade filmberättelser om att
hålla vänskap och kärlek levande.
Takaki och Akari blir skolkompisar och
bästa vänner. Men allt förändras när deras
familjer tvingas flytta. De lever på var sitt
håll ett år innan de återförenas. En film
om kärlek och förlorad oskuld av regissören till Voices of a Distant Star och The
Place Promised in Our Early Days.
DVD från England. Ej svensk text. [190489]

Chaos Dragon 399:Hela serien om kriget mellan rikena
Kouran och D’natia, och ön Nil Kamui som
hamnar i skottlinjen.
Kouran gör anspråk på Nil Kamui och
ställs mot en grupp av bybor, samtidigt
som öns väktare Röda draken har blivit
galen och inte kan hjälpa till i striden.
Soldater från Kouran dödar kungen av
Nil Kamui och nästan hela den kungliga
familjen. Den sista överlevande tronarvingen, Ibuki, måste finna en väg till Röda
drakens kraft och rädda sitt hemland.

Uppföjare till animen K, där vi mötte den
vanliga killen Yashiro som blev misstänkt
för mord och indragen i ett hemligt krig.
I slutet av K försvann Yashiro efter en
dramatisk uppgörelse. Nu har han varit
borta i ett år. Kurou Yatogami och Neko
har sökt överallt, övertygade om att han
inte är död, men utan framgång. Under sitt
sökande stöter de på Rikio och Anna från
den nu upplösta HOMRA-klanen, jagade
av medlemmar från den gröna klanen. De
rycker ut för att rädda Anna, ihopp om att
hon ska leda dem till Yashiro.
DVD från England. Ej svensk text. [190111]

K: Missing Kings (blu-ray) 399:Blu-ray från England. Ej svensk text. [190121]

K: Return of Kings 399:Här återvänder vi till de stridande kungarnas värld, i en handling som utspelar sig
efter ’Missing Kings’.
Gröna kungen hotar allas överlevnad när
han bestämmer sig för att lägga beslag på
Dresdenplattan, som ger alla kungar deras
makt. Samtidigt är Kurou och Neko illa
ute, och Yashiro saknas fortfarande.
DVD från England. Ej svensk text. [190116]

DVD från England. Ej svensk text. [191607]

K: Return of Kings (blu-ray) 699:-

Chaos Dragon (blu-ray) 449:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [190117]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [191608]

Kabaneri of the Iron Fortress,
Season One (blu-ray+DVD) 399:-

Fireworks 219:Romantisk långfilm om en ung man som
skriver om historien för att få vara till
sammans med sin älskade.
Norimichi är förälskad i Yuusuke, som
snart ska flytta bort med sin mamma och
styvfar. Hon vantrivs med familjen och vill
egentligen rymma från alltihop, men det
visar sig lättare sagt än gjort. Norimichi
försöker skriva om historien för att de två
ska kunna vara tillsammans.
DVD från England. Ej svensk text. [191610]

Fireworks (blu-ray) 239:Blu-ray från England. Ej svensk text. [191611]

Junjo Romantica, Season 1 (blu-ray) 399:Yaoi om romansen mellan Misaki och hans
brors äldre vän Usagi.
Misaki försöker klara inträdesprovet till
utbildningen han vill in på, och har skaffat
sig en privatlärare för att underlätta det
hela. Undervisningen hinner inte långt
innan Usagi, som också är en vän till hans
äldre bror, visar att han är intresserad av
Misaki. Men hur hanterar han att Misaki
har en förmåga att charma andra män?
Blu-ray från England. Ej svensk text. [190492]

Junjo Romantica,
Season 2 (blu-ray) 399:Blu-ray från England. Ej svensk text.[190493]

Tokyo Godfathers 119:Tre hemlösa människors liv förändras
när de hittar en bebis på en soptipp vid
julafton.
Under mellandagarna slår sig trion
samman för att lösa mysteriet med det
övergivna barnet, som de döper till Kiyoko.
De tre - transkvinnan Hana, den förrymda
tonåringen Miyuki och den bullriga Gin tvingas samtidigt konfrontera sina egna
demoner.

Ett mystiskt virus har skapat onda väsen
som kallas kabane.
Alla städer tvingas bygga tunga försvarsanläggningar för att skydda sina invånare.
På ön Hinomoto bygger den unga mannen
Ikoma ett vapen som han tror kan användas för att besegra kabane.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [192292]

Love, Chunibyo & Other Delusions!
The Movie: Take On Me 249:En långfilm om Rikka, som inbillar sig att
hon har superkrafter.
Chunibyo är en vanföreställning som får
barn att tro att de har superkrafter. Rikka
är drabbad och hennes pojkvän Yuta för
söker få henne att se sanningen.
DVD från England. Ej svensk text. [191621]

Love, Chunibyo & Other Delusions! The
Movie: Take On Me (blu-ray) 299:Blu-ray från England. Ej svensk text. [191622]

Mob Psycho 100,
Season One (blu-ray+DVD) 399:Shigeo har mäktiga psykiska krafter, men
vad spelar det för roll när han inte är cool?
Shigeo vill hjälpa andra (och imponera
på en av tjejerna i klassen) men hejdas
av sina mentala spärrar. Skojaren Reigen
hjälper honom att finna sina krafter, men
vad händer när Shigeos undertryckta
känslor når 100?
Blu-ray från England. Ej svensk text. [192295]

One Piece, Collection 20 449:-

Tokyo Godfathers (blu-ray) 159:-

Luffy och stråhattarna fortsätter sina äventyr på de sju haven.
Luffy kämpar sig fram över bukten i
Marineford för att rädda Ace när Vitskägg
och hela hans piratarmé kommer till undsättning! Vitskägg lämnar aldrig en av de
sina, och Luffy och Ace kan äntligen återförenas. Tillsammans står de vid Vitskäggs
sida när den fruktade Akainu med sin
magmakraft attackerar med full styrka.

Blu-ray från England. Ej svensk text. [190128]

DVD från England. Ej svensk text. [191629]

DVD från England. Ej svensk text. [190125]
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K: Missing Kings 219:-
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PÅ BAKSIDAN FINNS PLATS ATT GÖRA EN BESTÄLLNING

Frankeras ej
SFBokhandeln
betalar
portot

Namn:...............................................................................
Gatuadress:......................................................................
Postnr & ort:......................................................................
Kundnr (ej obligatoriskt):...................................................
Epost (ej obligatoriskt):.....................................................
Mobilnr (för SMS-avisering):.............................................
HAR DU INTE REDAN ANMÄLT DIG FÖR ATT FÅ
KOMMANDE NUMMER AV KATALOGEN HEMSKICKAD?
KRYSSA I RUTAN NEDAN:
JA TACK, JAG VILL HA KOMMANDE NUMMER
AV KATALOGEN HEM I BREVLÅDAN

SF-Bokhandeln AB
Svarspost
110 932 500
110 02 Stockholm

Jag har flyttat. Min gamla adress var:
.................................................................................................
.................................................................................................
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Klipp längs den streckade linjen eller klipp ut hela sidan och vik längs linjen. Skriv upp din beställning på nästa sida.

anime, import från USA
skivorna är kodade för region 1 och kan
inte spelas på en vanlig europeisk dvdeller blu-ray-spelare
Konohana Kitan
Complete Series (blu-ray+DVD) 699:Halvvägs mellan himmel och jord ligger
värdshuset Konohanatei.
Serveringspersonalen består av rävflickor,
och senast anställd är Yuzu. Hon paras
ihop med den bistra Satsuki och begår en
del nybörjarmisstag, men inser snart att
värdshuset är ett bra ställe att få höra
berättelser från när och fjärran.
Blu-ray + DVD från USA. Ej svensk text. [191722]

Liz and the Blue Bird 219:Vännerna Mizore och Nozomi ska spela ett
svårt musikstycke tillsammans.
Stycket, för oboe och flöjt, heter Liz och
den blå fågeln. I vanliga fall älskar paret
att göra saker tillsammans, men avslutningsprov i skolan och det svåra stycket
visar sig vara en större prövning för deras
vänskap än de kunnat tro.
➥ Släpps i mars.
DVD från USA. Ej svensk text. [194107]

Luck & Logic
Complete Series (blu-ray+DVD) 379:Gudarna har kommit till människornas
värld, samtidigt som fasansfulla bestar
börjar härja på jorden.
Hoppet står till ”logikalister”, människor
som slåss sida vid sida med gudinnor.
Logikalisten Yoshichika Tsurugi förlorade
sina krafter under en händelse i Hong
Kong, men nu söker gudinnan Athena upp
honom och vill bli hans partner.
Blu-ray + DVD från USA. Ej svensk text.[193509]

www.sfbok.se

One Piece 3D2Y
TV Special (blu-ray+DVD) 429:En extraavsnitt som utspelar sig två
år innan Stråhattarna återförenas på
Sabaody.
Luffy befinner sig i Rusukaina, där han
tränar för att bli stark nog att ta sig an
Nya Världen. Övningarna avbryts när
Hancocks systrar Marigold och Sander
sonia kidnappas av piraten Byrnndi World.
Blu-ray + DVD från USA. Ej svensk text. [192796]

The Silver Guardian
Complete Series (blu-ray+DVD) 699:Kan Suigin rädda sin flickvän från spelvärlden Grave Buster?
Suigin Riku pluggar, jobbar extra och
spelar sitt favoritspel Dungeon Century. I
spelet träffar han en tjej från plugget, Rei
Riku, som är dotter till en känd teknikguru. En dag stängs servrarna ner för att
göra plats åt ett nytt spel, Grave Buster.
När Rei dras in i spelet måste Suigin lista
ut hur han ska rädda henne.
Blu-ray + DVD från USA. Ej svensk text. [191433]

Urahara Complete
Series (blu-ray+DVD) 699:Harajuku är känt för sina ovanliga
besökare, men kultursnattande utom
jordingar är exotiskt också med Harajukumått mätt.
Tre skoltjejer har öppnat en pop upbutik som de kallar Park i den trendiga
Tokyostadsdelen Harajuku. Men trion får
problem när utomjordingarna dyker upp
och tänker sno med sig kvarterets kultur!
Samtidigt dyker en mystisk flicka upp. Vad
är det som pågår? Kan Park-tjejerna rädda
Harajukus själ?
Blu-ray + DVD från USA. Ej svensk text. [191881]
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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. Normalt skickar vi inte ut ytterligare böcker
förrän 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.

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.

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.

Priserna i katalogen gäller till maj 2019 eller så
länge lagret räcker.

Åldersgräns: Du måste vara 15 år för att
beställa.

SF-Bokhandelns organisationsnummer är:
556389-7478

Personuppgiftshantering: Se information på
www.sfbok.se/info/integritetspolicy

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

T-Shirt
D20 269:-

T-Shirt
Lindorm 269:-

T-Shirt i bomull. Medium. [193953]

T-Shirt i bomull. Medium. [193957]

T-Shirt
I am the Dungeon Master 269:T-Shirt i bomull. Medium. [193961]

T-Shirt
Ready to Roll 269:-

T-Shirt
Captain Marvel Carol Danvers 269:-

T-Shirt
Captain Marvel Chest Emblem 269:-

T-Shirt i bomull. Medium. [193965]

T-Shirt i bomull. Medium. [193702]

T-Shirt i bomull. Medium. [193698]

T-Shirt
Captain Marvel Distressed Shield 199:-

T-Shirt
Captain Marvel Neon Goose 269:-

T-Shirt
Captain Marvel Fly high 199:-

T-Shirt i bomull. Medium. [194104]

T-Shirt i bomull. Medium. [193706]

T-Shirt i bomull. Medium. [194096]

Alla T-shirts finns i flera storlekar - gå in på sfbok.se för att se alla
www.sfbok.se
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Vetenskapsfestivalen i Göteborg
Årets Vetenskapsfestival i Göteborg har tema AI, cyborger, urtid
och framtid. Vi livepoddar och får bland annat besök av Simon
Stålenhag och Anna Davour. Foto: Niklas Bernstone.

Releasefest för Vei 2
Vi firar releasen av den avslutande delen av Vei i Stockholm. Det
blir författarsamtal och signering med Sara Bergmark Elfgren och
Karl Johnsson. Foto: Gabriel Liljevall.

Kulturnatt i Stockholm
Årets tema under kulturnatten i Stockholm är drakar och Game of
Thrones. Det blir drakböcker, sagoläsning med Drakar & Dragqueens, musik och mycket mer.

Dräktparad
SF-bokhandeln firar den internationella nörddagen 25 maj.
Dräktparad, roligheter och uppträdanden på Stortorget. Kom
till Gamla stan och fira med oss!

Replicon
Årets stora svenska science fiction-kongress hålls i Västerås i juni.
Hedersgäster är inga mindre än Charlie Jane Anders och Annalee Newitz.
www.sfbok.se

