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H P Lovecraf t & François Baranger

Vid vansinnets berg 269:En illustrerad praktutgåva av Lovecrafts isiga klassiker,
med bilder av konstnären bakom den populära utgåvan av
The Call of Cthulhu.
Det här är William Dyers berättelse. Professor vid
Miskatonics universitet och ledare för den olycksaliga
expedition som gav sig av till den mest otillgängliga
kontinenten av dem alla. Genom en rad brev får vi följa en
historia om märkliga fynd och fruktansvärda händelser.
Vilka mörka hemligheter ruvar under isen och vad är de
underliga strukturer som skymtas vid de hisnande
uråldriga berg som syns vid horisonten?
Inbundet album. [6834]

Peter Bergting

Skräck - stora boken
om mörkrets monster 220:En härligt skrämmande samlingsbok med de mest
klassiska och välkända monstren från böckernas och filmens
värld.
Peter Bergting, Sveriges kanske mest kända fantasy
tecknare, har samlat skräckfavoriter genom alla tider - från
Frankensteins monster och Dracula till läskiga clowner,
huvudlösa ryttare och tentakelmonstret Chtulhu. Med
slående bilder och fakta om allt man vill veta om skräck och
skrämmande berättelser.
Inbunden. [210229]

Våra butiker

Vill du få hem katalogen i
brevlådan? Logga in på vår
hemsida och kryssa för
”Nyhetstidning” under ditt
Konto: www.sfbok.se/user.
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Beställ klapparna
i god tid - senast
16 december
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Critical Role

Andrzej Sapkowski

The World of
Critical Role 279:-

Alvblod 179:-

Bästa julklappen för Dungeons & Dragons-älskare!
En stor bok om livestream-showen där ett gäng
spelar rollspel på roligast möjliga vis. Texten har
ställts samman av Liz Marsham och spelgänget.
Inbunden. [207401]

Critical Role Vox Machina:
Origins Series I and II Collection 299:Ett samlingsalbum med de två första seriealbumen.
Tecknad serie i inbundet album. [212578]

Del 1 i Witcher
Böckerna om Witcher - häxjägaren Geralt - kommer
nyöversatta i svensk utgåva.
Hot om krig hänger tungt över landet och häxkarlen
Geralt måste skydda Ciri, född att uppfylla en mäktig
profetia, från de som söker hennes destruktiva krafter.
➥ Häftad 18 december. [213830]

Föraktets tid 179:Del 2 i Witcher
➥ Häftad 18 december. [213833]

Björn Wahlberg

Kapten Haddocks ordbok 199:Den som önskar förolämpa sina fiender kan inte finna
en bättre läromästare än Kapten Haddock.
”Redan som 13-åring sammanställde jag en lista på
min skrivmaskin över det haddockska ordförrådet
från A till Ö ur den tidigare översättningen av Tintin
albumen,” berättar Tintinöversättaren Björn Wahlberg. Ett intresse som nu har resulterat i en rolig och
språkgymnastisk lista över ”Haddock-invektiv”.
Inbunden. [208352]

Sista datum för beställningar som ska komma fram till julafton är klockan 00:00
natten mellan den 16:e och 17:e december.
Vi försöker förstås få iväg paket senare också, men kan inte lova något.
Några punkter att hålla i minnet när du beställer julklappar:
- Lägg din beställning i god tid!
- Ange gärna reserver i informationsfältet i kassan. Varan du har beställt kan ta slut.
- Missa inte att du kan boka för avhämtning i butik på hemsidan.
WWW.SFBOK.SE
WWW.SFBOK.SE
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Pierce Brown

Octavia E. Butler

Ted Chiang

Järnguld 229:-

Tidens länkar 199:-

Fjärde delen i Rött uppror
En ny episk trilogi tar vid
efter Rött uppror, serien där
Mars skakades av revolution.
Tio år efter händelserna i
Morgonstjärnan kämpar
revolutionärerna för att
återuppbygga en civilisation
fri från slaveri. De trodde att
ett liv i frihet väntade, men
de hade fel. Ättlingar till den
högsta kasten slåss för för
att återta sina privilegier.

En svensk utgåva av
’Kindred’ från 1979, en
klassisk roman om det
amerikanska slaveriet.
Dana, en ung afrikanamerikansk författare,
förflyttas från sitt hem i Los
Angeles 1976 till en bomullsplantage i Maryland innan
inbördeskriget. Hon tvingas
till svåra val för att överleva
slaveriet och säkra vägen
tillbaka till sin egen tid.

Berättelser om
ditt liv 239:-

Inbunden. [211202]

Inbunden. [63538]

Carl Johan De Geer
& Jan Lööf

Thomas Engström
& Margit Richert

Råttornas herre 189:-

Nattavaara 199:-

Postapokalyptisk samhällskritik och humor, illustrerad
av båda författarna.
Efter katastrofen samlas
Stockholms sista över
levare i en grotta på Södermalm. Drabbade av svält
och sjukdomar försöker de
upprätthålla någon slags
civilisation. De drömmer om
ett fungerande postverk och
dyrkar Kevin Costner.

Första delen i Nordmark
Något decennium fram i
tiden plågas Sverige av
epidemier och klimatkris.
Nattavaara i Norrbotten har
blivit symbolen för hopp där är somrarna svalare och
man kan arbeta sig till ett
medborgarskap i Nordmark,
en republik med Kiruna som
huvudstad. Men det är långt
ifrån något paradis.

Häftad. [211088]

Inbunden. [97057]

4

En novellsamling som ger
nya perspektiv på våra liv
och vår plats i universum.
Vad händer om mänskligheten byggde ett torn från
jorden till himlen - och bröt
igenom till himmelens andra
sida? Tänk om vi upptäckte
att matematikens grunder
var godtyckliga och inkonsekventa? Dessa och andra
frågor diskuteras.

Ta-Nehisi Coates

Vattendansaren 219:En roman från slaveriets
tid i USA.
Slaven Hiram lämnar
Virginias plantager och
värvas till det under
jordiska kriget mellan
slavägare och slavar. Han
håller fast vid sin längtan
att en dag återvända och
befria familjen som han
lämnade kvar. För att
lyckas måste han bemästra
sina magiska krafter.

Inbunden. [206102]

Inbunden. [211392]

Stephenie Meyer

Jessica Schiefauer

Midnattssol 210:-

Bärarna 229:-

Twilight-sagan fortsätter, och
den här gången ser vi genom
Edwards ögon.
Följ med tillbaka till
staden Forks i en ny, mörkare berättelse. För första
gången får vi lära känna
vampyren på djupet. Edward
slits mellan sin mänskliga
sida och det rovdjur han faktiskt är. När han möter Bella
utmanas han på ett sätt som
han aldrig upplevt förut.
➥ Inbunden i december. [117465]

En smitta har härjat i
decennier och tvingat män
och kvinnor att leva åtskilda.
Kvinnorna styr och knappa
resurser delas systerligt,
eller används i jakten på ett
botemedel. Men ordningen
har börjat ifrågasättas.
Nikki lever med Simone. De
har aldrig talat om att bli
föräldrar, men en dag säger
Simone att hon vill bära ett
barn.
Inbunden. [22002]

WWW.SFBOK.SE
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Frank Herbert

Dune 219:SF-Bokhandelns mesta bästsäljare finns åter på svenska.
Herberts roman från 1965, där kampen om naturresurser
göder ett jihadistiskt uppror, känns fortfarande angelägen.
Den är dessutom oförskämt underhållande! Shai-Hulud!
Melange är det mest eftertraktade ämnet i universum: en
drog som kan förlänga människors liv och skapa multi
dimensionellt medvetande, vilket är en förutsättning för
navigering under interstellära rymdresor. Ämnet kan bara
utvinnas på den oländiga ökenplaneten Arrakis.
När kejsaren flyttar vasallskapet över planeten från adels
familjen Harkonnen till familjen Atreides slår Harkonnen
tillbaka och mördar fursten Leto Atreides. Furstens son Paul
flyr ut i öknen tillsammans med sin mor. Paret räddas av
Arrakis ökenlevande invånare. Paul måste vinna ökenbornas
förtroende för att kunna leda upproret mot familjen
Harkonnen.
Kampen om herraväldet över Arrakis utvecklas till en
berättelse om makt, politik och religion, om teknologisk
övertro och naturresursers ändlighet.
Inbunden. [211279]

LITEN ORDLISTA
HUR MÅNGA
DUNEORD KAN DU?

Fremen
Det härdiga
folk som
bebor Arrakis
öknar

Bene Gesserit
En grupp kvinnliga
mystiker som be
sitter märkliga
krafter och har stort
politiskt inflytande

Shai-Hulud
Fremens namn
både på Arrakis
väldiga sand
maskar och på
dessas koppling till
alltets skapare

Kwisatz Haderach
Slutresultatet i ett
mångtusenårigt
avelsprogram avsett
att skapa en man
med mystiska
krafter och makt att
skåda framtiden

Gunilla Jonsson & Michael Petersén

De levande döda 199:-

Del 2 i Mauerfall
Fristående uppföjare till ”Döden är bara början”, skräck
inspirerad av spelet KULT och skriven av spelets författare.
Du får ditt exemplar signerat av författarna.
Tre ungdomar vaknar i källaren under ett ödehus. Tre nakna,
utmärglade och ärrade kroppar trevar sig uppför trappan mot
ljuset. Bland glaskross och inblåsta löv i ett fuktskadat kök
stannar de upp. De känner varandra. De gick en graffitikurs
tillsammans. De skulle måla bland ödevillorna på Wannseehalvön. Där slutar deras minnen. Tomheten tar vid.
På en parkbänk i Berlin hjälper Julia sin flickvän med ansökan till sommarens konstutbildning. Minnet av bästa vännen
Kim har bleknat, förvisat till en handskriven minneslapp
på kylskåpet där hemma. Flickvännen pratar, men Julia hör
inte. En annan röst fyller hennes huvud, en död mans röst.
Inbunden. [193836]

Döden är bara början 169:-

Del 1 i Mauerfall
Verkligheten rämnar runt konstnärer och tonåringar i Berlin.
Inbunden. [177322]
WWW.SFBOK.SE
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Camilla Brinck

Den sista kampen 129:-

Femte delen i Musse & Helium
Musse och Helium må vara små, men de är modiga som få.
Trots att de för tillfället är inlåsta i en mörk, fuktig källare i
Duvjägarnästet, så vägrar de att ge upp.
När mössen får reda på att Duvjägarna tänker skada katten
Sigge ifall de vägrar hjälpa Duvjägarna att hitta Guldosten,
måste mössen tänka och agera snabbt. Guldosten finns fort
farande gömd där ute någonstans. Frågan är: kommer det bli
de onda eller de goda som finner den först?
De står nu inför den största kampen någonsin. Som tur är får
de hjälp från oväntat håll och dessutom får de uppleva något
väldigt speciellt, nämligen hur goda gärningar och fin energi
kan komma tillbaka som en bumerang!
En bok för hela familjen! Vänder sig främst till barn mellan
6-10 år, men passar även som
högläsningsbok för barn
från 4 år.
Inbunden. [263]

Tina Mackic

Sommarskuggan och kalasbuset 115:Ett härligt, mysrysligt äventyr skrivet av Tina Mackic, som till vardags
skriver tv-manus om - just det, Sommarskuggan.
Sommarskuggan har under flera somrar lurat barn och vuxna i programmet Sommarlov. Den magiska dräkten är ständigt på jakt efter sin utvalda
person, om den skulle hitta den så blir Skuggan fulländad! Det får bara
inte hända, och det är därför skuggkistan ska låsas in en gång för alla.
Samtidigt sitter Lykke och Isak i staden med utsikt över Danmark. De har
läst en ramsa för att locka fram Sommarskuggan. Tänk vad kul det skulle
vara om superbusaren dök upp på Isaks kalas i leklandet! Det är
åtminstone vad Lykke och Isak tror innan kalaset får
besök av den magiska dräkten.
Från 6 år. Kartonnage. [211231]

Jo Salmson

Tam och de åtta
drakarna
del 1-3 139:En samlingsvolym med de tre första
delarna i serien Drakriddare.
Jubileumsutgåva med Tam tiggar
pojken, Tams svåra prov och
Jakten på Tam. Spännande och lättläst fantasy för nybörjarläsare med
dramatiska och vackra
illustrationer i svartvitt av Åsa
Ekström.
Från 6 år. Kartonnage. [211192]

6

Sommarskuggan
- skuggpyssel i
skuggornas värld 89:I en fullmatad aktivitetsbok får vi i färgrika serie
berättelser ta del av
Skuggornas historia. Där får vi
möta Vinterskuggan och läsa
hur hon blev fulländad. Pyssel
och annat skoj ingår också.
Från 6 år. Kartonnage. [211233]
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Johan Egerkrans

Ylva Hällen

Oskar Källner & Karl Johnsson

Stina Nilsson

Triceratops och andra
horndinosaurier 129:-

Ylvania: Hotet mot
väktarstjärnan 139:-

Gravplaneten 139:-

Det svarta regnet 139:-

I den här boken får du lära
dig mer om de horn- och
kragförsedda ceratopsierna
och deras släktingar.
Allt från vad de åt till hur
deras sköldar fungerade.
Visste du att man hittat en
protoceratops som förstenats
mitt i en fajt med en velociraptor? Eller att triceratops
hade det största huvudet av
alla landdjur?

Tredje delen i Ylvania
Det börjar med en mystisk
förbannelse. En elev på
magikerskolan förstenas.
Adrian vaknar samma natt
med känslan av att han varit
där. Strax därefter förstenas
självaste Stjärnmästaren.
Vittnen pekar ut Adrian, som
grips och sätts i fängelse. Nu
vet inga vad de ska tro.

Tredje delen i Imperiets arvingar
Alices och Elias rymdskepp
Stillheten har kraschat på
gravplaneten Umbezra.
Där vandrar bara de döda.
Det är i alla fall vad Stillhetens besättning tror, tills
de får in en nödsignal från
Alices och Elias mamma. Det
verkar som om hon också
befinner sig där. För att hitta
henne beger sig besättningen
ner i gravkamrarna.

Vinnare av Bonnier Carlsens
stora manustävling 2020!
Innan 12-åriga Liv föddes
förstördes världen av onda
trollkarlar. Allt som finns
kvar är förgiftade landskap,
ruiner och demonerna som
gör människorna sjuka och
galna. När en demon tar
över pappas kropp måste Liv
hjälpa mamma genom att
ta hand om huset och lilla
syster.

Inbunden. [130244]

➥ Kartonnage i november. [211190]

Från 9 år. Inbunden. [211237]

Från 9 år. Kartonnage. [211194]

Philip Pullman

Martin Olczak & Anna Sandler

Åsa Rosén

Det hemliga riket 159:-

Troll i järngruvan 129:-

Väktarinnan 139:-

J K Rowling

Andra delen i Boken om stoft
Andra boken i spinoff-serien
till trilogin Den mörka
materian.
Lyra Belacqua är nu tjugo
år och tillbaka i Oxford som
student. Malcolm, han som
en gång räddade baby-Lyra,
har även han vuxit upp. På
olika vägar reser de till
platsen som sägs vara hemsökt av daimoner, till öknens
hjärta.

Fjärde delen i Legenden om Jack
Här avslutas serien om Jack,
Ebba och de andra.
Det ser mörkt ut för Jack.
Hans lillasyster Ebba är fortfarande fånge hos trollens
härskare Bergadrottningen,
och Jack och hans familj
måste ta sig upp till järngruvan i Kiruna, där Berga
drottningen håller till. Till
sin hjälp har de vätten Rurik
och trollungen Nåni.

Första delen i Viskornas dal
Kärlek och uråldrig magi
i Tornedalens hisnande
miljöer.
Iza och hennes familj har
lämnat storstan och flyttat
till Tornedalen. Där träffar
Iza Virva, en flicka som hon
trodde var en låtsaskompis
hon lekte med som barn.
Virva leder Iza till viskorna
och deras hemliga platser.
En ny värld öppnar sig.

Från 12 år. Kartonnage. [155311]

WWW.SFBOK.SE

Från 6 år.

Inbunden. [211238]

Från 9 år. Inbunden. [211255]

Quidditch genom
tiderna 279:Boken om den vilda sporten
från Harry Potter-böckerna,
med bilder av Emily Gravett.
Boken innehåller allt du
någonsin har velat veta om
den tredimensionella sporten
quidditch: dess historia,
reglerna, lagen, dräkterna,
varifrån gyllene kvicken
kommer ifrån, och mycket
mycket mer.
Från 9 år. Inbunden. [211256]
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Jan & Maria Berglin

Derib

Samtidsrysningar 179:-

Buddy Longway
Samlade
äventyr 2 369:-

Nutiden sedd genom paret
Berglins humorraster.
Vi ryser av o- eller välbehag.
Eller av något däremellan
som vi inte kan sortera in i
känsloregistret. Ljudet av
naglar mot svarta tavlan
eller David Hasselhoffs
sång vid murens fall. När
en kubakrokodil knipsar av
en arm på en kräftskiva.
Kändiselitens kindpussar
med Bindefeld i Tel Aviv.
Inbundet album. [127739]

Den svenska utgåvan av
serieklassikern, med fyra
album i varje bok.
Buddy och Chinook har
bildat familj.Vi får följa
paret genom livet, från deras
första möte fram till ålderdomen vilket gör att albumsviten bildar ett epos om en
vildmarkfamiljs öde.
Inbundet album. [205433]

SF-BOKHANDELN VINTERN 2020

Malin Falch

Norrsken - Vikingarna
och oraklet 129:14-åriga Sonja har rest med
trollpojken Espen till den
magiska Jotundalen.
Där bor också vikingar, som
tillsammans med ett
magiskt bergsfolk kämpar
för att sätta stopp för Espen.
Sonjas äventyr blir inte
riktigt som hon förväntat sig
och hon fångas i en konflikt
mellan troll, vikingar och det
magiska bergsfolket.
Inbundet album. [135692]

Anneli Furmark

Herge

Herge

Gå med mig
till hörnet 229:-

Den svarta ön retroutgåvan 299:-

Kung Ottokars spira retroutgåvan 299:-

”Brokeback Mountain med
kulturtanter istället för
cowboys.”
Elise är en bra bit över 50,
hon lever i en stabil och
ordnad tillvaro, gift med
Henrik sedan 25 år, barnen
är utflugna. De betraktar
sitt äktenskap som lyckligt
och lugnt till den dagen Elise
träffar Dagmar på en
vernissage.

Tintin som de första läsarna
såg honom, i svartvitt.
Tintin kommer en kallhamrad falskmyntarliga på
spåren, vilket efter en vild
jakt för Tintin och Milou till
Skottland och den mytomspunna svarta ön utanför
Kiltoch, där det går rykten
om ett ohyggligt odjur.
Utgåva snarlik den ursprungliga från 1938.

Åttonde Tintinalbumet i
svartvitt originalutförande.
Året är 1939. Det krigshetsande landet Bordurien, ett
lätt förklätt Nazityskland,
försöker annektera det
fredliga grannlandet Syldavien med hjälp av en viss
Müsstler, vars namn är en
uppenbar kombination av
Mussolini och Hitler.

Häftat album. [211203]
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Inbunden. [211067]

Inbunden. [211068]

André Franquin

Gaston: Den
kompletta
samlingen 4 359:Här bjuds på snilleblixtar,
dundertabbar, sönderrivna
kontrakt och galna upptåg.
Eftersom Gaston på all
deles egen hand kan driva
hela kontoret och i synner
het redaktör Mossberg till
vansinnets brant, gissa då
hur det går när han får
sällskap av sin skrattmås
och sin katt?
Inbundet album. [211065]

Joakim Lindengren

Pungdjävlar 210:Ugly Mareowls kompisar i
punkbandet The Bollocks har
blivit av med sin replokal i
kvarteret Karpen.
Värre än så, hela kvarteret
har blivit stulet! Ugly ger sig
ut i stadsnatten på jakt efter
svar. På vägen möter han
flera suspekta figurer, som
Stören Kirkegaard, pastor
vid Fiskkyrkan, och ubåtskaptenen Varg-Larsen.
Inbundet album. [211066]
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Ulrika Linder

Gunnar Lundkvist

Återvinningscentralen 210:-

Klas Katt får ett
uppdrag 210:-

Ulrika Linder skildrar sin
jobbvardag bland sopor,
märkliga föremål och typer
som tror sig veta bäst.
Med humor, detaljerade
teckningar och absurda foton
ges ett unikt vittnesmål från
Prylsveriges kyrkogård. En
skådeplats för spillror av
minnen, förunderligheter,
krossade drömmar och en
och annan flådd krokodil.

Den första längre serie
romanen med Klas Katt.
Arbetslinjen gäller för alla.
Även för Klas Katt. Han har
börjat arbeta som privatdetektiv och skadedjursbekämpare. Olle Ångest
kommer hem till honom.
Hans mamma Elsa Ångest
har försvunnit. Klas Katt vet
inte var han ska börja leta
och tar hjälp av Pund-Kurta.

Häftat album. [211206]

Inbundet album. [182486]

Fred Neidhardt

Yves Sente & Giulio De Vita

Spirou i Sovjet 219:-

Tidens berg 269:-

Spirou lever agentliv i kalla
kriget.
Under täckmanteln att vara
reportrar från en kommunistisk tidning reser Spirou,
Spip och Nicke till Sovjet
unionen för att rädda greven
av Champignac ur ryssarnas
klor, infiltrera ett topphemlig
laboratorium och sätta stopp
för planerna att göra hela
mänskligheten till
kommunister.

Fjärde delen i Kriss från Valnor
Äventyr från samma fantasyvärld som serien om Thorgal,
vikingen från stjärnorna,
men med Kriss i centrum.
Kriss avsäger sig sin drottningkrona för att istället
söka efter sin försvunne son
Aniel. För att hitta honom
måste hon först finna vägen
till Tidens berg och därefter
besegra fienderna som söker
hindra henne.

Inbundet album. [211073]

Inbundet album. [208366]

Nästa sida: Läs en japansk roman!

Åsa Ekström

Mitt liv i Japan 189:Många mangafans drömmer om att flytta till Japan. Serietecknaren
Åsa Ekström gjorde slag i saken, hamnade på japanska topplistor
med sin onlineserie och har gett ut flera böcker.
Med ”Nordiska tjejen Åsa upptäcker Japans mysterier” slog Åsa
igenom på den japanska seriemarknaden. Serien började online,
på bloggportalen Ameblog, där den tuffade på tills den över en natt
spreds viralt och blev den högst rankade privatbloggen i Japan.
Som mest hade hennes blogg 1,5 miljoner besökare per dag!
Som namnet antyder handlar serien om kulturkrockar, språkliga
finurligheter och livet som svensk tjej i Japan. Små saker som
artigt uppförande, en typisk lunchlåda och vad ”vanligt folkvett”
egentligen är, funkar ju inte längre som vanligt i ett nytt land!
Tre delar av onlineserien har getts ut i bokform, tillsammans med
en fjärde bok om att resa i Japan. Nu kan vi efter att ha läst om
serien som gjorde Åsa ”big in Japan” äntligen läsa den på svenska!
Förlaget Kartago har gjort ett urval bland de första två böckernas
strippar och publicerat på svenska.
Häftad. [211074]

Nordiska tjejen Åsa upptäcker Japans mysterier Vol 1 199:Första volymen av den japanska versionen av serien.
Häftad. [142613]
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LÄS EN JAPANSK ROMAN

Yoko Tawada

Kobo Abe

Sändebudet 239:-

Secret
Rendezvous 169:-

Prisbelönt dystopi från
ett framtida Japan, nu på
svenska.
Japan har isolerat sig och
barnen är så svaga att de
knappt kan gå. Mumei bor
med sin morfar Yoshiro. Han
tar hand om sitt barnbarn,
som likt de andra barnen
har fötts med grått hår och
veka lemmar, men som är en
oerhört inkännande och vis
pojke.
Inbunden. [14615]

Absurdism om en man en
söker sin hustru på ett allt
mer skruvat sjukhus.
Sjukhuset är en labyrintisk
byggnad där mannen irrar i
dagar. Han möter märkliga
personer, springer in i sällsamma sexuella experiment
och har en känsla av att vara
övervakad. Men han ger
aldrig upp sitt sökande efter
hustrun.

SF-BOKHANDELN VINTERN 2020

Toshikazu Kawaguchi

Tales From
the Café 139:En fristående uppföljare till
tidsreseberättelsen ’Before
the Coffee Gets Cold’.
På en bakgata i Tokyo finns
ett kafé med hundraåriga
anor och en ovanlig
specialitet – gästerna erbjuds möjligheten att resa
tillbaka i tiden. Här ingår
fyra noveller om tidsresenärer som söker ändra det
förflutna.

Hiromi Kawakami

People From My
Neighbourhood 189:En samling ’mikronoveller’
- berättelser krympta tills de
ryms i handflatan.
Ett barn bor under ett lakan
i trettio år. Ett hyreshus ger
besökare konstiga åkommor.
En gammal man lever med
två skuggor, en vänlig och en
upprorisk. Två flickor med
samma namn bråkar in i
döden. Och mycket mer ...
Smått är gott!

Pocket. [212364]

Pocket. [210375]

Sayaka Murata

Akiyuki Nosaka

Yoko Ogawa

Nahoko Uehashi

Earthlings 189:-

The Cake Tree
in the Ruins 159:-

The Memory
Police 139:-

The Beast Warrior 129:-

Nosaka är känd för romanen
’Eldflugornas Grav’, skriven
som en personlig ursäkt till
lillasystern Keiko som dog av
undernäring under kriget.
Novellsamlingen The Cake
Tree in the Ruins tar också
upp ämnen från andra
världskriget, i en samling
personligt hållna berättelser
med drag av fabel och en
gnutta magisk realism.

Ett surrealistiskt
mysterium på en ö där allt
som försvinner glöms bort.
En ung författare får veta
att hennes redaktör riskerar
att föras bort av Minnes
polisen. Det betyder att hon
och alla andra kommer att
glömma redaktören. För
fattaren bestämmer sig för
att ta risken och försöka
rädda sin vän.

Pocket. [210663]

Pocket. [207720]

Kusinerna Natsuki och Yuu
träffades som barn varje
sommar i Naganobergen.
Något fruktansvärt händer
och kusinerna lovar varandra att överleva, vad som
än händer. Många år senare
försöker en vuxen Natsuki
hantera det som hände, men
det förflutna återvänder. Hon
återvänder till bergen för att
träffa Yuu. Kommer kusinen
att minnas löftet?
Storpocket. [210363]
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Pocket. [210362]

Andra delen i The Beast Player
Uppföljare till den pris
belönta fantasyromanen ’The
Beast Player’.
Tio år har gått och Elin,
flickan som blev vän med en
Kungsbest, försöker hålla
sig borta från alla intriger.
men när en mystisk sjukdom
drabbar Toda upptäcker Elin
att något märkligt pågår,
något som hotar allt hon
håller kärt.
Pocket. [208836]
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Aliens & Predators

Dungeons & Dragons

Diana Ault

Alien: The Official
Cookbook 310:-

Heroes’ Feast 279:-

Cook Anime: Eat Like Your
Favorite Character 239:-

The Official Dungeons & Dragons Cookbook

➥ Inbunden i november. [71369]

Inbundet album. [211393]

Back to the Future

Claire Belton & Susanne Ng

Jef Aldrich and Jon Taylor

Back to the Future:
The Hill Valley Cookbook 310:-

Let’s Bake! A Pusheen
Cookbook 179:-

Düngeonmeister A Drink Master’s Guide 149:-

Inbunden. [62162]

Inbunden. [179723]

➥ Inbunden i december. [62938]

World of Warcraft

Marvel

Robert Tuesley Anderson

World of Warcraft: The Official
Cookbook 299:-

Eat the Marvel Universe: The
Official Cookbook 299:-

Recipes From the World
of Tolkien 279:-

Inbundet album. [199587]

Inbunden. [208471]

Inbunden. [207948]

WWW.SFBOK.SE
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Ben Aaronovitch

A. Deborah Baker

Leigh Bardugo

Genevieve Cogman

False Value 110:-

Over the
Woodward Wall 229:-

Ninth House 119:-

The Dark Archive 129:-

Inbunden. [208053]

Ninth House 119:-

Sjunde delen i The Invisible Library
Litterära äventyr med biblioteksspionen Irene.
Irene lär upp en ny Bibliotekarie i konsten att skörda
fiktioner från parallella
verkligheter. Men hennes
elev, en älva, visar sig svårundervisad. När kidnappare
och lönnmördare dyker upp i
kulisserna tvingas lärare och
elev ut i ett farligt sökande
efter kunskap.

Pocket från UK. [212008]

Pocket. [208608]

Audrey Coulthurst

Emily M. Danforth

Neil Gaiman

James Islington

Over the
Woodward Wall 119:-

Plain Bad
Heroines 179:-

The Light of All That
Falls 129:-

Andra delen i Of Fire and Stars
Andra delen i en fantasyserie
om två förälskade prinsessor.
Prinsessorna Denna och
Mare har äntligen blivit ett
par. Men det betyder bara
att de ställs inför nya faror.
Mare vill helst bara leva i
lugn och ro, men det visar sig
svårt när Denna inte har full
kontroll över sina magiska
krafter.

Hundra år gamla dödsfall
vävs samman med nutida
skräck.
Året är 1902. Kärleksparet
Flo och Clara påträffas döda
vid sin skola. Ytterligare tre
mystiska dödsfall inträffar
vid skolan innan den slår
igen. Drygt hundra år senare
kommer ett filmteam till
den påstått hemsökta gamla
flickskolan.

The Neil Gaiman
Reader: Selected
Fiction 349:-

Tionde delen i Rivers of London
Magi och polisarbete i ett
London fyllt av hemligheter.
Den magiska polismannen
Peter Grant får jobb på ITsnillet Terrence Skinners
nya firma Serious Cybernetics Company. Skinner har
lagt vantarna på teknologi
som är lika magisk som den
är vetenskaplig. Och precis
lika farlig som den
mäktigaste besvärjelse.
Pocket. [207973]

Pocket. [213684]
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Seanan McGuire skriver
under pseudonym om två
barn i ett magiskt land.
På väg hem från skolan
råkar Avery och Zib, två
väldigt olika barn, klättra
över samma mur. De hamnar
i Uppe och Under – ett land
fyllt av äventyr. Där måste
de lita till varandra för att
hitta tillbaka hem.

Inbunden. [213027]

Första delen i Alex Stern
Maktspel och nekromantik
på elituniversitetet Yale.
Alex Stern överlevde en
fruktansvärd mordorgie och
fick en andra chans i livet.
Nu går hon på landets mest
prestigefyllda skola - med
uppdrag att utforska Yales
hemliga sällskap.
Unga vuxna.
Pocket från USA. [209747]

Neil Gaiman-läsare från
hela världen har samlat 52
texter i en härlig tjock bok.
Här ingår ett femtiotal
noveller och utdrag ur
Neverwhere, Stardust,
American Gods, Anansi Boys
och The Ocean at the End of
the Lane. Marlon Jones har
skrivit ett förord.
Inbunden. [213246]

Tredje delen i Licanius Trilogy
Här avslutas serien som tog
sin början i The Shadow of
What Was Lost.
Gränsen är hel igen, men
kanske är det ändå för sent.
Davian är fånge i främmande land; ensam ställs han
mot de kvarvarande Vördade, som arbetar natt och dag
för att göra ogjort det som
utlöstes av Ashas offer.
➥ Pocket i december. [210949]
WWW.SFBOK.SE
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Jim Butcher

Battle Ground 179:-

Del 17 i The Dresden Files
Här fortsätter handlingen från den senaste boken om Chicagomagikern.
Harry har stor erfarenhet av övermäktigt motstånd. Han har stångats
mot vampyrerna i Röda hovet, mot de fallna änglarna i Order of the
Blackened Denarius och mot The Outsiders. Men den här gången är
oddsen otäckt höga. En varelse med krafter som inte har skådats på
jorden de senaste tusen åren är på ingång. Och hon har en armé i
släptåg. Den sista titanen har förklarat krig mot Chicago. Hon tänker
lägga mänskligheten under sig och krossa alla som står i hennes väg.
Gissa vem som står på tur att krossas?
Storpocket. [37809]

Battle Ground 249:Inbunden. [30700]

Susanna Clarke

Piranesi 199:En fantastisk bok som bekräftar Susanna Clarkes briljans som författare
och hennes förmåga att skriva en tillsynes enkel historia som är mer
mångbottnad än läsaren lyckas förstå av bara en genomläsning.
Piranesi lever i ett till synes oändligt hus bestående av salar och vestibuler. Salarna innebos av statyer och hans nuvarande uppgift är kata
logisera dessa statyer. Hur begränsad Piranesis värld än må vara så trivs
han. Huset omåttligt vackert och generöst, i hans uppfattning. Det förser
honom med allt han behöver – i alla fall nästan allt.
Såvitt han vet finns det femton personer i huset. Det är tretton skelett
som han nogsamt tar hand om och Den Andra, som får hjälp av Piranesi i
sin viktiga forskning. Men så kommer den sextonde personen in i bilden.
Först enbart som ett underbart löfte, men Den Andre varnar för den
sextonde personen. Sedan var det den där Profeten också…
Inbunden. [207500]

Joe Abercrombie

The Trouble With Peace 179:-

Andra delen i The Age of Madness
I uppföljaren till ’A Little Hatred’ återvänder Abercrombie till den mörka,
skitiga världen där han slog igenom med böckerna i First Law-serien.
Savine dan Glokta, en gång Aduas mäktigaste investerare, har förlorat
allt - sin förmögenhet, sitt rykte och sitt goda omdöme. Men sin äregirighet och maktlystnad har hon kvar. Ingen ska hindra henne från att ta sig
tillbaka till toppen.
Runt om i staden jäser upprorandan. ”Breakers” lurar i skuggorna, där de
smider planer på hur de ska hjälpa arbetarna att bryta sina bojor. Adelsmännen fejdar och slåss för att vinna fördelar. Orso försöker hitta rätt
väg genom den knivarnas labyrint som är stadens politiska liv, men drar
på sig ständig fler fiender och större skulder.
Storpocket. [207979]

The Trouble With Peace 239:Inbunden. [209552]
WWW.SFBOK.SE
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Naomi Novik

A Deadly Education 169:-

Första delen i Scholomance
Författaren till böckerna om draken Temeraire, Uprooted och
Spinning Silver skriver om en magistudent med en mörk sida.
Scholomance är en magiskola där en missad examen innebär slutet –
bokstavligen – för den olyckliga eleven. Det är inget mysigt
Hogwarts, utan en skola utan lärare och sommarlov, med monster
i korridorerna och mordiska klasskamrater. Relationer handlar om
makt och intriger, aldrig om kärlek och vänskap. Den nya eleven Gal
borde klara sig bra – hennes inneboende magi är stark nog att jämna
berg med marken – men släpper hon lös sina krafter riskerar alla
andra på skolan att dö. Hon har en ovanlig bakgrund bland
spiritister. Det skulle dessutom var lättare om inte Orion Lake
envisades med att konstant ”rädda” henne.
Storpocket. [207531]

A Deadly Education 199:Inbunden. [207532]

J K Rowling

The Ickabog 259:Möt det mytiska monstret
Ickabogen.
Cornucopia var en gång det
lyckligaste riket i världen, fyllt av
rikedomar och glada människor.
Det enda tråkiga med riket var
de dimmiga träsken i norr, där
den farliga Ickabogen bodde. Men
inga förnuftiga människor trodde
på Ickabogen. Det var bara en
saga. Eller? Kan myter få ett eget
liv? Kan de avsätta kungen och
dra in två barn i ett osannolikt
äventyr?
Barnbok. Inbunden. [175523]
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Neil Gaiman
& Chris Riddell

Pirate Stew 219:Long John och hans vilda pirater
drar med två syskon på äventyr.
Dags att koka Piratstuvning!
En tramsig, härligt under
hållande historia med pirater,
flygande skepp, flottiga munkar
och magiska stuvningar. Boken
passar bra för både unga och
gamla sjörövare. Neil Gaiman
har skrivit en rimmande text och
Chris Riddell illustrerar, som
vanligt med fantastisk känsla för
udda figurer och känslor.
Barnbok. Inbunden. [211386]

Rick Riordan

The Tower
of Nero 199:-

Del 5 i The Trials of Apollo
Det är dags för den sista prövningen.
Kampen om Jupiterlägret är över.
Nya Rom har klarat sig. Tarquin
och hans odöda härskara är besegrade och Apollon har på något
sätt klarat sig levande genom
hela historien. Men en prövning
återstår. Apollon och Meg måste
bereda sig på att möta Nero, den
sista kejsaren.
Ungdomsbok. Inbunden. [212402]
WWW.SFBOK.SE
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Benedict Jacka

Richard Kadrey

Rebecca Kuang

Kalayna Price

Forged 139:-

Ballistic Kiss 99:-

The Burning God 169:-

Grave War 95:-

Del 11 i Alex Verus
Storstadsmagikern Alex
Verus möter sitt mörka jag.
Alex måste omfamna sitt
inre mörker. Det ställer till
problem både för honom
själv och andra, samtidigt
som han måste ta itu med
ärkefienden Levistus och
Rådets dödspatrueller. Alex
är dessutom inte den enda
som har tvingats till förändring.
➥ Pocket i december. [84146]

Del 11 i Sandman Slim
Sandman Slim är tillbaka i
Los Angeles, just som staden
drabbas av en spökinvasion.
Mysteriet med de onda
andarna i stadsdelen Little
Cairo visar sig ha rötter i
1970-talet och mordet på en
skådis. Stark rotar i fallet,
samtidigt som han själv
faller för Janet, kvinnan
han lärde känna under en
zombieattack.

Tredje delen i The Poppy War
Sista delen i en serie
inspirerad av 1900-talets
kinesiska historia.
Fang Runin gick segrande ur
inbördeskriget och räddade
sitt rike undan invasionsstyrkor och kejsarinnan Su
Daji, men sveks sedan av
sina medkämpar och
lämnades för död. Hon
kämpar ändå vidare för att
rädda Nikans folk.

Sjunde delen i Alex Craft
Gravhäxan Alex Craft får
allt svårare att leva i den
vanliga världen.
Hon är chefsutredare inom
Fae Investigation Bureau, en
roll hon aldrig hade kunnat
föreställa sig själv i. När en
explosion vid Eternal Bloom
hotar älvorna som lever
bland människor måste Alex
dra igång en omfattande
utredning.

Pocket. [207875]

Storpocket. [207880]

Pocket. [210202]

Philip Pullman

Matt Ruff

V E Schwab

Nalini Singh

The Secret
Commonwealth 149:-

Lovecraft Country 139:-

The Invisible Life
of Addie LaRue 199:-

Del 2 i The Book of Dust Trilogy
Lyra Silvertongue är till
baka, och nu är hon inte
längre ett barn.
En tjugoårig Lyra kämpar
med relationen till daemonen Pantalaimon och dras in
i en konfliktfylld värld hon
inte visste fanns. Med henne
är Malcolm, nu en ung man.
Trion ger sig ut på en lång
resa, mot öknen i öster.
Pocket. [209985]
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Lovecraftiana under Jim
Crow-tiden: rasism, förtryck
och människooffer i boken
som blev en fantastisk
tv-serie.
Atticus pappa försvunnit
och tillsammans med sin
farbror George (författare
till resehandboken ”The Safe
Negro Travel Guide”) och
barndomsvännen Letitia
följer Atticus ledtrådar mot
New England.
Pocket. [212946]

Addie lovar bort sin själ till
djävulen i utbyte mot evigt
liv. Men det finns en hake hon glöms bort av alla.
Addie lämnar sin hemstad
i 1700-talets Frankrike och
påbörjar ett kringresande liv,
tills hon en dag möter någon
som minns henne.
Storpocket. [208363]

The Invisible Life ... 259:Inbunden. [208362]

Archangel’s Sun 95:Del 14 i Guild Hunter
Kampen mellan Dödens och
Pestens ärkeänglar är över,
men deras arv hotar Afrika.
Afrikas ärkeängel Titus
måste hejda de återfödda
från att spridas i alla väderstreck. Alla som skulle
kunna hjälpa honom är döda
eller svårt sårade. Kvar finns
bara Kolibrin, gammal och
mäktig men med ett fragmenterat sinne.
Pocket. [210197]
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Andrea Stewart

Charles Stross

Sabaa Tahir

Evan Winter

Bone Shard
Daughter 179:-

Dead Lies
Dreaming 249:-

A Sky Beyond
the Storm 169:-

The Fires of
Vengeance 199:-

Första delen i Drowning Empire
Sukaidynastin härskar
sedan många år med hjälp
av benskärvornas magi.
Men nu vacklar ättens
makt. Kejsarens dotter Lin
har förlorat alla minnen av
barndomen och rollen som
tronarvinge. Efter åratal
av fångenskap svär hon att
slå sig fri och ta sin plats på
rikets tron.

Första delen i Dead Lies Dreaming
Wendy Deere har ett nytt jobb
- hon jagar superskurkar.
Under efterforskningar
kring Impen, ledare för en
grupp som kallar sig ”The
Lost Boys”, dras Wendy in
i intriger kring den sista
existerande kopian av den
världsförstörande boken
Necronomicon, som ska
säljas på auktion i London.

Del 4 i An Ember in the Ashes
Befriade och rasande djinner
sprider förödelse.
Men för Nightbringer har
hämnden mot människorna
bara tagit sin början. Vid
hans sida utropar sig Keris
Veturia till kejsarinna och
kräver att alla hot mot
hennes makt krossas. Högst
upp på dödslistan står Blood
Shrike.
➥ Inbunden i december. [210233]

Andra delen i Burning
I uppföljaren till ’The Rage
of Dragons’ måste Tsiora gå i
strid mot sin egen syster.
Tau och drottning Tsiora
ställs inför hot från Xiddas
urinvånare. Tsiora måste
angripa sin egen huvudstad, där hennes syster har
upphöjts till Omehis ”sanna”
drottning. Staden måste
återtas.

Inbunden. [209548]

Inbunden. [52921]

Rise of the Horde &
Lord of the Clans 249:av Christie Golden

Illustrerad samlingsvolym med
Christie Goldens två Warcraftromaner om Horden, från den
paradisiska tiden i Draenor till
striderna mot Alliansen.
Inbunden. [211152]
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Storpocket. [18032]

av Madeleine Roux

Exploring Azeroth: the
Eastern Kingdoms 299:-

En roman som berättar för
historien till den nya expansionen
Shadowlands. Sylvanas Windrunner intrigerar för att sprida
förödelse över både Horden och
Alliansen.

av Christie Golden

Inbunden. [207815]

En påkostad guidebok om ”det ursprungliga Azeroth”, de östra kontinenterna, i World of Warcrafts
värld. Följ med från Silvermoon i
norr till söderns djungler.
Inbunden. [211505]

Shadows Rising 139:-
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Andrzej Sapkowski

The Tower of Fools 169:-

Första delen i Hussite Trilogy
Den nya romanen från mannen bakom Witcher-böckerna om häxjägaren
Geralt utspelar sig under hussiterkrigen i 1400-talets Polen.
Reinmar av Bielau ertappas på bar gärning i sängkammaren hos Adela
von Stercza, fru till Gelfrad von Stercza, och tvingas fly hals över huvud.
Det vill sig inte bättre än att Gelfrads bror dör i försöken att stoppa den
flyende, och Reinmar är plötsligt en jagad man. Han bestämmer sig för att
söka skydd hos sin bror Peterlin, men finner sig snart jagad av inte bara
bröderna Stercza, utan också inkvisitionen. Han hamnar så småningom
i Dårarnas torn, en tillflyktsort för de vansinniga, men också för olik
tänkande och jagade. Där möter han bland andra en ung Copernicus.
Storpocket. [206724]

The Tower of Fools 259:Inbunden. [206723]

The Witcher Boxed Set 699:Alla åtta böckerna om häxjägaren Geralt av Riva, pocketböcker i en snygg
pappbox.
Geralt är en trollkarl, krigare och mördare. Man han är ingen vanlig
dråpare. Han jagar monster och demoner som hotar och dödar oskyldiga
offer. Under sina resor möter han incestuösa kungar med vampyrdöttrar,
hämdlystna andar, hatiska jungfrur, harpyor och ghouler. Gradvis
kommer han till insikt om att många av dem han jagar själva är offer.
8 pocketböcker i en papplåda. [212080]

Brandon Sanderson

Rhythm of War 319:-

Fjärde delen i The Stormlight Archive
Dalinar Kholin och hans riddare har
kämpat i ett årslångt brutalt krig som aldrig tycks ta slut.
Nya tekniska landvinningar ger fienden
hopp om seger i det tröstlösa kriget. Med
ett djärvt och farligt drag inleds en kapprustning som ställer riddarnas ideal på sin spets, och kanske avslöjar
dolda hemligheter om tornet som en gång var källan till deras makt.
➥ Inbunden i november. [206192]

Rhythm of War 199:-

➥ Storpocket i november. [206168]

Stormlight Archive - Brandon Sandersons storverk
2010 släpptes The Way of Kings, första i en planerad serie om tio böcker
som utspelar sig på Roshar, en värld drabbad av ständiga orkaner och
långa krig. Människorna hamnade på Roshar när de drevs ut ur himlen
av Tomhetsbärarna. De fick till en början hjälp av tio härolder, som
grundade magiska riddarordnar och tog upp striden moy Tomhets
bärarna. Men när kampen var vunnen vände härolderna människorna
ryggen. Ingen vet varför, men Småkungarna började slåss med varandra
om häroldernas gudomliga vapen. Magi och vetenskap blandades i ett
samhälle som steg in i upplysningstiden.
WWW.SFBOK.SE
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Douglas Adams

Margaret Atwood

Margaret Atwood

Elizabeth Bear

The Ultimate
Hitchhiker’s Guide to
the Galaxy 359:-

The Handmaid’s Tale
and The Testaments
Box Set 269:-

The Testaments 149:-

Machine 229:-

De fem Hitchhikerromanerna
(The Hitchhiker’s Guide to
the Galaxy, The Restaurant
at the End of the Universe,
Life, the Universe and Every
thing, So Long, and Thanks
for all the Fish och Mostly
Harmless), plus en kort
novell, ”Young Zaphod Plays
it Safe”.

’The Handmaid’s Tale’ och
’The Testaments’ i en box.
Sedan Tjänarinnas be
rättelse gavs ut 1985 har
Atwoods framtidsvision
ökat i betydelse. TV-serien
gav boken en nytändning
och lockade Atwood att
skriva en fortsättning. Här
samlas båda böckerna.

Del 2 i The Handmaid’s Tale
Vinnare av Bookerpriset
2019!
The Testaments utspelas
femton år efter Tjänarinnans berättelse och utgår
från tre kvinnor som be
rättar om sina liv i den
kristna fundamentalistiska
staten Gilead. Gudsstaten
börjar ruttna inifrån, men
förtrycket har inte mildrats.

Andra delen i White Space
Doktor Jens arbetar på ett
ambulansskepp. Hennes
senaste uppdrag börjar med
ett mysterium.
Två skepp, ett gammalt och
ett nytt, har förenats i ett
märkligt famntag. Besättningen på ena skeppet har
drabbats av en oförklarlig
sjukdom och ett livsfarligt
virus sprids.

Pocket. [32443]

Storpocket. [211987]

Storpocket. [199723]

Storpocket. [211025]

M R Carey

C. J. Cherryh & Jane S. Fanche

Troy Denning

Cory Doctorow

The Trials of Koli 139:-

Alliance Rising 99:Första delen i Hinder Stars
C J Cherryh återvänder
Alliance-Union-universat,
scenen för den prisbelönta
’Downbelow Station’.
Det mystiska jätteskeppet
The Rights of Man ligger
halvfärdigt vid Alpha
stationen. Ingen tycks riktigt
känna till syftet bakom bygget av det väldiga skeppet,
men när sanningen kommer
fram lär mycket förändras.

Shadows of Reach: A
Master Chief Story 139:-

Attack Surface 239:-

Andra delen i Rampart Trilogy
Koli hade aldrig föreställt sig
att han skulle lämna sin by.
Utanför bygränsen fanns
stryparträd, monster och
farliga människor. Men
Koli tvingades i landsflykt.
Han tänker tillbaka på be
rättelsen om det förlorade
London, om teknologi från
Gamla tider. Utan att veta
vart han ska styra stegen
börjar Koli söka.
Pocket. [64787]

Pocket. [210205]
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En Halo-roman
Master Chief och Blue Team
återvänder till planeten
Reach.
AI:n Cortana har utfärdat
ett ultimatum som ställer
hela galaxens civilisation
inför ett omöjligt uppdrag.
Blue Teams uppdrag är att,
osedda av Cortanas många
ögon, söka svar och medel att
använda i kampen mot AI:n.
Storpocket. [212428]

Tredje delen i Little Brother
Masha Maximow har skrivit
mjukvara som hjälper auktoritära regimer att spionera
på sina medborgare.
Hon levde ett liv där lidandet hennes kod orsakade
var långt borta och abstrakt.
Men nu närmar sig förtrycket hennes egna hemkvarter.
En gammal pojkvän råkar
illa ut på grund av Mashas
arbete.
Storpocket. [181229]
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Ernest Cline

Ready Player Two 175:-

Andra delen i Ready Player One
’Ready Player One’ var en virtuell saga full av popkulturella referenser
som blev en jättehit. Nu kommer uppföljaren.
Några dagar efter segern i OASIS-grundaren James Hallidays tävling
gör Wade Watts en upptäckt som förändrar allt. I Hallidays privata
kassavalv finns teknologi med potential att förändra världen och göra
OASIS tusen gånger roligare - och mer beroendeframkallande - än vad
någon trott var möjligt.
Men som väntat följer ett mysterium med det nya fyndet. Halliday har
lämnat ett budskap som antyder att ett fantastiskt pris väntar den
som kan lösa gåtan. En oväntad, och oväntat brutal, rival dyker också
upp, beredd att döda miljoner människor för att få det han vill ha.
➥ Storpocket i november. [212250]

Ready Player Two 199:➥ Inbunden i november. [212251]

Peter F. Hamilton

Saints of Salvation 199:-

Tredje delen i Salvation Sequence
Mänskligheten tog emot de utomjordiska olyix och deras mirakulösa
teknologi med öppna armar. Men främlingarnas givmildhet visade
sig ha en mörk baksida.
I två års tid har olyix belägrat jorden och ”skördat” människor som
gåvor till sin gud. Städer förintas, miljoner flyr ut i rymden och de
som finns kvar utkämpar ett krig som inte kan vinnas.
I desperation försöker en liten grupp infiltrera olyixskeppet Livets
frälsning. De planerar att ta sig till fiendens hemplanet, tusentals
ljusår bort, och skicka en signal som kan uppsnappas av framtida
generationer. Men framtidens människor är få och illa ansatta.
Frågan är om deras resurser
räcker för att slå till mot
olyix hemvärld.
Storpocket. [208606]

Christopher Paolini

To Sleep in a Sea of Stars 199:Storslagen och visionär science fiction från författaren till böckerna
om draken Eragon.
Under ett rutinuppdrag på en obebodd planet hittar xenobiologen
Kira en ickemänsklig artefakt. Först blir hon glad, men glädjen förbyts i skräck när marken runt henne börjar rör sig. Det blir början
till en lång resa genom galaxen, där Kira får klart för sig att mötet en
annan intelligent art är något helt annat än hon trott. Hon tvingas
ompröva sin egen mänsklighet, samtidigt som jorden och de mänskliga kolonierna hotar att utplånas när allt annat än vänligt sinnade
utomjordingar dyker upp.
Storpocket. [199855]
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Eric Flint & Iver P Cooper

David Carrico

Eric Flint & Charles E. Gannon

1636: The China
Venture 115:-

1636: Flight of the
Nightingale 115:-

1637: No Peace
Beyond the Line 275:-

Del 30 i 1632
Tidsresenärerna i 1600-talets
Europa försöker etablera en
ambassad i Kina.
Sändebuden lyckas skaffa
sig en viktig allierad, amiral
Zheng Zhilong, före detta
pirat och nu ansvarig för den
kinesiska flottan. Zheng vet
att besvärliga tider väntar
och tänker leda sin familj
genom svårigheterna.

Två kortromaner från Eric
Flints 1632-universum, där
amerikanska tidsresenärer
har grundat ett tidigt EU.
I The Flight of the
Nightingale, inspireras
1600-talskvinnan Francesca
Caccini av tidsresenär
ernas ankomst. I Bach to the
Future kämpar musikern
Johann och hans bröder för
att skydda sin familjs arv.

Del 32 i 1632
Året är 1637 och platsen
Västindien.
Kommendör Eddie Cantrell
och amiral Martin Tromp
bjuder spanjorerna på otäcka
överraskningar, samtidigt
som holländare, svenskar,
tyskar och tidsresenärer
försöker dra jämnt. Vem ska
lyckas ta kontroll över Nya
världens råvarutillgångar?

Pocket. [211153]

Pocket. [211182]

Inbunden. [207413]

John French

The Solar War 99:Första delen i The Siege of Terra
Början till slutet på sagan
om Horus uppror.
Efter sju års bittra strider
har upprorsstyrkorna under
Horus nått fram till Terra,
Tronvärlden där den hatade
fadern har sitt säte. Horus
tänker dräpa Mänsklig
hetens kejsare och lägga
Imperiet för sina fötter. Men
som bekant går det inte
alltid som man tänkt.
Pocket. [72002]

Kim Stanley Robinson

The Ministry for the Future 199:År 2025 etableras en myndighet med uppdrag att föra kommande
generationers talan och skydda alla arter, existerande och framtida.
Myndigheten döps till Framtidsministeriet. Det här är berättelsen om
arbetet med att rädda framtiden.
Genom samtida ögonvittnen får vi ta del av en berättelse om hur klimatförändringarna förändrar allt – naturen, civilisationen, våra livsvillkor,
våra relationer och vårt psyke. Det handlar inte om något avlägset ”efter
katastrofen”, utan om här och nu och den omedelbara framtiden.
Storpocket. [5510]

The Ministry for the Future 279:Inbunden. [33241]

Mer Cli-Fi från Kim Stanley Robinson
Kim Stanley Robinson skriver inte postapokalyptisk klimat-sf från en
framtid utan civilisation, utan berättelser från mindre dramatisk, men
ändå av klimatförändringar helt förändrad värld där livet går vidare.

New York 2140 129:-

Green Earth 199:-

Kustlinjerna har ritats om av två mäktiga smält
vattenpulser, men New York City står kvar, om än
med vatten runt fötterna. Invånarna i en bostadsrätts
förening på Manhattan kämpar på i ett hus som har
klarat översvämningen.

Samlingsvolym med Forty Signs of Rain, Fifty Degrees
Below och Sixty Days and Counting. Redan för 15 år
sedan skrev Robinson den här trilogin om de politiska
komplikationerna kring hanteringen av klimatkrisen.
Och den håller fortfarande!

Pocket. [176379]

Storpocket. [145429]
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Essa Hansen

Frank Herbert

Nophek Gloss 129:-

Frank Herbert’s Dune
Saga 6-Book Box 859:-

Caidens hemplanet förintas
och han ger sig ut på en lång
färd i jakten på hämnd.
Ombord på ett mystiskt,
besjälat skepp reser Caiden
ut bland stjärnorna. Han
lär sig att galaxen är större
och märkligare än han hade
kunnat ana. Men lusten till
hämnd lämnar honom inte.
Han är fast besluten att
förinta regimen som ödelade
hans hemvärld.
Pocket. [212050]

Alla de ursprungliga sex
Duneböckerna i en box.
Följ Paul Atreides färd från
ung ädling på den karga
ökenplaneten Arrakis till
ledare för en rörelse som
omvälver en hel galax.
Innehåller romanerna Dune,
Dune Messiah, Children of
Dune, God Emperor of Dune,
Heretics of Dune och Chapterhouse: Dune.

SCIENCE FICTION PÅ ENGELSKA

Brian Herbert
& Kevin J Anderson

Dune: The Duke
of Caladan 319:En nyskriven bok som ut
spelar sig före Dune.
Här spelar Paul Atreides far
Leto huvudrollen. Hertigen
som gavs kontroll över den
strategiskt viktiga
planeten Arrakis är en
försiktig maktspelare. Ändå
lyckas han provocera
mäktiga fiender, framför allt
huset Harkonnen.

Cixin Liu

Hold up the Sky 239:Äldre och nyare noveller från
författaren till ”The ThreeBody Problem”.
Novellerna i den här samlingen skrevs mellan 1999
och 2017, under den tid då
Kina förvandlades till en
stormakt och världsledande
varuproducent, något som
speglas i berättelserna.
Storpocket. [210857]
Hold up the Sky 319:-

Storpocket. [211576]

Inbunden. [208052]

Inbunden. [208051]

Alastair Reynolds

A G Riddle

Brandon Sanderson

David Weber & Jacob Holo

Bone Silence 119:-

The Lost Colony 239:-

Starsight 99:-

Tredje delen i Revenger
Space opera med rymd
pirater, inspirerad av
klassikern Skattkammarön.
Systrarna Ness är efterlysta
för brott de inte har begått
och jagas av en flotta med
befälhavare skyldiga till
hemska illdåd. Något alldeles särdeles krävs för att
systrarna ska lyckas undkomma sina förföljare och få
svar på sina frågor.

Tredje delen i The Long Winter
Den långa vintern lade civilisationen i ruiner och bara ett
fåtal överlevde.
Nu står hoppet till en ny
värld. De sista människorna
måste försöka bygga ett nytt
hem på Eos. Men för att
överleva måste de avslöja
hemligheter som kräver att
de utforskar tid och rum,
det förflutna och den fjärran
framtiden.

Andra delen i Skyward
Mänskligheten, krympt till
en spillra, har flytt till en
fjärran planet.
Spensa ville bli pilot, precis
som sin pappa. Drömmen
blev verklighet, men ute
bland stjärnorna fick Spensa
reda på sanningen om sin
far. Han flydde och vände
sig mot sina egna. Spensa
tror dock inte att det är hela
sanningen.

The Valkyrie
Protocol 295:-

Pocket. [207975]

Storpocket. [212859]

Pocket. [211962]
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Andra delen i Gordian Protocol
Nya äventyr med agenterna
på rumtidsskeppet Kleio.
En temporalimplosion har
förintat två universa. Ingen
begriper hur det gick till,
eller vad som kan göras för
att hindra att det händer
igen. Samtidigt planeras en
expedition till den justini
anska pestens tid och
komplikationer tillstöter.
Inbunden. [211157]
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Timothy Zahn

Chaos Rising 189:-

Första delen i Thrawn Ascendancy
Första delen i en ny serie om Thrawns tidiga år i The Chiss Ascendancy.
Utanför galaxen, bortom Imperiets gränser, finns ett kaotiska delar av
rymden där resor är svåra och farliga. Där finns chissernas rike, styrt av
nio mäktiga familjer. Ett oväntat attentat gör att den unge Thrawn, en
lovande officer som adopterats in i en av de härskande ätterna, skickas ut
på ett farligt uppdrag.
Inbunden. [206120]

From a Certain Point of View 159:För att fira att det gått 40 år sedan Star Wars först visades
på bio släpptes 2017 en antologi där bifigurerna får skina.
Antologin samlar 40 olika berättelser från 40 författare,
som alla handlar om de olika bakgrundskaraktärerna från
A New Hope, den allra första filmen.
Storpocket. [211407]

From a Certain Point of View:
The Empire Strikes Back 199:Den andra antologin med bifigurer från Star Wars. Här
hämtas karaktärerna från The Empire Strikes Back.
Storpocket. [211665]

From a Certain Point of View:
The Empire Strikes Back 275:Inbunden. [211664]

T E C K N A D E S T A R WA R S - S E R I E R
Star Wars: Darth Vader
Vol 1: Dark Heart of
the Sith 179:-

From the Journals of
Obi-Wan Kenobi 239:-

Efter den misslyckade
familjeträffen när Luke
tappade handen och föll
ner under Cloud City ger
sig Vader ut på en rasande
hämndturné mot alla som
korrumperade hans son.

Obi-Wan har börjat vänja sig
vid landsflykten på Tatooine,
där han håller ett vakande
öga över den unga Luke Skywalker. Men när Jabba the
Hutt börjar intressera sig för
planeten tvingas den åldrade
jedin till handling.

Häftat album. [186953]

Häftat album. [58993]

Star Wars Vol 1: The
Destiny Path 199:-

Bounty Hunters Vol 1:
Galaxy’s Deadliest 199:-

Marvels nya Star Wars-serie
med text av Charles Soule
berättar om rebellernas öden
efter händelserna i The
Empire Strikes Back. Den
hämtlystna imperieofficern
Zahra gillrar en fälla ...

Möt Boba Fett och hans
kollegor Valance och Bossk.
De råkar i klistret när
Valances mentor Nakano
Lash förråder trion. Och sanningen bakom förräderiet är
spektakulär!

Häftat album. [210648]

Häftat album. [186951]
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Nick Asbury

Sarah Andersen

Allie Brosh

Perpetual
Disappointments
Diary 149:-

Fangs 139:-

Solutions and
Other Problems 219:-

James Miller

A Small Fiction 189:Illustrerade berättelsefrön.
Vad gör författaren med
hundra berättelser i
huvudet, men utan tid
att skriva hundra böcker?
Skriver små berättelsefrön,
förstås. Den här boken är en
liten skattkista av berättelser nedskrivna med högst
140 tecken. Humor, tragik
och dystopi i skön gemenskap. Med illustrationer av
Jefferson Miller.

Pocket. [208044]

Kärlek med gaddar och
klor från Sarah’s Scribbles
skapare.
Vampyren Elsie har ut
härdat hundra år av ensamhet och vågar inte riktigt
tro på tvåsamheten. Tills en
kväll, när varulven Jimmy
dyker upp. Han är vild, rolig
och förstående. De tittar
på skräckfilm, pratar om
läskiga böcker och njuter av
nattliga promenader.

Randall Munroe

Matt Nelson

Amy Ratcliffe

Keri Smith

How To 119:-

Thoughts of Dog 139:-

The Jedi Mind 179:-

En självhjälpsguide från
författaren till ’What If?’ och
’Thing Explainer’.
Trött på det enkla och
effektiva? Då är det här
boken för dig! Munroe ger
tips på hur du kan åstadkomma något så krångligt
och opraktiskt som möjligt.
Som att ta en selfie med
hjälp av ett teleskop eller avgöra någons ålder med hjälp
av kol 14-metoden.

Gulliga hundreflektioner
från mannen bakom
WeRateDogs.
Häng med hunden som
älskar människor mer än
något annat och tygelefanten
sebastian när de möter livet
på ett hälsosamt, valpigt
sätt. Balsam för själen i
isolationstider, baserat på
tweets från Nelsons twitterkonto med reflektioner kring
”the human”.

Wreck This
Picture Book 219:-

Pocket. [207755]

Album. [211138]

Jedi och yoga, en självklar
kombination.
Här paras citat och scener
från Star Wars ihop med
yogapositioner, andningsövningar och meditation
- tekniker som inspirerade
Lucas när han skapade jedi
riddarna. Lite jedifilosifi,
med fokus på frid, kunskap,
balans och vördnad inför
livet ingår förstås också. Bra
julklapp!

En dagbok för pessimister,
cyniker och misantroper.
Alla resor ut i verkligheten
bör ackompanjeras av fraser
som fångar stämningen när
tristessen rullar in, eller när
det går käpprätt åt skogen.
Här ges förslag på sådana,
och på passivt-aggressiva
fraser för motiga tillfällen.

WWW.SFBOK.SE

Inbunden. [211111]

Författaren och tecknaren
bakom ’Hyberbole and a
Half’ är tillbaka med ett nytt
album.
Allie Brosh berättar historier
från sin barndom, anekdoter
om sina ouppfostrade djur
och dissekerar – förstås –
sina egna brister. Humoristiskt och insiktsfullt om sorg
och hjälplöshetskänslor.
Inbunden. [147348]

Inbunden. [211133]

Uppföljaren till interaktiva
”Wreck This Journal” är en
bilderbok.
En barnversion av Keri
Smiths populära bok där du
själv får rita och förstöra i
boken. Passar perfekt för
barn som börjar lära sig
engelska och vill pröva sina
färdigheter genom att rita
och förstöra själva.
Inbunden. [212406]

Inbunden. [47271]
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The Tolkien Official
Calendar 2021 139:-

Rick and Morty 2021
Wall Calendar 129:-

Nina Hemmingsson
2021 159:-

Hokusai 2021
Wall Calendar 179:-

Väggkalender. [212839]

Väggkalender. [212473]

Väggkalender. [208828]

Väggkalender. [209583]

Little Moments of Love
2021 Calendar 179:-

Jan Stenmark
Almanacka 2021 159:-

Doctor Who 2021 Wall
Calendar 129:-

Darth Vader and Son
2021 Calendar 199:-

Väggkalender. [207609]

Väggkalender. [208830]

Väggkalender. [212466]

Väggkalender. [210546]

Anne Stokes 2021
Calendar 129:-

Nightmare Before
Christmas 2021 129:-

Dungeons & Dragons
2021 Calendar 129:-

Väggkalender. [164938]

Väggkalender. [212472]

Outlander 2021
Wall Calendar 129:-

Simpsons Wall
Calendar 2021 129:Väggkalender. [212476]
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Väggkalender. [212470]

Väggkalender. [212485]

Super Mario 2021
Wall Calendar 179:-

Harry Potter 2021
Movie Calendar 129:-

Marvel Retro Classic
2021 Calendar 129:-

Väggkalender. [207648]

Väggkalender. [212474]

Väggkalender. [212471]
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Star Wars 2021 Classic
Wall Calendar 129:-

Cat Wars 2021 Wall
Calendar 189:-

Heart and Brain 2021
Wall Calendar 179:-

Adulthood is a Myth
2021 Calendar 179:-

Väggkalender. [212477]

Väggkalender. [212915]

Väggkalender. [207625]

Väggkalender. [207606]

Mandalorian the Child
2021 Calendar 129:-

The Mandalorian 2021
Calendar 129:-

Muralgranskarens
Almanacka 2021 159:-

Stranger Things
2021 Calendar 129:-

Väggkalender. [212479]

Väggkalender. [210640]

Väggkalender. [208373]

Väggkalender. [212480]

Cyberpunk 2077 2021
Wall Calendar 129:-

Metroid 2021 Wall
Calendar 179:-

Pokemon 2021
Wall Calendar 179:-

The Legend of Zelda
2021 Calendar 179:-

Väggkalender. [63106]

Väggkalender. [207836]

Väggkalender. [207654]

Väggkalender. [207833]

Women in Science
2021 Calendar 179:-

Game of Thrones 2021
Wall Calendar 199:-

Space - Views from the
Hubble Telescope 189:-

Ciruelo Dragons 2021
Wall Calendar 189:-

Väggkalender. [207627]

Väggkalender. [210636]

Väggkalender. [209607]

Väggkalender. [210628]
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Ben Aaronovitch
& Andrew Cartmel

Frank Herbert, Raül Allén,
Patricia Martin

Rivers of London:
The Fey and
the Furious 219:-

Dune the Graphic
Novel Book 1 219:-

Polisinspektör Peter Grant
från Rivers of London-
böckerna dras in i ett nytt
tecknat äventyr.
En racerbil från England
dyker upp i Holland, med en
ovanlig last. Något skumt
pågår uppenbarligen under
street racing-mötena i Essex.
➥ Häftad i november. [211477]

Greg Rucka
& Leandro Fernandez

The Old Guard Book 2:
Force Multiplied 189:Serien om krigarna runt den
odödliga Andromache från
Skytien blev nyligen film.
Det förflutna kommer i kapp
Andys odödliga krigare,
när den nya rekryten Nile
Freeman ansluter. Någon
Andy aldrig trodde att hon
skulle få se igen dyker upp
och ifrågasätter allt gardet
gör och tror på.
Häftat album. [212577]
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Horizon Zero
Dawn Volume 1 219:-

Frank Herberts science
fiction-klassiker som grafisk
roman.
Till ökenvärlden Arrakis
kommer adelssläkten Atreides, av kejsaren utsedd att
överta kryddutvinningen
från det mäktigare huset
Harkonnen. Snart utbryter
ett krig mellan de två husen.
➥ Inbunden i december. [94201]

En grafisk roman som
utspelar sig efter tv-spelet
Horizon Zero Dawn.
Talanah är en framgångsrik maskinjägare som drar
sitt strå till stacken för att
bygga upp den mänskliga
huvudstaden Meridian i en
postapokalyptisk framtid.
När vännen Aloy försvinner
måste Talanah ge sig ut på
ett farofyllt sökande.
➥ Häftad i november. [212368]

Shaun Tan

Chris Ware

Dog 139:-

Monograph
by Chris Ware 349:-

En vacker, poetisk liten bok
och en man och hans bästa
vän.
Boken utgår från Tales from
the Inner City och handlar
om banden mellan människor och hundar genom död och
återfödelse på olika platser
och i olika tider. Tan fascineras av det gamla bandet
mellan människor och hundar, som sträcker sig tillbaka
till tiden före jordbruket.
Inbundet album. [212972]

En självbiografisk bok av
tecknaren bakom Rusty
Brown och Jimmy Corrigan.
Tecknaren Ware är känd för
sina absurda bildberättelser,
främst kanske serien om
Rusty Brown som samlar
popkulturell merchandise i
hjärtat av USA. Här
berättar Ware om sig själv
och sitt liv i bilder.
Inbundet album. [212232]

Alexandro Jodorowsky
& Jerry Frissen

The Metabarons:
Second Cycle 399:Barocktsvulstiga intriger
som spänner över hela
galaxen.
Den här volymen innehåller
berättelser fokuserade på
Metabaronernas arv och
ursprung. Varifrån fick de
sina rikedomar, sin cybernetik och sina djupt
liggande oidipuskomplex?
Inbundet album. [212438]

Kurtis J Wiebe
& Justin Osterling

Dryad Vol. 1 195:En ny fantasysaga om en
familj på flykt.
Familjen Glass bodde i
tretton år i den sömniga
skogsbosättningen Frostbrook, där tvillingarna
Griffon och Rana växte
upp. Till slut nådde det
förflutna ikapp föräldrarna, och hela famljen
tvingades fly.
➥ Släpps i januari 2021.
Häftat album. [211807]
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Vinterns stora händelse i
DC-Universe är Endless Winter,
crossover med bland annat Justice
League, sprungen ur en tusen år
gammal strid där Hippolyta, Black
Adam, the Viking Prince och Träsk
mannen kämpade mot en iskall
motståndare i fimbulvinterns kyla.
Handlingen drar igång i serie
tidningar från december. Albumläsare får som vanligt vänta lite på
samlingsutgåvorna.

Batman Curse of
the White Knight 279:-

Joker: Killer Smile 279:-

Three Jokers 269:-

Kan doktor Ben Arnell finna
sanningen om Jokerns vansinne?
Utan att själv bli galen?
Jokern är ingen önskepatient för
Gothams psykoanalytiker. Men
det stoppar inte doktor Arnell.
Han skulle aldrig släppa en
psykotisk brottsling så nära
inpå livet att han (och hans
kära) tog skada. Eller? Psyko
logisk skräck från Jeff Lemire
och Andrea Sorrentino.

Geoff Johns och Jason Fabok
slår sig samman för att berätta
om Batman och Jokern.
Trettio år har gått sedan The
Killing Joke publicerades och
Jokerns roll förändrades för alltid. Här utforskas förhållandet
mellan Jokern och Batman i
en historia där Batgirl och Red
Hood också har viktiga roller
att spela.
➥ Inbundet album i november. [179700]

Inbundet album. [209991]

DCeased:
The Unkillables 219:En skurkaktig historia från
zombieapokalypsens tid.
Vandal Savage har levt i tusentals år och hunnit göra sig redo
för apokalypsen. Så snart viruset
börjar spridas samlar han en
grupp människor som ska hjälpa
honom att rida ut stormen. Deras
jobb är att skydda Vandal, som i
sin tur lovar dem hopp om överlevnad.
Inbundet album. [209990]

Sean Murphy har skapat en explosiv uppföljare till den lysande
Batman: White Knight.
Jokern anlitar Azrael för att
avslöja en snaskig hemlighet ur
familjen Waynes förflutna – och
samtidigt skapa kaos i Gotham.
Batman rycker ut, men efter avslöjandet frågar han sig om han
kan lita på sin släkthistoria.
Inbundet album. [212639]

Heroes in Crisis 219:Hur klarar superhjältarna
PTSD? Följ med till det ultrahemliga sjukhuset Sanctuary.
På Sanctuary vårdas hjältar
som tagit psykisk skada. Men
något på anläggningen är
väldigt fel. Flera patienter
hittas döda och misstankar
riktas mot Harley Quinn och
Booster Gold. Superman,
Wonder Woman och Batman ska
utreda dödsfallen.
➥ Inbundet album i november. [159509]

Marjorie M Liu & Sana Takeda

Monstress Vol 5 189:Kriget mellan Federationen och Arcanics är på väg att explodera.
Maika måste välja vad hon ska göra härnäst. Vill hon hjälpa sina
vänner eller ge sig ut på egen hand?
Häftat album. [212576]

Monstress vann bästa serieroman för 2016 i årets Hugo Awards, och de som läst
serien är knappast överraskade över vinsten. Monstress står i en klass för sig vad
gäller världsbygge och illustrationer.
Marjorie Liu har använt sig av historiestudier och blickat bakåt för att ge liv till den rasbaserade konflikten i Monstress, och berättar i en intervju att en av de värsta scenerna
i första volymerna är en spegling av vad som skedde under andra världskriget.
Det är en mörk serie, men med oväntat söta kawaii-inslag när västerländsk
serietradition möter österländsk.
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Empyre 349:The Celestial Messiah är
tillbaka, men är jorden redo
för hans budskap?
Flera hot riktas mot jorden.
Samtidigt som Messias
dyker upp avslutas kriget
mellan Kree och Skrull. De
två mäktiga rymdimperierna
slår sig ihop – och styr kosan
mot jorden! Avengers gör sig
redo för en explosiv strid,
medan Fantastic Four tror
på en diplomatisk lösning.
Bäddat för konflikt!
➥ Häftad i november. [78777]
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Thor Vol 1:
The Devourer King 210:Asgard har en ny kung, åskguden Thor.
Efter ett långt krig sänker
sig friden över De tio
världarna. Men det varar
förstås inte särskilt länge.
Den svarta vintern närmar
sig, med en styrka som inte
ens åskans gud kan stå
emot. Thor störtar genom
världarna i ett försök att
rädda Asgard. Manus av
Donny Cates.
➥ Häftad i november. [210322]

The Punisher:
Soviet 210:-

Revenge of the Cosmic
Ghost Rider 179:-

Garth Ennis tar sig an the
Punisher i en historia med
smak av vodka och smetana.
Ett dussin ryska gangstrar
ligger döda framför fötterna
på Frank Castle. Men Frank
dödade dem inte. Det gjorde
Valery Stepnovich. Frågan
är vad som orsakade blodsutgjutelsen. Frank behöver
svara på det innan han konfronterar den gamla världens
hårdaste brottsbekämpare.

Cosmic Ghost Rider, den eldfängda framtidsversionen av
Frank Castle, har åkt fast.
Nu sitt Ghost Rider inburad
i ett intergalaktiskt fängelse
där buren raskt förvandlas
till en MMA-arena. Vem törs
gå upp mot Ghost Rider i
buren? Vem kommer levande
ut? Innehåller också en liten
serie av Donny Cates och
Geoff Shaw, paret som skapade Cosmic Ghost Rider.

Häftat album. [210286]
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Häftat album. [210285]

Wolverine Vol 1 199:Kan Logan slå sig till ro i
mutanternas eget rike, eller
är det mot hans natur?
Det drar ihop sig till strid,
när Lady Deathstrike,
Sabretooth och Dr. Cornelius
visar sig inblandade i brottsliga intriger som hotar att
stänka blod över hela Dawn
of X. Logan är inte den som
backar undan från en strid,
men kanske är hans farlig
aste fiende han själv. Manus
av Benjamin Percy.
➥ Häftad i november. [81770]

Fantastic Four Vol 5:
Point of Origin 210:Fantastic Four beger sig till
den enda plats där de aldrig
har varit förut.
För länge sedan gjorde
Fantastic Four något som
för alltid förändrade en
planet 44 ljusår från jorden.
De födde legenden om ”The
Unparalleled”, superhjältar
som försvarade sin värld. Nu
måste sju hjältar fullgöra
sitt öde och gå i strid mot ....
Fantastic Four!
Häftat album. [210284]

Savage Avengers
Vol 2: To Dine
With Doom 239:-

Spider-Ham:
Aporkalypse
Now 179:-

Paret ni aldrig trodde att
ni skulle få se – Conan och
Frank Castle!
Barbaren och vigilanten
försöker ta med sig askan
efter Franks nära och kära
ut ur the Savage Lands. De
tar vägen över Antarktis och
springer in i två trollkarlar
som triggar alla cimmerierns
hata-trollisar-instinkter: Dr
Strange och Dr Doom.

Peter Porker, den fantastiska
spindelgrisen, är tillbaka i
en egen serie!
Och för den nöffande akro
baten räcker det inte att
svinga sig genom dimensionerna. Nu hoppar han i tiden
också, tillsammans med sin
mänskliga kollega SpiderMan. Spindel – Människa
– Gris: räcker det för att
stoppa Aporkalypsen?

Häftat album. [210282]

Häftat album. [210287]
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Natsu Hyuuga, Nekokurage
& Itsuki Nanao

The Apothecary
Diaries 1 119:En tjänsteflicka befordras till
avsmakerska.
Slottspigan Maomao hittar
en väg till ett bättre liv när
hon ’botar’ tronarvingarna
från en ’förbannelse’. Den
snygga eunucken Jinshi
ger henne en chans att visa
framfötterna. Snart blandar
Maomao dekokter och löser
mysterier.
➥ Pocket i december. [209618]

Hajime Isayama

Paru Itagaki

Kentaro Miura

Attack on Titan
vol 31 119:-

Beastars Vol 8 139:-

Berserk Deluxe
Edition Vol 6 529:-

Science fiction från en framtid med människoätande
titaner.
Zeke är ensam och förrådd.
En armé av titaner väcks
ur sin dvala och bryter ner
murarna. De påbörjar en
marsch, och bara Eren vet
vart de är på väg.
Pocket. [208179]

Attack on Titan vol 32 119:➥ Pocket i december. [210880]

I en värld befolkad av
människodjur måste växtoch köttätare leva till
sammans - också i plugget!
Vargen Legoshi tränar med
pandan Gohin för att kunna
skydda sin vän, men plågas
av tvivel när han tvingas
äta kött för att bli starkare.
Hjorten Louis har också
blivit karnivor. Han äter
kött för behålla platsen som
ledare för ett gäng köttätare.
Storpocket. [200031]

Påkostad utgåva av den
brutala actionmangan. Här
ingår volym 16-18 av serien.
Svärdskämpen Guts slåss
mot helvetets härskaror, som
ställer sig i vägen för hans
sökande efter kapten Casca.
Guts gamla älskare och
kapten bär ett märke som
gör att demonerna är på jakt
efter henne, och Guts måste
hitta henne först.
➥ Inbunden i november. [211552]

Kore Yamazaki

The Ancient Magus’ Bride
Vol 13 169:Chises liv förändras för alltid när hon blir elev och brud åt den
excentriska magikern Elias Ainsworth.
Chise de andra eleverna börjar lära känna varandra, men den äldre
generationen på Kollegiet blickar hellre bakåt än framåt. Där finns
gamla alkemister med allt annat än framåtsyftande planer. Men det
vet inte Chise och hennes vänner. De åker på utflykt till skotska högländerna, där de möter åldringar
som är allt annat än gästvänliga.
Pocket. [205416]

Makoto Sanda
& Isuo Tsukumo

Alchemist’s Blue Vol 1 169:En spin off-serie till The Ancient Magus’ Bride!
Ao har japanska rötter, men är föräldralös och bor i Paris. Hans vägar
korsas av Giselle, en magiker som är minst lika mäktig - och omänsklig
- som Thorn. Giselle ser en potential i Ao och knyter honom till sig. Hon
visar honom att det finns en större värld där ute, en värld där alla färger
på paletten får finnas med och möta penseln.
Pocket. [209071]
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Nakatani Nio

Roy, Ranran & Ririnra

Koyoharu Gotouge

Riichiro Inagaki & Boichi

Bloom into You
Vol 8 169:-

By the Grace
of the Gods 1 119:-

Demon Slayer Kimetsu
no Yaiba Vol 16 119:-

Dr Stone Vol 13 119:-

Yuu har alltid drömt om den
stund då någon bekänner sin
kärlek för henne och får
hennes hjärta att dundra.
Men när en klasskompis
berättar om sina känslor
känner hon ... ingenting.
Först när elevrådets ord
förande, den bestämda tjejen
Nanami, öppnar sig förstår
Yuu vad kärlek är.

Tanjiro blir demondödare för
att rädda sin syster, sedan
hon förvandlats till demon.
Tanjiro söker upp Himejima,
som ska förbereda honom
för den kommande striden
och drillas hårt. Samtidigt
fortsätter demonfursten
Muzan sitt sökande efter
Tanjiros lillasyster Nezuko
och Ubuyashiki.

Pocket. [205415]

En affärsman dör och återföds som magisk pojke.
I fantasyriket gör den
återfödde Ryoma en märklig
upptäckt - slemvarelser som
hämtade ur tv-spel visar sig
ha märkliga och användbara
egenskaper. Kanske har
gudarna som gav Ryoma en
andra chans gjort något de
får ångra.
➥ Pocket i november. [209647]

Pocket. [212802]

Pocket. [212808]

Hiro Mashima

Kenjiro Hata

Nagabe

Kizu

Edens Zero 9 129:-

Fly Me to
the Moon Vol 1 119:-

The Girl From
the Other Side: Siuil,
a Run Vol 9 169:-

Given Vol 3 139:-

Shiki växte upp i en över
given nöjespark med robotar
som enda vänner.
Men en dag klev Rebecca och
hennes katt Happy in
genom grindarna och tog
med honom ut på äventyr
som spänner över hela
galaxen. Han får befäl över
skeppet Edens Zero.
Pocket. [208160]

Edens Zero 10 129:➥ Pocket i december. [210744]
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Nasa Yuzaki har alltid känt
en dragning till rymden.
Först försöker Nasa få utlopp
för sin märkliga längtan
i rymdprogrammet, men
när den mystiska flickan
Tsukasa dyker upp får han
annat att tänka på. Hon har
mystiska krafter och någon
slags koppling till rymden och hon vill gifta sig!
Pocket. [200030]

Shiva bor i en övergiven by
med sin mystiske lärare.
Läraren har förlorat sig själv
och förvandlats till en av
dem som vandrar Utanför.
Shiva vill först inte tro att
det är sant. Sedan blir hon
förtvivlad. Samtidigt börjar
sanningen om världen gå
upp för invånarna Innanför.
Pocket. [205417]

I en avlägsen framtid har
nästan alla människor
förvandlats till sten.
Senku och hans vänner har
undkommit försteningen.
Kan de ta reda på vad som
hände? Nu har Senku och
vännerna hamnat på en ö
vars härskare har ett mäktigt petrifikationsvapen.
Kanske kan de lägga
vantarna på vapnet.

Musikmanga om bandet
Given, med medlemmar
som älskar och krisar, men
alltid förs samman igen av
musiken.
Uenoyama är kär i Mafuyu
och passar på att kyssa
honom i kulisserna under
bandets fösta livekonsert.
Men kyssen avslöjar ingen
ting. Och det är inte den
enda romantiska kom
plikationen.
Pocket. [211709]
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Akira Himekawa

The Legend of Zelda
Twilight Princess Vol 7 119:Link kämpar för att rädda prinsessan Zelda och Hyrule.
Link har utkämpat en hård strid mot sitt eget mörka alter ego. Han är sårad
och utmattad. Midna är borta och Link kan inte hämta kraft från Mästersvärdet. Är hans sökande förgäves? Han drömmer om en grånad krigare.
Kan drömkrigaren visa Link hur han kan besegra Ganondorf? Hur som helst
måste han få tillbaka svärdet, och för att svinga det måste han vara en hjälte.
Pocket. [55881]

Kohei Horikoshi

My Hero Academia Vol 25 119:Midoriya har ärvt sina krafter från världens främsta superhjälte, men det
löser långt ifrån alla hans problem.
Sedan Tomuras ”quirk” dök upp har han bara haft öra för en enda person –
superskurken All For One. Mötet mellan Tomura och Re-Destro, ledaren för
Meta Liberation Army, utvecklas till en strid om makten. De stridande
struntar i om så hela staden läggs i grus. De slåss för att vinna.
➥ Pocket i november. [114107]

ONE & Yusuke Murata

One-Punch Man Vol 21 119:Saitama ser inte mycket ut för världen, men kan ingenstans i hela världen
hitta en värdig motståndare.
Snart drar Monstersällskapets stora strid igång. Klass S-hjälterna
diskuterar strategi, men kan inte riktigt komma överens. Inget blir bättre
av att Amai Mask kommer inrusande. Tur då att King dyker upp i rätt tid
för att höja moralen. För nu börjar fajten!
➥ Pocket i november. [107873]

Fuse & Taiki Kawakami

That Time I Got
Reincarnated as a Slime 14 139:En evighet tycks ha passerat sedan Mikamis dog och återföddes i en
tv-spelsvärld – i form av ett slemmonster.
Det krigiska människoriket Falmuth har angripit Tempest, monstrens
fredliga hemland. För att återuppliva de döda och skydda de levande måste
Rimuru förvandla sig själv till något fasansfullt: En demonfurste.
Det kommer att stå honom dyrt.
Pocket. [210671]

That Time I Got Reincarnated as a Slime 15 139:➥ Pocket i december. [210897]
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Hebi-Zou, Tsuta Suzuki & Tarako

Hirohiko Araki

Tomohito Oda

Osamu Tezuka & Satoshi Shiki

Heaven’s
Design Team 1 139:-

Jojo’s Bizarre
Adventure Diamond is
Unbreakable
Vol 7 219:-

Komi Can’t
Communicate
Vol 8 119:-

The Legend of Dororo
and Hyakkimaru
Vol 2 169:-

Den ängsliga gymnasieeleven
Shoko Komi drömmer om
vänskap och får hjälp av
kompisen Tadano.
Dags för skolresan till Kyoto.
Komi är för en gångs skull
inte nervös. Tills hon paras
ihop med två tjejer hon inte
känner - då kommer rädslan
krypande tillbaka.

Osamu Tezukas samuraj
historia återberättas på nytt.
Demonjägaren Hyakkimaru
och tjuven Dororo har räddat
en by från ett monster. Men
när demonen gick ner hände
något med Hyakkimaru
- han visade känslor, och
började berätta om sitt eget
förflutna.

Pocket. [49117]

Pocket. [209101]

Gud skapade himmel och
jord. Det vet alla. Färre
känner till att han överlät
skapandet av alla djur till
Himlens designgrupp!
Designgruppen älskar sitt
jobb, men uppdragsgivaren
är ofta lite otydlig i krav
specifikationen. Och resultatet blir där efter – ofta helt
galet.
Pocket. [210673]

Lyxutgåva med färgark av
berättelsen om den hjältemodiga familjen Joestars
intergalaktiska äventyr.
Mangan är känd för sina
hejdlösa figurer, vansinnig
humor och gränslöst knasiga
handlingar och, förstås, vilda
strider.
➥ Inbunden i december. [41313]

Gaku Kuze

Kata Konayama

Adachitoka

Chomoran

Life Lessons
with Uramichi
Oniisan 1 189:-

Love me for
who I am Vol 2 169:-

Noragami
Stray God Vol 22 119:-

Sachi’s Monstrous
Appetite 1 139:-

Kärleken är inte binär!
Tetsu lär känna Mogumo
närmare och blir allt mer
förälskad i sin icke-binära
klasskompis. Han försöker
också bearbeta ett intensivt möte med Kaotone,
samtidigt som arbetet med
Café Questions sommarkampanj drar igång med
design av sockersöta
sommaruniformer.

Hiyori blev påkörd av en
buss när hon försökte rädda
en kille i fara.
Killen visade sig vara den
hemlösa guden Yato. Efter
bussolyckan förvandlades
Hiyori. Hon fångades mellan
de levandes och de dödas
värld. Men Yato var en hjälpsam, om än ganska okänd
gud, och lovade att försöka
rädda henne.
➥ Pocket i november. [210873]

Monstruös romantik!
Makie är kär i Sachi och
känslorna är besvarade, men
Sachi har en hemlighet. Hon
är ett monster som äter små
pojkar, och Makie ser extra
smaskig ut. Det tycker andra
människoätande monster
också - hela monstervärlden
vill ta en tugga. Kan Sachi
skydda sin älskling, utan att
råka äta upp honom?
➥ Pocket i november. [42330]

Hur fick cynikern Uramichi
jobb på barn-tv?
Tillsammans med en sångduo med hög emo-faktor tar
Uramichi sina unga tittare
med på en promenad över
livets alla törnen och vassa
stenar.
Storpocket. [210738]

Life Lessons ... 2 199:➥ Storpocket i december. [210898]
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Keigo Maki

Tatsuya Endo

Kanata Konami

Semi Ikuta

Shikimori’s Not
Just a Cutie 1 139:-

Spy X Family
Vol 2 119:-

Sue and
Tai-chan 1 139:-

Unicorns Aren’t
Horny Vol 1 169:-

Shikimori är på ytan en
gullig, problemfri tjej som är
ihop med Izumi. Men ibland
visar sig hennes mörka sida.
Shikimori och Izumi är ett
gulligt par, men på ett ögonblick kan Shikimori växla
från kärleksfull till iskall.

Action och humor om en
familj med en spion, en lönnmördare och en telepat.
Spionpappan Twilight ska
infiltrera elitskolan Eden
Academy för att komma
nära sin måltavla, Donovan
Desmond. Problem uppstår
förstås, eftersom Twilights
dotter Anya går på samma
skola.

Gullig ny kattmanga från
tecknaren till ’Chi’s Sweet
Home’.
Sue börjar vänja sig vid att
ha Tai-chan i sitt revir. Men
visst vore det bättre om han
lärde sig lite hyfs? Särskilt
när grannkatterna kommer
på besök!

Humor och galenskap när en
oskuld flyttar ihop med en
oskuldsälskande enhörning.
Emuko har aldrig ens dejtat
någon. Hennes rumskompis,
enhörningen Uni, avgudar
hennes oskuldsfullhet, men
Emuko längtar efter
romantik. Och är inte Unis
kärlek till henne lite väl
intensiv?
➥ Pocket i november. [209190]

Pocket. [124675]

Shikimori’s Not
Just a Cutie 2 149:➥ Pocket i december. [93791]

Pocket. [199729]

Junji Ito

Kousuke Oono

Venus in
the Blind Spot 239:-

The Way of the
Househusband
Vol 4 139:-

Kusliga berättelser från
skräckmästaren Junji Ito.
Några av Junji Itos mest
skrämmande berättelser,
bland annat Rampo Edogawas ”Human Chair” och den
högt älskade ”The Enigma
of Amigara Fault”. Den här
presentutgåvan innehåller
färgsidor och illustrationer
från mangan ”No Longer
Human”.
Inbunden. [42364]
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Titelns vanliga hemmaman
är ingen mindre än den
ökända yakuzan ’Immortal
Dragon’. Mysig komedi med
gangstervibbar.
På väg ut för att handla
springer Tatsu in i en tjuv
aktig katt. Det vill sig inte
bättre än att yakuza dras in
i jakten och kaos utbryter på
shoppinggatan.
Storpocket. [200029]

Pocket. [208078]

Sue and Tai-chan 1 149:Pocket. [210667]

Makoto Shinkai
& Wataru Kubota

Weathering With You,
volume 1 139:Manga som berättar bakgrundshistorien till animefilmen med samma namn.
Hodaka rymmer hemifrån
och tar sig till Tokyo. Där
möter han en tjej med makt
att styra vädret.
Pocket. [209983]

Weathering With You,
volume 2 149:➥ Pocket i januari. [209998]

Eku Takeshima

Whisper Me
a Love Song 1 139:Gullig romantisk yurimanga
med kärlek mellan skoltjejer.
När Himari får syn på Yori,
som sjunger i ett band, vaknar känslor hon inte visste
att hon hade inom sig. Men
Yori, som är några år äldre,
förstår vad det handlar om.
Pocket. [210672]

Whisper Me
a Love Song 2 149:➥ Pocket i december. [210778]
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Kousuke Satake

Kamome Shirahama

Hidekichi Matsumoto

Fujita

The Witch and
the Beast 1 139:-

Witch Hat
Atelier 6 139:-

Wotakoi: Love is
Hard for Otaku 4 199:-

Invånarna i en stad har
fallit under en häxas makt.
Ett märkligt par, en ung
kvinna med vassa tänder och
en man med en kista på
ryggen, har hämnd att utkräva i staden.

Sömmerskan Coco arbetar i
ett magiskt skrädderi.
Coco och de andra följer
Olruggio och Luluci som för
en skadad Qifrey till den
stora hallen under vattnet,
där häxorna samlas. Här
kanske Coco kan få svar på
sina frågor?

With a Dog AND a
Cat, Every Day is Fun,
volume 1 139:-

Pocket. [210718]

The Witch ... Vol 2 149:Pocket. [210729]

The Witch ... Vol 3 149:➥ Pocket i december. [210886]

Pocket. [208103]

Witch Hat Atelier 7 139:➥ Pocket i december. [210903]

Mangatecknaren Hidekichi
Matsumoto bor ihop med en
hund och en katt.
Varje dag blir ett litet drama
fyllt av både skratt och tårar.
Hunden är gullig, oskuldsfull
och sprallig. Katten har en
mörk sida och är en mästertjuv. Tillsammans skapar
paret dråpliga scener.
Pocket. [209986]

En tystlåten gamerkille och
en nördig tjej som gillar yaoimanga hamnar på samma
jobb och börjar dejta.
Hanako förlorar en kär
ägodel och Taro lyckas hela
tiden göra fel när han ska
muntra upp henne. Narumi
och Hirotaka försöker vara
stöttande, samtidigt som de
fördjupar sin egen relation.
Storpocket. [208076]

4 B R A L Ä S : 3 M A N GA RO M A N E R + 1 S PE L RO M A N AN

Ryohgo Narita

Eiichiro Oda

Masashi Kishimoto

Jun Eishima & Yoko Taro

Bleach Can’t Fear
Your Own World
Novel 2 199:-

One Piece Ace’s
Story Novel 2 119:-

Naruto: Sasuke’s Story
Novel 2: Star Pupil 119:-

NieR: Automata YoRHa Boys 159:-

En roman om Luffys bror
Ace.
Här möter vi Ace, Luffys
adoptivbror, som dras in i
jakten på världens största
piratskatt. Ace leder sina
pirater mot Nya världen, en
plats där alla sjörövare möts
och ryker ihop.

Saskuke är huvudperson
i den senaste romanen om
bipersonerna från Naruto.
Sasuke får i uppdrag att
träna Team Seven. Idolen
Himeno Lily dyker upp och
ger gänget ett uppdrag som
väcker frågan vad det innebär att vara lärare och elev.
➥ Pocket i november. [183142]

En roman som utspelar sig
före händelserna i det post
apokalyptiska spelet.
Här berättas historien om
hur YoRHa Experimental M
Squadron skapades, om ”förbannelser”, ”straff” och om
androider som drömmer om
mänsklighetens storhet.

Andra romanen baserad på
mangan Bleach.
Blodskriget är över, men
sanningen om Hikone Ubuginu och Skördemännens
bakgrund hotar att avslöjas,
något som kan utlösa en
fruktansvärd strid.
➥ Pocket i december. [146626]
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Jimmy Wilhelmsson
& Orvar Säfström

Destiny

Samwise Didier

Final Fantasy

Grimoire
Anthology - Vol 3 299:-

Brütal: the Art
of Samwise 499:-

Historien om en spelklassiker.
I början av 80-talet skapade
svenska speldesigners ett
familjespel inspirerat av
D&D-bordsspelet Dungeon!
Det blev succé, trots den för
Algaspel höga svårighets
nivån. Här skriver Orvar och
Jimmy (kända för böckerna
om Äventyrsspel och Mutant)
spelets historia.

Tredje boken där världen
från Bungies multiplayerspel från en hotad värld
skildras i detalj.
Berättelser, intriger och
historiska sammanhang fördjupar händelserna i spelet.
Här samlas berättelser från
flera källor och vi får veta
mer om stora hjältar, demoniska skurkar, segrar och
svidande nederlag.

En bok med bilder av Samwise Didier, hämtade från
tecknade serier och spel.
Samwises har en egen
stil med starka färger och
mycket humor som har satt
avtryck i både tecknade
serier och spel. Mest känd
är han kanske för sitt arbete
med Warcraft, World of Warcraft och Diablo.

Final Fantasy VII
Remake: World
Preview 229:-

Inbunden. [211216]

Inbundet album. [211465]

Final Fantasy

God of War

Magic the Gathering

NieR:Automata

Final Fantasy VII
Poster Collection 269:-

God of War:
Lore and Legends 329:-

Legends:
A Visual History 229:-

NieR: Automata World
Guide Vol 2 499:-

Mapp med 22 konsttryck.
Bildvärlden i Final Fantasy
har lockat fans sedan slutet
av 90-talet. Den här samlingen med affischer i format
11” x 14” (28 x 35,5 cm)
innehåller bilder från Final
Fantasy VII, Advent
Children, Dirge of Cerberus,
Crisis Core och Final
Fantasy VII Remake.
➥ Kommer i november. [209648]

Kratos son Atreus är din
guide i God of Wars värld.
Atreus berattar om resan
han och fadern företog
genom de mytomspunna Nio
världarna, från Midgards
Wildwoods till bortom Jötunheims högsta berg. Boken
innehåller också ett
bestiarium och beskrivningar av viktiga personer.

En bok om berömda hjältar
och varelser i världens mest
kända samlarkortspel.
Vi presenteras för mytiska
drakar, demoner, änglar,
vättar, vampyrer, havsfolk,
trollkarlar och andra
invånare i Magic the
Gatherings multiversum.
Flera har hängt med ända
sedan spelets födelse 1994.

Inbundet album. [211541]

Inbundet album. [211078]

På mer än 300 sidor beskrivs hemligheter och
spelstrategi för tv-spelet från
Square Enix.
Läs om personer, strid och
miljöer. Utforska Sub
mergence City. Lär dig mer
om alla viktiga maktspelare
genom the Data Library och
ta en titt i Androidernas
arsenal.
➥ Inbunden i december. [211542]

Boken om
Drakborgen 329:-
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Inbunden. [201551]

En rikt illustrerad bok om
Final Fantasy VII Remake.
Ett av världens mest kända
spel har omstöpts och fått
en ny kostym. Här presen
teras karaktärer, miljöer och
speldesign ackompanjerat av
starka bilder. Med kommentarer av Yoshinori Kitase och
Tetsuya Nomura.
Inbunden. [209627]
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Sagospelet Rymd 269:Rollspel i rymden för alla från tio år och uppåt.
Tänk om människans strävan mot stjärnorna aldrig falnade efter
den sista Apollo-expeditionen till Månen 1972? Sagospelet Rymd
tar dig med på en resa till en värld där människans utforskning
av rymden aldrig mattades av, till en värld där
människan precis tagit steget tillbaka till stjärnorna ...
Sagospelet Rymd är skapat av Daniel Lehto, som också står
bakom de kritikerrosade och bästsäljande Sagospelet Äventyr
samt Handbok för Superhjältar - rollspelet.
➥ Grundbok till Sagospelet Rymd. Inbunden i december. [8717]

Snack Parrows 269:-

Som medlemmar av Snack Parrows intergalaktiska rymdbyrå
kan spelarna ta sig an olika uppdrag, möta märkliga varelser
som humfurkar och ankpirater, eller utforska de olika
planeterna i Polsystemet. Baserat på böckerna av Camilla Linde.
➥ Äventyr till Sagospelet Rymd. Inbunden i december. [79175]

Universums öde 269:-

Jorden som vi känner den är närmast obeboelig. Människans
rovdrift har lämnat henne som ett blödande sår. Drömmen om att
lämna planeten för semesterbyarna på Mars lockar de flesta, men
få har råd att åka. Desto fler hamnar i gruvorna i asteroidbältet.
Ute i solsystemet skeppas uran till och från Jorden på undermåliga rymdskepp.
➥ Världsbok till Sagospelet Rymd. Inbunden i december. [125212]

Rollformulär 119:-

➥ 48 rollformulär till Sagospelet Rymd i december. [25747]

Berättarens skärm 149:-

Behändig skärm för Berättaren med stämningsfylld illustration
på ena sidan och information och tabeller på den andra.
➥ Spelledarskärm till Sagospelet Rymd i december. [8305]

Kopparhavets hjältar 439:Ett rollspel som utspelar sig runt Kopparhavet, en farlig men
spännande plats där pirater, besvärjare och riddarordnar kämpar
om makt, rikedom och uråldriga hemligheter.
Spelet bygger vidare på rollspelsklassiker som Zorakin,
Morëlvidyn och Kandra, som ursprungligen skapades av rollspelslegender som Anders Blixt, Erik Granström, Leif Eurén med
flera. Spelet använder Hjältarnas tids välbeprövade spelmotor.
Inbunden. [50653]

Kopparhavets hjältar rollformulär 149:Block med 20 rollformulär. [51170]

Karta över Kopparhavet 149:-

Kartan över Kopparhavet sträcker sig från Zephons ränna i väst
till Golwyndaravinen i öst, från Nargurs skogar i norr till
Solunas öknar i söder. Fera viktiga ätter och organisationer är
markerade på kartan. Ritad av kartmäster Tobias Tranell.
Karta. [9030]
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Call of Cthulhu Sverige

Nu finns världens mest kända skräckrollspel i en svensk utgåva, med massor av bakgrund och tips på hur
H P Lovecrafts kosmiska skräck kan omplanteras till svenskt 1920-tal.

Väktarens handbok 499:I Väktarens handbok finns alla regler kopplade till
spel på 1920-talet utförligt beskrivna och översatta,
och i viss mån anpassade för svenska förhållanden.
Färdigheter och yrken är varsamt modifierade för
att försvenska känslan, och i sektionen om mystiska
böcker återfinns Purpurbibeln från trettioåriga
kriget och Grillska Luntan. Boken innehåller nya
sektioner som ersätter det engelska materialet för
att sätta miljön till svenskt 1920-tal. Tidsenlig fakta
och svensk mythos ger en helt egen och unik prägel.
Inbundet album. [207981]

Den gula filmen 175:Ett introduktionsäventyr med
färdiga rollpersoner, filmarbetare
vid Filmstaden i Råsunda.
Filmstaden är en stor exportsuccé
och ateljéerna sjuder av aktivitet.
Att skådespelare eller regissörer får utbrott och rusar ut från
inspelningen är vardagsmat, men
nu har en hel grupp skådespelare
försvunnit spårlöst - och tagit
scenografin med sig. Vad ligger
bakom mysteriet med Den gula
filmen och vart har utredarnas
kollegor tagit vägen?
Äventyret är skapat av de tre
prisbelönta scenarioförfattarna
Gabrielle de Bourg, Gunilla
Jonsson och Michael Petersén.
Häftat album. [139831]
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Utredarens handbok 399:Utredarens handbok är spelarens bok för att skapa
en karaktär och dyka ner i 1920-talet. Här finns allt
du behöver för att hitta rätt känsla till din utredare.
Allt material i boken fokuserar på spel i 1920-talet i
den svenska utgåvan och två helt nyskrivna kapitel
har researchat världen omkring spelarna och livet
i Sverige. Dessutom en del nya yrken, specifika för
Sverige och utrustningslistor baserade på tidens
varor och priser. Hoppa in i ett svenskt Cthulhu och
upplev känslan av tentakler i ett svunnet Sverige.
Inbundet album. [207980]

En seans
i Stockholm 319:-

Tjurmannen från
Kungsskär 439:-

Ett seanssällskap i Stockholm har
kommit något stort och uråldrigt på
spåren.
Ett hejlöst äventyr som ger
utredarna tillfälle att lära känna
olika delar av den svenska huvudstaden under våren 1926, och också
ge sig ut på utflykter i närområdet.
Är det en olyckshändelse som orsakar de mystiska händelserna kring
seanssällskapet, eller ligger det en
ondsint vilja bakom allt? Kommer
utredarna kunna ta reda på det
innan de blir galna?
Äventyret En seans i Stockholm är
skapat av Gabrielle de Bourg.

En stor kampanj som börjar i Stockholm, men ger utredarna anledning
att resa ut i Sverige och vidare ut i
Norden.
Utredarna dras in i arbetet kring en
arkeologisk utställning på Nationalmuseum. Fynden väcker uppmärksamhet bland grupper både inom
och utanför Sveriges gränser. Utställningens stolthet, en Tjurstatyett
från Bohuslän, bär på en märklig
historia som flätas med händelser
i Ryssland under tsardömets sista
dagar och med en många tusen år
gammal konflikt. Äventyret är
skapat av Gunilla Jonsson och
Michael Petersén.

Inbundet album. [16744]

Inbundet album. [190580]
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SF-Bokhandeln Tärningsset 50:-

Rainbow Dice 110:-

SF-Bokhandelns egna tärningar, med
svart rökmönster i klar plast, gula siffror
och vår planetlogotyp som markör för det
högsta värdet på varje tärning. Set med
sju tärningar.

Från Greifenfels kommer
ett snyggt regnbågsfärgat
set med sju tärningar i
plast.
7 tärningar. [54825]

7 tärningar i plastask. [666]

Greifenfels Stone Dice
Greifenfels stentärningar är tillverkade av halvädelstenenar och säljs i en
snygg träask. Varje set består av sju 16 mm stora tärningar. Det material
tärningarna är tillverkade av kan göra dem sköra, så vi rekommenderar
att de används med en tärningsbricka.

Red Tiger Eye Dice Set 999:-

7 tärningar i presentask. [10318]

Black Obsidian Dice Set 999:7 tärningar i presentask. [34553]

Strawberry Quartz Dice 999:7 tärningar i presentask. [38136]

Cats Eye: Dark Purple 999:7 tärningar i presentask. [45704]

Cats Eye: Green Dice Set 999:7 tärningar i presentask. [49537]

Rose Quartz Dice Set 999:-

Cats Eye: Pink Dice Set 999:7 tärningar i presentask. [61240]

Malachite Dice Set 999:7 tärningar i presentask. [67663]

Box. [79571]

Yellow Tiger Eye Dice Set 999:7 tärningar i presentask. [76061]

Cats Eye: Aqua Dice Set 999:7 tärningar i presentask. [93816]

Green Fluorite Dice Set 999:-

Purple Fluorite Dice Set 999:-

Cats Eye: White Dice Set 999:-

7 tärningar i presentask. [60180]

Allt du behöver för att jagas
av xenomorfer i rymden.
Lådan innehåller en bok
med förkortade regler och ett
häfte med äventyret Chariot
of the Gods. Fem färdiga
rollpersoner ingår, plus en
stor (864 x 558 mm) dubbelsidig karta med rymden år
2183 på ena sidan och kartor
för äventyret på den andra.
Tärningar, spelmarker och
kort ingår också

7 tärningar i presentask. [70410]

7 tärningar i presentask. [106372]

Opalite Dice Set 999:-

Alien RPG
Starter Set 499:-

Amethyst Dice Set 999:-

7 tärningar i presentask. [49990]
7 tärningar i presentask. [53274]

Alien - The Roleplaying Game

7 tärningar i presentask. [182095]

Cats Eye: Blue Dice Set 999:7 tärningar i presentask. [182096]

Destroyer
of Worlds 299:Ett cinematiskt äventyr till
Alienrollspelet.
Rollpersonerna är soldater
modellerade efter de olycksaliga marinkårssoldaterna
från filmen Aliens. Som sig
bör börjar det illa och går
sedan snabbt utför, i ett
antal scener som hotar att
decimera gruppen.
Beräkna tre speltillfällen
för 3-5 spelare plus spelledare. Lådan innehåller en
scenariobok, en dubbelsidig
karta, sju färdiga roll
personer, kort och handouts.
Häftat album. [78816]
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Call of Cthulhu 7th Edition

Cyberpunk Red

Fiasco

Judge Dredd

Harlem Unbound
- Cthulhu Mythos
During the Harlem
Renaissance - 2ed 499:-

Cyberpunk Red
Core Rulebook 579:-

Fiasco (Revised)
RPG - Box Set 319:-

Inbundet album. [210390]

Fjärde bolagskriget är över
och världen har blivit ännu
lite farligare.
Det första cyberpunkspelet
är tillbaka i ny skepnad,
komplett med latex, krom
och chippade hackers. Med
interface i vristerna och
metallförstärkta lemmar
söker frilansare sin lycka
i den neonskimrande stor
staden.

Ett berättarspel där roll
personerna drabbas av små
och stora katastrofer.
I Fiasco spelar ni upp
berättelser om vanliga
människor med stora planer
som går över styr på grund
av usel impulskontroll. Liv
och egendom föröds, och
bästa utfallet är att du i
slutändan är tillbaka på ruta
ett.

Judge Dredd and
the Worlds of
2000 AD 500:-

Inbunden. [212463]

Box. [212995]

Mausritter

Warhammer Age of Sigmar

Warhammer Fantasy Roleplay

Jeff Ashworth & Jasmine Kalle

Warhammer Fantasy
Roleplay Fourth
Edition: Gamemaster`s
Screen 299:-

The Gamemaster’s
Book of Random
Encounters 275:-

Förbudstidens New York City
och swinging Harlem.
Svarta flyr norrut från förtrycket i Södern och skapar
en blomstrande kulturoas i
Harlem. Men under ytan
hotar både mänskliga
konflikter och kosmiska
fasor.

Mausritter
- Core Rulebook 229:Sötaste medeltida mus
rollspelet någonsin, nu i
snyggare förpackning.
Med enkla regler för att
skapa rollpersoner, framslumpad bakgrund och
ett kortbaserat system för
utrustning är spelet lätt att
komma in i också för den
som inte är van vid vanliga
bordsrollspel. Grip ditt svärd
och vässa morrhåren!
➥ Inbunden i november. [66944]
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Soulbound
Roleplaying Game
Core Rulebook 599:Ett rollspel i Warhammer
Age of Sigmars värld.
Spela en Soulbound, en
hjälte utvald av gudarna
för att kämpa mot fasorna i
Mortal Realms. Ge dig ut på
jakt efter odöda daemoner
och kannibaler. Kanske kan
du och dina stridskamrater
hejda en ny tidsålder fylld av
kaos, död och förödelse.

En spelledarskärm till
Gamla världens rollspel.
Här finns alla viktiga
tabeller och regler på en
stilig skärm. En spelledarens
guide på 32 sidor ingår
också, med information som
hjälper dig att skapa äventyr
i den Gamla världen.
Spelledarskärm. [199097]

Ett nytt spel med Mega-City
Ones humorbefriade polisstyrka.
Dra på dig uniformen och ge
dig ut på jakt efter klottrare,
robotar som glömt bort sina
tre lagar och andra samhällets fiender. Humor och
nedvikta mungipor i ett spel
fyllt av kloner, robotar,
mutanter och upplyfta apor.
Inbundet album. [212695]

En bok för alla som älskar
slumpmöten i rollspel (och
vem gör inte det?)
Boken är indelad i
kategorier, som ”värdshus”
eller ”tempel”. Den inne
håller 97 kartor och mer än
150 slumpmötestabeller som
underlättar skapandet av
improviserade äventyr.
Inbunden. [206963]

Inbunden. [194588]
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Dungeons & Dragons

Tashas Cauldron of Everything 449:En bok med extraregler, varianter på klasser och underklasser och annat
smått och gott som gör spelet roligare.
Som sig bör i något som kallas ”Cauldron of Everything” innehåller boken
lite av varje. För rollpersonerna finns nya underklasser för alla klasser,
massor av nya feats och regler för att modifiera rasegenskaperna.
”Patroner” underlättar för spelledare och spelare att skapa och använda
organisationer och andra uppdragsgivare för att skapa äventyr. Ett
kapitel med nya besvärjelser, artefakter och magiska tatueringar är en
självklarhet. Bland de nya regelvarianterna finns bland annat regler för
sidekicks och tips kring hur du kör en ”session zero”, eller prolog. Till slut
bjuds på något väldigt D&D-mässigt: pussel och gåtor!
➥ Inbunden 17 november. [104161]

Icewind Dale:
Rime of the Frostmaiden 449:Ett iskallt äventyr som tar med rollpersonerna till Icewind Dale i norra
Forgotten Realms, platsen vi först lärde känna i böckerna om svartalven
Drizzt Do’Urden.
En mäktig glaciär höjer sig mot natthimlen. En uråldrig ramsa får isen
att rämna och en spricka öppnas. Inne i mörkret väntar Hungergrottorna.
Ännu längre in finns en hemlighet så gammal och fasansväckande att få
törs nämna den. Men Arkana Brödraskapets galna magiker låter sig inte
hejdas. Där inne finns något de - och ni - söker efter.
Inbundet album. Äventyr nivå 1-12. [211969]

Dungeon Masters Screen
Wilderness Kit 179:En spelledarskärm skräddarsydd för vildmarksäventyr.
Skärmen har tabeller för väder, matletande, resetider och annat
användbart för rollpersoner långt från civilisationen. Utöver skärmen ingår en suddbar hexagonkarta med 100 blanka hexagoner där du kan rita
upp rörelser i terrängen, referenskort för strid och kort med conditions,
initiativ, utmattningsregler och regler för väder och vind.
➥ Spelledarskärm 17 november. [14275]

Dungeon & Dragons
- Adventure Begins 499:Ett brädspel som erbjuder nybörjare en mjuklandning i
Dungeons & Dragons värld.
Välj äventyrare och ge er ut på en resa genom området runt Neverwinter i Forgotten Realms. Samarbeta för att besegra monster, hitta
skatter och till sist nå fram till stormonstret som terroriserar området.
Det finns fyra bossar att välja mellan, för att ge variation till spelet:
beholdern Felbris, eldjätten Orn, den gröna draken Deathsleep och den
mångarmade Kraken.
Brädspel för 2-4 spelare från 10 år. [212914]
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7 Wonders Base Game 449:-

Armada Expansion 355:-

Calico Board Game 419:-

En ny utgåva av ett klassiskt kortspel
där det gäller att bygga världens sju
underverk.
Som ledare för en av antikens städer
måste du samla resurser, utveckla
handeln och säkra gränserna för att
kunna bygga ett riktigt underverk.
Vi rekommenderar varmt detta spel
både till familjen och kompisgänget
som gillar Ticket to Ride och Catan.
Med trevliga bilder och lyxiga kort är
det här en fin polering av ett redan
väldigt underhållande spel.

Låt din antika härskare styra ut över
haven. med Armada kan du upptäcka
fjärran öar, bedriva handel över haven
och bereda dig på strid till havs. Expansionen innehåller ett nytt underverk och två nya slags kort.

Ett pusselspel med hexagonbrickor på
temat lapptäcken och söta katter.
Vem kan skapa det mysigaste lapptäcket, det mest lockande för
katterna? Spelarna samla på brickor
med olika mönster och färger. Varje
lapptäcke har ett mönster som måste
följas, och dessutom gäller det att
välja snygga färger och färger som
är tilldragande för katter. (Som ju
inte har särskilt bra färgseende, men
det bortser vi från här!) Gulligt och
taktiskt klurigt.

Kortspel för 2-7 spelare från 10 år.
Speltid 30 min. [212102]

Expansion till 7 Wonders. [212106]

Leaders Expansion 249:En expansion med två nya underverk
och en ny slags kort - ledarkortet, som
ger en ny strategisk dimension åt
spelet. Här ingår ledarkort som
tidigare har getts ut separat.
Expansion till 7 Wonders. [212104]

Chronicles of Crime

EXIT: The Game

Splendor

1400 Stand Alone 379:-

The Enchanted
Forest 229:-

Marvel 449:-

En medeltidsvariant av
sammarbetsspelet där
spelarna utreder ett brott
med hjälp av en app.
Som i andra Chronicles of
Crime-spel drar ni slutsater
utifrån vittnesmål och bevis,
men här ingår också något
som kallas ”vision cards”
som ger ledtrådar och möjlighet att fråga släktingar
och andra kontakter.
Samarbetsspel för 1-4 spelare från
14 år. Speltid 90 min. [50794]
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Escape Room-spel med
svårighetsgrad 2 av 5. Spelet
kan bara användas en gång.
Escape Room-spel för 1-4 spelare
från 12 år. Speltid 60 min. [42397]

The Cemetery
of the Knight 229:Escape Room-spel med
svårighetsgrad 3 av 5. Spelet
kan bara kan användas en
gång.
Escape Room-spel för 1-4 spelare
från 12 år. Speltid 60 min. [37803]

Brickspel för 1-4 spelare från 13 år.
Speltid 30-45 min. [212089]

Ett superhjältespel som
hämtat reglerna från
Splendor, kortspelet där det
gäller att samla juveler.
Här handlar det inte om
juveler, utan om Infinity
Stones spridda över multiversum. Det gäller att samla
dem, rekrytera hjältar och när tiden är inne - dra på sig
the Infinity Gauntlet för att
besegra Thanos.
Kortspel för 2-4 spelare från 10 år.
Speltid 30 min. [210384]

Epic Spell Wars
of the Battle Wizards

Hijinx at
Hell High 299:Välkommen till plugget i ett
spel som kan köras fristående eller tillsammans med
andra Epic Spell Wars-spel.
Nu handlar det inte bara om
eldbollar och dödsmagi, utan
lika mycket om intriger och
vem som tjuvröker med vem
bakom gympasalen.
Fantasyhumor
för 2-6 spelare. [212863]
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Pandemic Legacy
Season 0 949:Samarbetsspelet Pandemic i en ny ’säsongsvariant’. Du
behöver inte ha spelat säsong 1 och 2 för att köra det här.
Precis som i Pandemic går det ut på att samarbeta för att
stoppa en sjukdom från att sprida sig över världen, men
Legacy-varianten spelas i tolv omgångar. Under spelets
gång skaffar alla nya kontakter, egenskaper och drabbas
av skador eller handikapp. Spelplanen förändras och för
ändringar markeras på kartan med klistermärken.
Samarbetsspel för 2-4 spelare från 14 år.
Speltid 12 x 45-60 min. [212868]

The Phantom:
The Card Game 349:Ett samarbetsskortspel baserat på den gamla seriefavoriten
Fantomen.
Upplev äventyr i Afrikas djungler och hantera dina resurser med
eftertanke, för det finns också mer långsiktiga mål att sträva
efter i spelet. Fint illustrerade kort som väcker Fantomennostalgin till liv. Innehåller tre äventyr på fyra svårighetsnivåer:
The Story of Devil, Diana in the Jungle Patrol och Year One.
➥ I december. Kortspel för 1-2 spelare från 14 år.
Speltid 30 min. [211173]

The Phantom: The Card Game Deluxe Edition 399:➥ I december. Kortspel för 1-2 spelare från 14 år.
Speltid 30 min. [211169]

Mysterium Park 319:Mysterium Park är ett nöjesfällt fylld av mörka hemligheter.
Nöjesfältets förra ägare har försvunnit och ingen vet vart han tog vägen.
Sedan han försvann har mystiska saker börjat hända. Allt pekar mot att
det spökar! Kan ni avslöja sanningen bakom det mystiska försvinnandet?
Ni får hjälp av spökets visioner som kan tolkas för att avslöja hemlig
heter.
Låter det som spelet Mysterium? Det stämmer. Det här är en variant av
det spelet, men mer snabbspelat och enklare.
Samarbetsspel för 2-6 spelare från 10 år. Speltid 30-45 min. [44114]

Star Wars Talisman 799:Det klassiska brädspelet Talisman i Star Wars-skepnad.
I Star Wars-varianten ska ni inte hinna först till The Crown of Command,
som i ”vanliga” Talisman, utan nå fram till kejsar Palpatine. På vägen
måste ni samla på er mäktiga föremål och bli bättre för att kunna ställa
sithmästaren mot väggen (eller bli hans onda lärjunge). Alla som har
spelat Talisman känner igen sig - samma spel men i Star Wars-kostym.
➥ I december. Brädspel för 2-6 spelare från 13 år.
Speltid 90-120 min. [212059]
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Arkham Horror 3rd Edition

Call to Adventure

Wingspan

Under Dark Waves 599:-

The Stormlight Archive 419:-

Oceania Expansion 329:-

En stor expansion till mesta brädspelet
från ett dimsvept New England. ’Under
Dark Waves’ rör något Lovecraft själv
fruktade mer än det mesta: Havet!
New Englands kust är känd för sina
dimbankar och pittoreska små fiske
byar där hälften av invånarna har
simhud mellan tårna. Mystiska ljus
och groteska skepnader anas under
vattenytan. Här ingår kartbrickor
med Kingsport och Innsmouth, nya
utredare, fyra scenarion och massor av
obehagliga händelser.

Brandon Sandersons Stormlight
Archive har inspirerat till en expansion
som också kan spelas fristående. Bygg
en hjälte från Sandersons böcker.
Call to Adventure är ett kortspel som
kombinerar strategi och historie
berättande. Du bygger upp din hjälte
med hjälp av kort som beskriver
bakgrund, livsmål, egenheter och egen
skaper. Under spelets gång utkristalliseras din hjältes historia och i slut
ändan räknar ni ihop era poäng.

Lär dig allt om fåglar från Down
Under.
Wingspan: Oceania Expansion är en
expansion till det vackra och populära
kortspelet om fåglar. Här handlar det
om fågelarter från Australien och Nya
Zealand, som vi kanske inte alltid
känner igen från våra breddgrader. 95
nya arter ingår.
Själva grundspelet är tyvärr för till
fället ur tryck. Nya exemplar av den
svenska utgåvan kommer i april.
➥ I december. Expansion till Wingspan. [137626]

Expansion till Arkham Horror. [213058]

Kortspel för 2-4 spelare från 13 år.
Speltid 30-60 min. [208732]

Sid Meier’s Civilization: A New Dawn

Journeys in Middle-Earth

Twilight Imperium

Terra Incognita Expansion 449:-

Dwellers in Darkness 179:-

En expansion som ger dig möjlighet
att flytta gränserna för din växande
civilisation.
Här finns stöd för att utforska kartans
”vita fläckar” och dynamiskt bygga upp
spelbrädet. Nya distrikt kan byggas ut
från befintliga städer och nya styrelseskick ger din civilisation konkurrensfördelar. Den militära sidan av spelet
får också sitt, med ledare och arméer.
Regler för att vara upp till fem spelare
ingår.

En expansion med mäktiga mot
ståndare till kampanjbrädspelet från
J R R Tolkiens Midgård.
Tre snyggt modellerade motståndare
ger extra krydda åt kampanjen the
Shadowed Paths, som släpptes i
somras, och åt säsong två: The Haunt
ing of the Dale. Lådan innehåller tre
omålade figurer av The Supplicant of
Morgoth, Ursa och Ollie the Troll, plus
kort med ny utrustning och nya titlar
för att bättra på hjältarna.

Prophecy of Kings
Expansion 1119:-

Expansion till Civilization A New Dawn. [190579]
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Expansion till Journeys in Middle-Earth. [39811]

En massiv expansion till spelet där ni
kämpar om makten över galaxen.
Sju nya fraktioner ger sig in i leken.
Fyrtio nya stjärnsystem och hyper
rutter utökar kartan med planeter och
hinder. Andra nyheter är fler ledarkort,
nya truppslag, explorationslekar och
massor av andra kort. Desssutom
utökas antalet möjliga spelare till åtta.
Vi får bara ett begränsat antal lådor
till jul - fler dyker upp i januari.
Expansion till Twilight Imperium. [212937]
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Magic the Gathering

Commander Legends
- Commander Deck 289:-

En lek med 100 kort och ett stort commander-kort.
Commander är en spelvariant som gör det möjligt att spela fler än två, även
om den går att använda också med två spelare. Varje spelare börjar med 40
i life och en lek med 100 kort, ledd av en ”commander”. Valet av commander
avgör vilka kort som kan användas.
➥ Släpps 20 november. Kortlek. [93087]

Commander Legends - Collector Booster 335:-

Booster med 15 av de bästa korten till Magic the Gathering - rares, foils,
alternate art, special card styles. Anpassade för Commander-spel.
➥ Släpps 20 november. Booster. [73876]

Commander Legends - Draft Booster 85:Booster med 20 kort till Magic the Gathering, Commander.
➥ Släpps 20 november. Booster. [35059]

Animorphia: Tiger in the Night
1000 Piece Jigsaw Puzzle 219:Kerby Rosanes, känd för sina målarböcker, har gjort bilden
till det här pusslet som blir 73.6 x 58.4 cm.
➥ Släpps i november. Pussel 1000 bitar. [211835]

Hyrule Field Puzzle 169:Pussla ihop en karta över Hyrule från tv-spelen The Legend
of Zelda. Pusslet blir 48 x 34 cm.
Pussel 500 bitar. [170954]

Dragons of the Skies 249:-

Exit: Witches Kitchen 249:-

Tomislav Tomic har skapat en fantastisk drakbild smyckad
med guldfolie. Pusslet blir 48 x 68 cm.

Ett pussel som samtidigt är ett klurigt spel i stil med EXIT
och Escape Room. Fler pussel finns i serien.

Pussel 1000 bitar. [210210]

Pussel 759 bitar. [202191]
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STUDIO GHIBLI PÅ SVENSKA

Det levande slottet 119:-

Katternas rike 119:-

Pom Poko 119:-

Hayao Miyazakis film efter
Diana Wynne Jones roman.
En elak häxa förvandlar den
unga hattmakerskan Sophie
Hatter till en gammal
gumma! För att lyfta för
bannelsen måste Sophie ge
sig ut på en lång resa. Hon
söker skydd i trollkarlen
Howls flygande slott.

Hiroyuki Morita har regisserat filmen om kattprinsen.
Haru är en blyg flicka som
räddar livet på en kattprins. Som belöning får hon
tillträde till Katternas rike
där hon motvilligt börjar
förvandlas till katt samtidigt
som hon ska giftas bort med
prinsen. Men hennes vänner
försöker rädda henne.

Mårdhundarnas hem i
bergen hotas av människor.
Med hjälp av uråldrig magi
kan mårdhundar förvandla
sig till vad som helst, till
och med människor. Först
försöker de skrämma bort
inkräktarna, men när några
av dem dödas förvandlas
leken till allvar. Regi av Isao
Takahata.

DVD. Svensk text. [210083]

DVD. Svenskt tal & text. [9910]

DVD. Svenskt tal & text. [62306]

Det levande
slottet 149:-

Ponyo på klippan
vid havet 119:Fiskflickan Ponyos kärlekstörst får konsekvenser.
Ponyo räddas av en liten
pojke och förälskar sig i
honom. För att kunna besöka
honom igen förvandlas hon
till människa av en häxa,
något som får stora konsekvenser för omvärlden. Regi
Hiyao Miyazaki
DVD. Svenskt tal & text. [89398]

Katternas rike 149:-

Pom Poko 149:-

Blu-ray. Svenskt tal & text. [118757]

Blu-ray. Svensk text. [210084]

Blu-ray. Svenskt tal & text. [210092]

Prinsessan
Mononoke 119:-

Sagan om
Prinsessan Kaguya 79:-

Spirited Away 79:-

Min granne Totoro 119:-

En av Hayao Miyazakis mest
hyllade filmer.
Den unge krigaren Ashitaka
hamnar djupt inne i en
fantastisk skog, där en grupp
människor under Fru Eboshi
för krig mot djurgudar som
kämpar ledda av den tappra
vargflickan San.

En bambuhuggare finner en
miniatyrflicka som han och
hans hustru uppfostrar som
sin egen dotter.
Flickan växer fort och med
funnet guld flyttar familjen
till stan och presenterar
dottern för friare som
prinsessan Kaguya.

DVD. Svenskt tal & text. [98338]

DVD. Svensk text. [146381]

En av alla tiders bästa sagofilmer, av Hayao Miyazaki.
Under en utfärd för att titta
på ett nytt hus till
familjen förvandlas Chihiros
föräldrar till grisar! Kan
Chihiro rädda mamma och
pappa från andarnas rike
innan de hamnar på mat
bordet i det närbelägna
kurhotellets restaurang?

Hayao Miyazakis film om
världens bästa granne.
Systrarna Mei och Satsuki
flyttar ut på landet med
pappa medan mamma ligger
på sjukhus. En dag får de
syn på en konstig varelse i
trädgården. De följer efter
den och hittar Totoro, en
lurvig jätte som bara visar
sig för barn, aldrig för vuxna.

Prinsessan
Mononoke 149:-

Sagan om Prinsessan
Kaguya 149:-

DVD. Svensk text. [63257]

DVD. Svenskt tal & text. [69902]

Spirited Away 99:-

Min granne Totoro 149:-

Blu-ray. Svenskt tal & text. [98339]

Blu-ray. Svensk text. [210102]

Blu-ray. Svensk text. [154057]

Blu-ray. Svenskt tal & text. [210080]

WWW.SFBOK.SE

Ponyo ... 149:Blu-ray. Svenskt tal & text. [178202]
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Star Wars: The Skywalker Saga 649:Alla nio Star Wars-filmerna i en box.
Samlingsbox med The Phantom Menace, Attack of the Clones, Revenge of
the Sith, A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The
Force Awakens, The Last Jedi och The Rise of Skywalker.
DVD. Svensk text. [209615]

Star Wars: The Skywalker Saga 999:Blu-ray. Svensk text. [210426]

Weathering With You 149:16-åriga Hodaka har rymt från sitt hem på en isolerad ö och flyttat till Tokyo.
En dag möter han Hina, en ung och orädd föräldralös tjej med en alldeles
särskild förmåga, kraften att stoppa regn och göra himlen klar.
DVD. Svensk text. [79989]

Weathering With You 199:Blu-ray. Svensk text. [143968]

The Lord of the Rings Trilogy 1099:Peter Jacksons filmtrilogi efter JRR Tolkiens mästerverk, nu äntligen remastrad
i magnifik 4K-upplösning.
Boxen innehåller samtliga tre filmer - Sagan om ringen, Sagan om de två tornen
och Sagan om konungens återkomst - både i orginal och förlängd version.
➥ 4K Ultra HD. Släpps 7 december. Svensk text. [213736]

My Hero Academia: Heroes Rising 249:En film baserad på succémangan.
Klass 1A besöker ön Nabu för lite äkta hjälteövningar. Allt går bra, tills de
attackeras av en skurk med krafter otäckt lika ärkefienden Shigarakis.
DVD. Japanskt & engelskt tal. Engelsk text. [66854]

My Hero Academia: Heroes Rising 299:-

Blu-ray. Japanska & engelska.
Engelsk text. [104827]

My Hero Academia
Season 4 Part 1 319:Yakuzan har lanserat en ny drog som slår ut alla hjälte-quirks!
Och gangstrarna experimenterar på småtjejer för att främställa drogen!
Dags för hjältarna att rycka ut!
DVD. Japanskt & engelskt tal. Engelsk text. [120125]

My Hero Academia Season 4 Part 1 379:Blu-ray. Japanskt & engelskt tal. Engelsk text. [66853]

46

WWW.SFBOK.SE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

SF-BOKHANDELN VINTERN 2020

Spoke Art Gallery

My Neighbor Hayao: Art Inspired
by the Films of Miyazaki 359:Mer än 250 bildkonstnärer hyllar animatören
Hayao Miyazaki.
Alla upptänkliga konstarter finns representerade: målningar, broderier, skulpturer och andra
verk som först visades upp på en utställning på
Spoke Art Gallery i San Francisco.
Inbundet album. [201679]

Michael Klastorin

Back to the Future The Ultimate
Visual History Updated Edition 499:En nostalgitripp med hårda pärmar.
Klastorin har rotat i arkiven och hittat bilder,
konceptkonst, storyboards och annat från alla
tre Back to the Future-filmer. Intevjuer med alla
inblandade ingår också.
Inbunden. [64502]

The Art of Star Wars:
The Mandalorian 379:En konstbok om tv-serien med prisjägaren och
hans grönörade protegé.
➥ Inbundet album i december. [201550]

Star Wars The Mandalorian:
The Art & Imagery Vol 1 219:Inbundet album. [211500]

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

Beställningar & katalog
Du beställer enklast på hemsidan
www.sfbok.se eller genom att skriva till
SF-Bokhandeln, Box 2300, 103 17 Stockholm.
Du kan också beställa per telefon (08/21 50 52)
under våra normala öppettider eller sända e-post till
order@sfbok.se
På hemsidan kan du också anmäla dig för att få en
nyhetskatalog två gånger om året. Den innehåller de
största titlarna som har utkommit sedan förra utskicket.
Bor du i Stockholm, Göteborg eller Malmö är det
kanske enklare att köpa saker direkt i någon av
butikerna. Säg till i kassan bara, så ser vi till att du får
nyhetskatalogen hemskickad.
Priserna i katalogen gäller till februari 2021 eller så
länge lagret räcker.
SF-Bokhandelns organisationsnummer är:
556389-7478

www.sfbok.se
WWW.SFBOK.SE

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 SFBokhandeln:

Portokostnad på 39:- 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.
Restnotering: De svenska titlarna i den här nyhetslistan
har vi normalt inne, men de engelska och amerikanska kan tillfälligt ta slut. Vi restnoterar gärna titlar som
är tillfälligt slut. Det innebär att vi skickar dem till dig
så fort vi får in dem på nytt. Säg bara till om du vill ha
restnotering, och vilka titlar det gäller!
Du måste vara 18 år för att beställa.
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 förseglingen
brutits. Detta avser bland annat dvd-skivor, cd-skivor,
spelfigurer (t ex Warhammer), inplastade spel
kartonger och liknande.
Ångerrätt gäller ej tidning eller tidskrift.
Ångerrätt gäller ej om varan är beställd vid besök i
SF-Bokhandelns fysiska butiker.
Du står för returkostnaden.
Vid retur skall detta först meddelas till SF-Bokhandeln
via e-post (post@sfbok.se) eller brev (SF-Bokhandeln
AB, Box 2300, 103 17 Stockholm). Retur får inte
ske förrän SF-Bokhandeln har svarat på detta meddelande. Retur skall sedan ske till: SF-Bokhandeln AB,
Box 2300, 103 17 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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