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

Göteborgsbutiken
SF-Bokhandeln i Göteborg startade sommaren 2001 i en källarlokal i 
centrala stan. Ett par år senare var det väldigt trångt och det var dags 
att expandera. Vi hittade en ny bättre på Östra Larmgatan. Och nu har 
vi ännu större lokaler på Kungsgatan 19.

Kungsgatan 19 
Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 12-16
Tel: 031/13 06 70  E-post: goteborg@sfbok.se 

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

Malmöbutiken
Malmöbutiken har flyttat till större butik på Södra Förstadsgatan 26. Läs 
om flytten och allt som händer i Malmö på bloggen 
https://sfbokmalmo.wordpress.com/    

Södra Förstadsgatan 26 
Mån-Fre 10-18.30, Lör 10-17, Söndag 12-16
Tel: 040/23 05 20  E-post: malmo@sfbok.se

innehåll

3 Vi finns som vanligt på Bokmässan i Göteborg och samarbetar  
 med Monsters of Film i Stockholm. Under året som kommer  
 visas alla Hayao Miyazakis filmer på svensk bio, något vi  
 uppmärksammar på olika sätt, bland annat med en Totorodag  
 28 oktober.

4 Böcker på svenska. I Höstregn fortsätter handlingen från Lars  
 Wilderängs nära-framtids-thriller Höstsol. Johan Egerkrans 
 har gjort en ny monsterbok - den här gången handlar det om  
 De odöda.

8 Tecknade serier och humor på svenska. Serietidningsreklam!  
 är en presentbok med nostalgibilder och texter om 70- och  
 80-talets serietidningar. 

10 Episk fantasy & äventyr. The Fall of Gondolin berättar den  
 dramatiska historien om hur Morgoths styrkor ödelade alvernas  
 stad Gondolin. Den har ställs samman utifrån J R R Tolkiens  
 efterlämnade anteckningar.

12 Övrig fantasy och skräck. Deborah Harkness, som slog igenom  
 stort med historiskt häxromantiska A Discovery of Witches har  
 skrivit en vampyrroman. Time’s Convert heter den och utspelar  
 sig i 1700-talet och i nutid.  

15 Ungdomsböcker. Kingdom of Ash är sista delen i Sarah J Maas 
 Throne of Glass-serie om om Aelins resa från slavbarackerna  
 till tronen. Den släpps 23 oktober. A Map of Days heter en ny  
 bok om Miss Peregrine och hennes besynnerliga barn. Nu har  
 hela gänget hamnat i USA - och bilderna är i färg!  

18 Science fiction. Med Salvation påbörjar Peter F Hamilton en ny  
 space opera-serie som utspelar sig i flera tidsplan och börjar  
 sant storslaget. Thin Air markerar Richard Morgans återkomst  
 till scence fiction och handlar om politiska intriger på ett bolags- 
 styrt Mars. 

21 Star Wars. Romanversionen av Solo: A Star Wars Story har  
 kommit in. Filmen släpps på dvd och blu-ray 24 september. 

22 Tecknade serier på engelska. Nya avsnitt av Monstress och  
 Saga.

26 Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie av Lisa Medin.

27 Manga på engelska. Andra delen i My Brother’s Husband har 
  kommit. Nya One Piece, My Hero Academia och Tokyo  
 Ghoul:re finns också på hyllan.   

32 Baserat på spel. I Timeless återförenas mörkeralven Drizzt  
 Do’Urden med sin far. Det är inget enkelt återseende. Art &  
 Arcana är en rikt illustrerad presentbok om historien bakom  
 Dungeons & Dragons.

34 Bräd- och kortspel. Sheriff of Nottingham är ett toppenbra bluff- 
 spel som släpps med svenska regler i höst. Miniatyrspelet  
 X-Wing släpps i ny utgåva.

40 Rollspel. Både Warhammer Fantasy RPG och RuneQuest i  
 Glorantha kommer tillbaka. Nu har vi fått in femte utgåvan av  
 Vampire the Masquerade.

42 Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Åttonde säsongen av  
 The Walking Dead, Infinity War, Deadpool 2 och Solo: A Star  
 Wars Story.

45 Anime från England. Anime med engelsk textning.

46 Beställningsformulär och försäljningsvillkor. 

48  2019 års kalendrar. Ett litet urval. Du hittar fler på hemsidan. 
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Hobbitdagen
Bilbo och Frodos födelsedag firas med bra priser på allt 
midgårda, både böcker och annat. I Göteborg blir det kalas på 
Café Sirius med frågesport, pris för bästa Tolkiendräkt och 
samtal med Patrik Centerwall om Frodo i älvriket. 

Bok & Bibliotek i Göteborg
Som vanligt befinner vi oss på bokmässan. Vår monter (A02:42) kommer 
att fyllas med roliga aktiviteter, författarträffar och signeringar med bland 
andra Johan Egerkrans, Lars Wilderäng, Siri Pettersen och Mats Strandberg.

Monsters of Film i Stockholm
Första veckan i oktober blir det filmfestival med fokus på 
skräck, science fiction och monster i Stockholm. Vi lottar ut 
biljetter - håll utkik på hemsidan och Facebook.

28 
okt

Totoro på Café Sirius
Under det kommande året kommer alla Hayao Miyazakis filmer att 
visas på svensk bio igen. 27-28 oktober är det dags för Totoro. Det upp-
märksammas med en Totoro-dag på Café Sirius i Göteborg. 

Svenska boktoppen Engelska boktoppen

1.  Metro 2035 65:-  
 av Dmitrij Gluchovskij 
 Pocket. [182445]

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

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

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

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

6.  Metro 2033 65:-  
 av Dmitrij Gluchovskij 
 Pocket. [127009]

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

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

9.  Norra Latin179:- 
 av Sara Bergmark Elfgren 
 Inbunden. [172297]

10. Hemmet 69:- 
 av Mats Strandberg 
 Pocket. [181524]

11. Handbok för  
 superhjältar 139:- 
 av Agnes & Elias Våhlund 
 Kartonnage. [169487]

12. Passagen 349:- 
 av Simon Stålenhag 
 Inbunden. [176006]

13. Ur varselklotet 349:- 
 av Simon Stålenhag 
 Inbunden. [108715]

14. Harry Potter och Det  
 fördömda barnet  
 del I & II 69:- 
 av J K Rowling 
 Pocket. [181698]

15. Lussiferda 35:- 
 av Karin Tidbeck 
 Häfte. [187226]

16. Blueberry: Samlade  
 äventyr del 6 379:- 
 av Jean-Michel Charlier  
 & Jean Giraud 
 Inbundet album. [182986]

1. Warcraft: Before 
  the Storm 129:-   
  av Christie Golden 
  Inbunden. [179415]

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

3. One Piece Vol 87 99:-   
  av Eiichiro Oda 
  Pocket. [185910]

4. Thrawn: Alliances 95:-   
  av Timothy Zahn 
  Pocket. [175048]

5. Spinning Silver 169:-   
  av Naomi Novik 
  Storpocket. [181436]

6. My Hero  
  Academia vol 1 99:-   
  av Kohei Horikoshi 
  Pocket. [147700]

7. Successor’s  
  Promise 129:-   
  av Trudi Canavan 
  Pocket. [180491]

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

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

10. Tokyo Ghoul Vol 1 95:-   
 av Sui Ishida 
 Pocket. [139511]

11. Ball Lightning 189:-   
 av Cixin Liu 
 Storpocket. [173977]

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

13. Sword of Destiny 129:-   
 av Andrzej Sapkowski 
 Pocket. [151227]

14. The Left Hand  
 of Darkness 110:-   
 av Ursula K LeGuin 
 Pocket. [1590]

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

16. My Lesbian  
 Experience with  
 Loneliness 159:-   
 av Kabi Nagata 
 Pocket. [167251]

27 
- 

30 
sep

22 
sep

1 
- 
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vuxenböcker
Sofia Albertsson
Stockholmspesten 189:-
Stockholm plågas av strömavbrott, vattnet 
har surnat och lokaltrafiken är utslagen. 
Det ryktas om att något finns nere i 
tunnelbanesystemets svarta gångar som 
sträcker sig under hela staden, och i jorden 
under stockholmarnas fötter gror något 
fruktansvärt. Det ryktas om en smitta som 
har börjat infektera människorna. Om  
nätterna sänder en okänd radiostation 
kodade meddelanden.  
Häftad. [187028]

Margaret Atwood
Häxyngel 69:-
Margaret Atwoods variant av Shakespears 
Stormen. 
Den hyllade teaterchefen Felix ska just 
sätta upp sitt mästerverk - Shakespeares 
pjäs Stormen - när han förråds av sin rival 
och tvingas bort från teatern. Sveket  
drabbar honom hårt. I tolv år lever han 
isolerad och hämndlysten medan han  
sörjer sin bortgångna dotter Miranda. Men 
så skymtar Felix en chans till upprättelse.  
� Pocket i oktober. [186369]

Melissa Broder
I fiskarnas tecken 239:-
En berättelse om besatthet övergår i 
kärlekshistorien mellan en kvinna och en 
havsgud.
En olycklig Lucy flyttar till Venice Beach 
i Los Angeles, men finner ingen lindring 
från ångesten. Inte hos gruppterapin 
mot kärleksberoende. Knappast heller på 
Tinder. Inte ens i den kravlösa ömheten 
hos hunden Dominic. Men allt förändras 
en dag vid stranden, när hon spanar in en 
gåtfull simmare.  
Inbunden. [186407]

P C Jersild
Tivoli 69:-
Ett annorlunda äldreboende byggs upp på 
vad som var tivolit Gröna Lund. 
De kinesiska investerarna vill satsa på 
kapitalstarka seniorer och erbjuder en 
gated community med full service, och med 
karaoke, tango, bingo och andra nöjen. Och 
som kronan på verket en livförsäkring med 
100-årsgaranti! P C Jersild låter boende 
och personal berätta om detta experiment, 
som blir till en absurd skrattspegel för vår 
syn på åldrande och död. 
Pocket. [186366]

Stephen King
Outsidern 229:-
En elvaåring hittas mördad och alla bevis 
pekar mot pojktränaren Terry Maitland. 
Mannen alla antar är skyldig grips under 
dramatiska former. Men Maitland var inte 
i stan när mordet begicks. Mordutredaren 
Ralph Anderson söker tillsammans med 
distriktsåklagaren efter sanningen. ”Är det 
verkligen så att man inte kan vara på två 
ställen samtidigt?”  
� Inbunden i september. [185721]

Lyra Koli
Allting växer 210:-
Efter naturkatastrofer och världskrig har 
Förenta Nationerna förtätats till en klimat-
kontrollerad zon. 
Här lever människorna i högteknologiskt 
välstånd med kryoniskt löfte om evigt 
liv. Men trots att hennes hormonnivåer 
regleras av medicinimplantaten drabbas 
Jossi av en oförklarlig ångest. Terapin 
verkar inte hjälpa. På jakt efter andra 
förklaringar dras Jossi in i politiken. Men 
de etablerade partierna är fulla av floskler. 
Snart hittar Jossi i stället en radikal 
organisation, som tror att lösningen på allt 
är att omvandla människans relation till 
naturen.
Inbunden. [182450]

Maja Lundgren
Den skenande planeten 229:-
En skruvad framtidsberättelse, präglad av 
humor och berättarglädje. 
Jorden har nyligen genomlevt det fjärde 
världskriget och upprättat en skakig fred. 
Från den idylliska planeten Zarmina, som 
en gång koloniserades av jordbor i exil, 
kommer sändebudet Ki för att hålla ett 
fredstal. Hon lider svårt av spacelag och 
förstår inte riktigt vad som sker på Jorden. 
Vad betyder den överstrukna femman 
hon ser överallt? Varför pratar hennes 
led sagare för sig själv? Och vad har egent-
ligen hänt med Adil och Jingfei, hjältarna 
som såg till att kriget tog slut? 
Häftad. [182447]

George R R Martin
Feberdröm 69:-
En svensk utgåva av Martins vampyr-
roman ”Fevre Dream” från 1982.
Året är 1857 och redaren Abner Marsh har 
stora problem. I princip hela hans flotta 
har sjunkit och han är redo att lägga ner 
verksamheten, då en främling vid namn 
Joshua York dyker upp och erbjuder sig 
att köpa in sig i rederiet. Det skulle lösa 
Marshs problem, men York ställer också 
ett antal märkliga krav. 
� Pocket i november. [186371]

Neil Gaiman

Nordiska myter - från  
Yggdrasil ti l l Ragnarök 69:-
De isländska sagorna har inspirerat fantasyförfattare 
från Tolkiens dagar och framåt. En enögd gud spelade till 
exempel en framträdande roll i Gaimans roman  
American Gods. Här tar sig Gaiman an de gamla sagorna 
och asagudarna, från Ask och Embla till Ragnarök, i ett 
antal berättelser.
� Pocket i oktober. [186372]
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Sylvain Neuvel
Sovande jättar 199:-
En bok som kan beskrivas som ”World War 
Z” möter Däniken.
Som liten ramlade Rose ner i en skreva 
i skogen. Hon hittade en underjordisk 
kammare, ett rum där mystiska ristningar 
lyste på väggarna och en jättelik hand 
av metall höjde sig. Under många år var 
mysteriet med handen en olöst gåta. Som 
vuxen läste Rose fysik och bestämde sig 
för att knäcka handens gåta. Allt detta 
berättas i form av intervjuer med Rose och 
hennes kollegor, intervjuer som görs av en 
okänd och märklig frågeställare som själv 
verkar synnerligen inblandad i mysteriet. 
Inbunden. [181536]

Ngugi wa Thiong’o
Kråkornas herre 269:-
En nutida folksaga som utspelar sig i den 
fiktiva afrikanska republiken Aburirien, 
komplett med magiker, skojare och för-
klädda älskare.
Tiggaren Kamiti stöter ihop med kvinno-
rättskämpen Nyawira i samband med en 
demonstration. För att undkomma polisen 
diktar Kamiti ihop en skylt om en farlig 
trollkarl, Kråkornas herre. Tricket  
fungerar alldeles för bra. Paret tvingas 
leva under sin egen påhittade förbannelse, 
alltmedan de fortsätter bekämpa landets 
korrupta regering. 
� Inbunden i september. [186405]

Carlos Ruiz Zafón
Andarnas labyrint 119:-
Del 4 i De bortglömda böckernas gravkammare
Spanien under Francoregimens mörka år. 
Ett hemligstämplat uppdrag från säker-
hetstjänsten får den egensinniga Alicia 
Gris att återvända från Madrid till sin 
hemstad Barcelona. Hennes uppgift är att 
ta reda på vad som hänt med en av  
ministrarna i Francos regering, den  
tidigare fängelsechefen Mauricio Valls, som 
i sin ägo hade en mytomspunnen bok ur 
serien Andarnas labyrint. 
Storpocket. [186373]

Lars Wilderäng

Höstregn 199:-
Andra delen i Höstserien
”Höstregn” tar vid precis där ”Höstsol” slutade, i ett svårt 
sargat och desperat Sverige.
Större delen av Europa är strömlöst och utan fungerande 
kommunikationer. Ledningsplatser är utslagna och  
timmarna går utan motreaktioner, samtidigt som mot-
ståndarens trupper korsar gränserna. Tiden är knapp och 
hundratusentals liv står på spel. Livvakten Christian Vin-
delby hamnar mitt i försöken att upprätta en ny ledning 
av landet, Johanna är fast i en desperat stridsvagnsduell 
och Jonas är strandad i kaoset söder 
om Uppsala tillsammans med  
barnen, samtidigt som ett enormt 
ansvar läggs på hans axlar. 
Inbunden. [184480]

Höstsol 65:-
Första delen i Höstserien
Höstsol är den första delen i en 
rafflande säkerhetspolitisk thriller-
serie i två delar som utspelar sig i en 
framtid som ligger obehagligt nära 
vår egen tid. 
Pocket. [181533]

fackböcker
Mattias Boström
Från Holmes till Sherlock 259:-
”Från Holmes till Sherlock” utkom första 
gången 2013. Nyutgåvan är om arbetad och 
förlängd med mer än tjugo kapitel. 
Berättelsen om de män och kvinnor som 
låg bakom succén från 1890-talets gentle-
mannadetektiv Holmes till vår tids udda 
geni Sherlock på TV. Det är en historia om 
framgång, tragedi och familjehemligheter 
som tidigare aldrig berättats i sin helhet.  
� Inbunden i september. [186410]

Yuval Noah Harari
21 tankar om det 
21:a århundradet 259:-
En storslagen berättelse om människans 
ursprung, nutid och framtid. 
Den israeliske historikern Yuval Noah 
Harari tar oss med från Homo sapiens 
första steg på jorden, då vi var ett däggdjur 
bland alla andra, till idag när vi står som 
världens obestridda härskare - med makt 
att både skapa och utplåna liv. Denna 
internationella bästsäljare ger nytt bränsle 
åt diskussionen om vårt gemensamma 
förflutna och planetens framtid. 
� Inbunden i oktober. [186391]

Effie Karabuda
Gamer 199:-
En omfattande bok om spel och e-sport.
Speljournalisten Effie Karabuda skriver 
om livet som Counter Strike: Global  
Offensive-stjärna, hur man landar dröm-
jobbet på Minecraft-studion Mojang och 
vad som utmärker en äkta gamer. Du får 
gå bakom kulisserna på några av Sveriges 
största spelföretag och träffa profiler som 
HeatoN, KimmyPower och Ufosxm. Ta 
del av tips från proffsen och kom ett steg 
närmre till en succékarriär på Twitch och 
Youtube. 
Inbunden. [185166]

John Ajvide Lindqvist
Misslyckas igen, misslyckas bättre. 
Anteckningar om skräck ... 229:-
Sveriges skräckmästare John Ajvide 
Lindqvist bjuder in till sin kreativa värld. 
Här får vi följa med i arbetet med hans 
sju romaner, från Låt den rätte komma in 
2004 till X - den sista platsen 2017. Med 
resonerande och ofta humoristisk stämma 
kommenterar John sina yngre upplagors 
problem och glädjeämnen. Resultatet är 
en rolig och lärorik bok för alla som vill 
läsa något annat än en regelrätt för-
fattarhandbok.  
� Inbunden i september. [185383]
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unga vuxna
Stephanie Garber
Legend 179:-
Andra delen i Caraval
Donatella och hennes syster Scarlett måste 
än en gång ge sig in i Caraval, spelet där 
verklighet och fantasi vävs samman.
Tella är för stunden räddad, men hon har 
slutit ett avtal med en mystisk brottsling 
och lovat att skaffa fram Direktör Legends 
sanna namn. Det är ingen lätt sak att 
ordna. Enda sättet att ta reda på Legends 
sanna identitet är att vinna Caraval. Tella 
ger sig i kast med tävlingen än en gång.  
� Inbunden i oktober. Unga vuxna. [185097]

Rachel Heng
Suicide Club 229:-
I en nära framtid är odödlighet en realitet, 
men bara för ”lifers”: människor som  
tränar, övar yoga, dricker hälsosamma 
juicer och går och lägger sig i tid.
Medlemmarna i Suicide Club har inte 
alltid varit aktivister. De började som ett 
gäng desillusionerade lifers som ägnade 
sig åt förbjudna aktiviteter som livemusik, 
onyttig mat och ansvarslösa orgier. Men 
nu har de stämplats som terrorister av 
staten. Efter ett oroande möte med sin far 
be stämmer sig hundraåringen Lea för att 
kontakta gruppen. 
� Inbunden i september. Unga vuxna. [186408]

Sarah J Maas
Ett hov av dimma och vrede 199:-
Andra delen i Ett hov av taggar och rosor
Feyre trodde att hon dödade en varg, men 
hon gjorde något mycket värre och  
hamnade vid högalvernas hov.
Efter att ha överlevt mötet med  
Amarantha återvänder Feyre till Vår-
hovet. Nu har hon en högalvs krafter, men 
i själen är hon fortfarande människa. Hon 
kan inte skaka av sig minnet av vad hon 
tvingades göra för att rädda Tamlins folk. 
Hon har inte heller glömt avtalet hon slöt 
med Rhysand, Natthovets furste.
� Inbunden i oktober. Unga vuxna [183630]

Skuggornas drottning 199:-
Fjärde delen i Glastronen
Celaena Sardothien har förlorat allt. Men 
hon är hemma igen, och den här gången 
tänker hon slåss för det som betyder något.
Hon tänker slåss för sin kusin, som är  
villig att dö bara för att få träffa henne 
igen. Hon tänker slåss för sin vän, en ung 
man fängslad i den vidrigaste fånghåla 
man kan tänka sig. Och hon tänker slåss 
för sitt folk, som förslavats under en brutal 
härskare och väntar på den förlorade 
drottningens återkomst.
Inbunden. Unga vuxna. [182452]

Veronica Roth
Ödets timme 199:-
Andra delen i Dödens märken
Andra boken från en värld där  
människor har gåvor som gör att de kan 
forma framtiden.
Cyra och Akos styrs av ödet, som uttyds av 
oraklen vid ett barns födelse. När ödet har 
utsagts är det omöjligt att ändra fram-
tiden. Eller? Akos älskar Cyra, trots att 
han är förutspådd att dö i tjänst under 
Cyras familj. När Cyras far, tyrannen  
Lazmet Noavek, tar makten i Shotet tror 
Akos att hans dagar är räknade. Lazmet 
utlöser ett brutalt krig, medan dottern och 
hennes älskare försöker stoppa honom.
Inbunden. Unga vuxna. [182451]

Mats Söderlund
Kampen 199:-
Andra delen i Ättlingarna
Syskonen Jenny, David och Wilma har 
precis fått veta att de tillhör det uråldriga 
folkslaget olus. 
Samtidigt förvärras läget i världen. 
Vatten bristen är akut och konflikterna och 
oroligheterna tilltar. Syskonens mamma - 
som är klimatminister i regeringen - har 
bestämt sig för att kandidera till general-
sekreterarposten i FN. Men vad kommer 
att hända om det avslöjas att hon faktiskt 
inte är människa? I den högteknologiska 
framtiden står vattenfrågan fortfarande i 
centrum, och slitningarna inom gruppen 
olus blir allt tydligare. Vissa vill leva i 
harmoni med människorna, medan andra 
vill stiga fram och ta kontrollen, förinta 
mänskligheten en gång för alla.  
� Inbunden i oktober. Unga vuxna. [185091]

Sabaa Tahir
Askfödd 69:-
Första delen i Aska och eld
Laia har förlorat sin familj. Hennes föräld-
rar är döda, och hennes bror sitter fängslad 
i väntan på avrättning för landsförräderi. 
I ett desperat försök att rädda sin bror ber 
Laia motståndsrörelsen om hjälp och ingår 
ett ödesdigert avtal. Elias är den bäste 
studenten på militärskolan Blackcliff. Han 
är starkast, snabbast och kommer från en 
mäktig familj. Men i hemlighet vill han fly 
från skolan. Han vill inte ägna sitt liv åt 
att kriga för den brutala överbefälhavaren. 
När Laias och Elias vägar korsas inser de 
att de behöver varandra för att få det de 
mest av allt vill ha - frihet.  
� Pocket i september. Unga vuxna. [185108]

Eldmärkt 69:-
Andra delen i Aska och eld
� Pocket i september. Unga vuxna. [185109]

Nattbäraren 199:-
Tredje delen i Aska och eld
� Kartonnage i oktober. Unga vuxna. [185098]

Mats Strandberg

Slutet 169:-
Du är sjutton år gammal. Det är sommar och världen ser 
ut precis som vanligt. Men om en månad är vi alla borta.
Vad vill du göra den sista tiden? Vem vill du vara med när 
allt tar slut? Hur känns det att veta exakt vilket klockslag 
du ska dö? Och vad spelar ett liv mer eller mindre för roll? 
Slutet är en preapokalyptisk berättelse om två ensamma 
unga människor i en värld som lever på lånad tid. En 
tragedi binder dem samman och växer till en besatthet, 
men kommer de att hitta svaren innan himlen blir vit och 
haven förångas? 
� Inbunden i oktober. Unga vuxna. [182828]
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barnböcker
Ingelin Angerborn
Skuggornas hus 159:-
En ny, mysryslig bladvändare av för-
fattaren till succéboken ”Rum 213”.
Höstlovet blir inte alls som Sakarias har 
föreställt sig. I stället för en efterlängtad 
resa med pappa, blir det bara en vecka 
hemma hos farmor och farfar. Men det blir 
också början på något helt annat. Något 
han aldrig ens hade kunnat föreställa sig.
Vem är den mystiska tjejen som dyker upp 
i Sakarias teckning? Och vad är det egent-
ligen som döljer sig i det gamla husets 
snirkliga skuggor?
Kartonnage. Från 9 år. [185076]

Ben Hatke
Julias hem för vilsna varelser 169:-
Julia slår sig ner i ett nytt grannskap med 
sitt vandrande hus. För att få sällskap 
sätter hon upp en skylt: ”Julias hem för 
vilsna varelser”. Snart delar hon sitt hem 
med goblins, sjöjungfrur, älvor och till och 
med en drake! Nu är det inte längre tyst 
och tråkigt. Istället får Julia kämpa för att 
få de nya gästerna att uppföra sig. 
� Inbunden i oktober. Från 3 år. [185148]

Ylva Hällen
Ylvania: De stulna skuggornas tid 149:-
Två år efter succén med ”Ylvania - Sagan 
om ljusbäraren” kommer uppföljaren ”De 
stulna skuggornas tid”. 
Ett år har förflutit sedan förra boken och 
Jiros bror Rot, det halvsovande barnet, har 
ännu inte vaknat ur sin koma, orsakad av 
den onde Masters gift. Jiro är förtvivlad 
över att ingen verkar vilja hjälpa honom.
Bara Äldsterådet känner till ett sätt att 
väcka honom, men vågar inte - alldeles för 
mycket står på spel. Om Rot vaknar  
riskerar Master att få makt igen genom 
honom. När de fyra barnen i väktar-
stjärnan själva får reda på ett sätt att 
väcka Rot bestämmer de sig för att trotsa 
faran och rädda Jiros lillebror. 
� Kartonnage i september. Från 6 år. [184828]

Dinah Bucholz

Den inofficiella Harr y Potter-
kokboken 219:-
Har du drömt om en middag à la Hogwarts? Nu har du 
chansen! 
Med över 150 enkla recept och matnyttiga tips är det lätt 
att laga magiska måltider hämtade direkt från Harry  
Potters värld! Här ingår bl.a Sirapspaj, Mollys köttpaj, 
Krakes franska löksoppa och Pumpafyllda piroger. Med en 
skvätt magi och lite kreativitet trollar du fram alla de för-
rätter, efterrätter, tilltugg och drinkar som förvandlar en 
vanlig måltid för mugglare till kulinariska mästerverk.
Inbunden. [185232]

Johan Egerkrans

De odöda 229:-
Det här är Egerkrans när han är som bäst: vidriga  
vampyrer och gruvliga gastar i en både blodisande och 
makalöst vacker tappning.
Över hela världen förekommer berättelser om döda som 
reser sig ur sina gravar och sprider skräck bland de  
levande. I det här praktverket möter vi dem i all sin 
hårresande prakt - allt som allt 40 väsen, det ena mer 
skräckinjagande än det andra. Läsaren lär sig inte bara 
hur de odöda uppstår, utan även vilka motmedel som 
finns och hur man skyddar sig mot dem. 
� Inbundet album i oktober. [184424]

Åsa Larsson & Ingela Korsell
Draugen 149:-
Tionde delen i Pax
Maxad magi och spänning i finalen.
På söndag ska Viggo och Alrik flytta från 
Mariefred och Anders och Laylah! Allt är 
Iris fel. Hade inte hon blivit fångad av 
svarthäxan, skulle inte Alrik och Viggo ha 
filmats när de gjorde inbrott i skolan! Men 
saker tar en oväntad vändning när Viggo 
plötsligt kommer på var kodnyckeln kan 
finnas som kan lösa gåtan med monstret 
som finns under det magiska biblioteket!  
� Kartonnage i september. Från 9 år. [185215]

Suzanne Mortensen
Drakjakten 119:-
Tänk att få sin dröm om ett husdjur upp-
fylld och att husdjuret är en drake.
Jakob önskar sig ett husdjur, men inte 
vilket husdjur som helst - en drake ska 
det vara! När han får en leksaksdrake i 
födelse dagspresent blir han först besviken. 
Men snart upptäcker Jakob att presenten 
är magisk. Drakbard är en livs levande 
drake som äter kaktusar och kan prata. 
Inbunden. Från 6 år. [181529]

Philip Reeve
De vandrande städerna 179:-
Första delen i Mortal Engines
Ett hisnande, postapokalyptiskt sci-fi-
äventyr som utspelar sig i en framtid där 
städer rör sig runt jorden på hjul och slåss 
om livsviktiga resurser. 
Tänk dig att du faller av din stad och 
ser den försvinna i fjärran. Det är vad 
som händer Tom. Han är övergiven och 
förrådd, nu helt strandsatt i ödemarken 
till sammans med flickan Hester, som 
bara tänker på en enda sak: hämnd. Till-
sammans tvingas de fly genom ödemarken, 
förföljda av en jägare som egentligen är 
död ...
Kartonnage. Från 12 år. [185092]

Förrädarens guld 179:-
Andra delen i Mortal Engines
Kartonnage. Från 12 år. [185096]
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Rick Riordan
Mörkrets löfte 179:-
Andra delen i Apollon
Vår stolta, egocentrerade och själv ömkande 
hjälte är tillbaka! 
Guden Apollon, numera bättre känd som 
den 16-årige dödlige medelmåttan Lester, 
har precis överlevt den skyddade vistelsen 
i halvblodslägret. Men han börjar tröttna 
på att ha acne, ett blodomlopp och en 
pytte liten hjärna som vanliga dödliga har, 
och tvingas därför ge sig av över Nord-
amerika för att finna de orakel som kan 
hjälpa honom tillbaka till Olympen. Han 
börjar i Indianapolis, en stad som just för 
stunden tagits över av en ond romersk 
kejsare. 
Häftad. Från 9 år. [185508]

Nancy Springer
Enola Holmes och  
kidnappningsmysteriet 149:-
Första delen i Enola Holmes
Möt Enola Holmes, Sherlocks coola lilla-
syster. 
Enolas mamma är spårlöst försvunnen, 
Enola själv är förkrossad av sorg och nu 
vill hennes två äldre bröder, Sherlock och 
Mycroft, skicka henne till en internatskola. 
Enola flyr till London och maskerar sig till 
en ung änka, fast besluten om hitta sin 
mamma. 
Inbunden. Från 9 år. [185099]

tecknat & humor 
Thomas Arnroth
Livets ord del två: Mina tio  
orimliga år som frälst 210:-
Del två i Thomas Arnroths gripande men 
också roliga vittnesmål om sin tid i Livets 
Ord. Följ med bakom ridåerna och få en 
unik inblick i ett spektakulärt religiöst 
fenomen i modern tid. 
� Häftat album i september. [185384]

Émile Bravo
Spirou: Hoppets tid, del 1  239:-
Ett nyritat Spirou-album från krigsåren.
Januari 1940. Europa är i krig, men 
Belgien är tills vidare neutralt och står 
utanför fientligheterna. Oron är stor, 
men befolkningen försöker få vardagen 
att fungera så gott det går. Nicke har 
blivit inkallad och då Nazityskland några 
månader senare går till anfall är han 
stationerad vid gränsen. Spirou är för ung 
för militärtjänst och hjälper i stället till 
där han kan på hemmafronten. Spirou 
och Nicke gör sitt bästa för att överleva i 
andra världskrigets tumult, samtidigt som 
konsekvenserna av nazisternas ideologi 
långsamt börjar gå upp för dem.  
� Inbundet album i september. [187089]

Pelle Forshed
Under tiden 210:-
En ny familj har flyttat in i det lilla  
villasamhället. 
Medan renoveringarna och uppackandet 
pågår försvinner pappan i familjen spår-
löst och kvar står en förtvivlad fru och två 
barn. Grannar och vänner börjar spekulera 
om vad som kan ha hänt. Har han lämnat 
frivilligt eller blivit mördad? Denna 
serieroman följer ett antal olika personer i 
familjens närhet och beskriver hur var och 
en hanterar försvinnandet. Hur går man 
vidare i livet när en närstående plötsligt 
försvinner? Och vad hände egentligen med 
pappan? 
� Kartonnage i oktober. [185980]

Jean Giraud & William Vance 
Marshal Blueberry:  
Samlade äventyr 359:-
Blueberry-äventyr tecknade av William 
Vance och Michel Rouge.
Arizona, 1868. Löjtnant Blueberry vid Fort 
Navajo får i uppdrag av general Sherman 
att tillfälligt tjänstgöra som sheriff i den 
lilla och illa beryktade gränsstaden  
Heaven. Staden tros vara centrum för 
illegal vapenhandel med indianerna, där 
korrumperade politiker och rika ranch-
ägare också misstänks vara insyltade. 
� Inbundet album i september. [187092]

Fabian Göransson
Drömmen om Europa 210:-
Rapport från en månadslång resa genom 
Europa.
Tillsammans med Daniel Berg, doktor i 
ekonomisk historia, söker Fabian  
Göransson svar på varför Europa rasat 
ner i migrationskris, högerextremism och 
permanent hög arbetslöshet. Resan går 
från Köpenhamn till Aten, från Bryssel till 
Budapest, med tåg, buss och båt, på jakt  
efter drömmen om ett Europa i fred och 
med framtidstro. Sicilianska jordbruks-
arbetare berättar om cigarettsmuggling 
från Montenegro och tunisiska fängelser. 
Oppositionella i Warszawa förklarar hur 
civilt motstånd är den enda vägen mot en 
allt mer auktoritär regim.    
Häftat album. [179541]

Joakim Pirinen

Anspråkslösa 
förslag 199:-
Pirinen ger förslag på för-
bättringar eller förenklingar 
på vanligt förekommande 
problem. Avfolkningen i 
Norrland kan till exempel 
lösas genom att man gör 
om delar av fjällen till ett 
nöjesfält. Att vissa djurarter 
utrotas och försvinner löser 
han genom att uppfinna nya. 
Inbunden. [185977]

Jimmy Wilhelmsson & Adam Evertsson  

Serietidningsreklam 449:-
Låt oss ta dig på en resa tillbaka till tiden för skapandet av 
dina lyckligaste barndomsminnen. 
Detta är en sprängfylld kavalkad av det tuffaste, ballaste 
och godaste en tjej eller 
grabb på 1970-  
eller 1980-talet kunde 
tänka sig. Serietidnings-
reklam! är den maffiga 
boken om annonserna 
i serietidningar som 
Kalle Anka, Fantomen, 
Buster, Knasen, Acke 
och många fler. På  
somrarna frestade 
de med Vira Blå-
tira, Hubba Bubba och 
Päronsplitt – och om 
vintrarna med  
Commodore 64, Barbie 
och He-Man. 
Inbunden. [187416]
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Jean van Hamme & Grzegorz Rosinski 
Shaïgan den obarmhärtige 299:-
Samlingsvolym med albumen ”Solsvärdet”, 
”Den osynliga fästningen” och ”De landsför-
visades märke”.
Thorgal har lämnat Aaricia och barnen och 
gett sig i väg på en resa mot okänt mål i 
ett försök att fly undan det oblida öde som 
har försatt honom i så många faror. Hans 
mål är att få gudarna att lämna honom och 
hans familj i fred. Frågan är om det tjänar 
något till att försöka fly undan ödet? 
Häftat album. [187088]

Nina Hemmingsson
Livet, ditt as 189:-
Ångest man kan skratta åt.
Nina Hemmingssons är mest känd som 
serieskapare. Hon har alltid ett skissblock 
till hands för att få ur sig tankar, infall och 
idéer. År 2017 kom boken ”På a svarar jag 
hejdå” som samlade bilderna ur skiss-
boken. Denna bok är en fristående fortsätt-
ning på samma tema. Bilderna har bland 
annat publicerats i Aftonbladet. 
Kartonnage. [182491]

Agnes Jakobsson
Psycho Girl 199:-
Agnes blir kär i en kille, Lillis, som bara 
verkar ha henne som Plan B. 
Istället för att släppa taget om Lillis, som 
hon någonstans vet att hon borde, börjar 
Agnes arbeta intensivt för att han ska 
se och respektera henne. Men trots alla 
ansträngningar för att vara den perfekta 
tjejen, verkar Lillis bara tycka att hon är 
jobbig och efterhängsen. Agnes blir alltmer 
besatt och den negativa spiralen är igång.
Psycho Girl är en serieroman om en ung 
kvinnas sökande efter vem hon är. Varför 
agerar hon som hon gör, och vad är det hon 
söker efter - egentligen?  
� Häftat album i september. [185976]

Kazu Kibuishi
Supernova 249:-
Åttonde delen i Amulett
Åttonde delen i den tecknade barnserien.
Emily har tappat kontrollen över sin 
amulett. Hon är instängd i tomrummet och 
försöker fly från Rösten som vill påverka 
henne. Under tiden åker Emilys bror  
Navin till Fyr ett. Det är en rymdstation 
där motståndsrörelsen gör sig beredd 
att strida mot den armé av skuggor som 
närmar sig. Om inte skuggorna stoppas 
kan de förstöra hela planeten Alledia. Nu 
måste Emily och Navin vara smartare och 
starkare än någonsin. 
� Kartonnage i oktober. [185507]

Gunnar Lundkvist
Klas Katt får ett uppdrag 210:-
Den första längre serieromanen med Klas 
Katt.
Klas Katt har börjat arbeta som privat-
detektiv och skadedjursbekämpare. Olle  
Ångest kommer hem till honom. Hans 
mamma Elsa Ångest har försvunnit. Klas 
Katt vet inte var han ska börja leta. När 
han tar hjälp av Pund-Kurta inser han 
att det inte bara handlar om att en person 
har försvunnit. Fallet är mycket mer 
komplicerat. På vilket sätt var Elsa Ångest 
inblandad när Hasse Hund mördades? 
Olle Ångest har annat att tänka på. Han 
klarar inte av att ha kontakt med sin son. 
Äktenskapet med Ulla Migrän är över. Olle 
Ångest bryter ihop. När han hamnar på 
dårhuset får han dela rum med sin pappa. 
Dom beslutar sig för att rymma. 
Inbundet album. [182486]

My Palm
Festens charmigaste tjej 199:-
En samling självbiografiska serier,  
tecknade i lätt och flyhänt stil, om att vara 
ung kvinna. 
My känner sig som en riktig loser. På  
jobbet i callcentret säljer hon inte ett enda 
abonnemang, och när hon går på fest blir 
hon alltid fullast. Är det såhär det är att 
vara vuxen?
� Häftat album i oktober. [185385]

Moa Romanova
Alltid fucka upp 189:-
Moa har blivit utkastad av sin kille, är 
sjukskriven och bor med massa pappers-
lösa gubbar ovanpå ett gammalt fryshus i 
partihallarna, Göteborg. 
Dessutom har hon panikångest framkallat 
av att ha rökt spice. Moa söker räddning. 
Hon vill hitta Händelsen, den som ska 
förändra hennes liv. Hon pendlar mellan 
att dagar i sträck ligga sömnlös och passiv, 
inbäddad i smutskläder och laddarsladdar, 
för att i nästa stund maniskt söka känslo-
kickar som hon hoppas ska få liv i henne 
igen. Utöver detta handskas hon med 
sjukvården, med kompisar som plötsligt är 
främlingar och en känd mediaman som vill 
hjälpa henne i hennes konstnärskarriär. 
Men boken handlar också om att skratta åt 
alltihop, och slutligen att sakta hitta rätt 
stigar. Eller åtminstone helt okej stigar. 
� Häftat album i september. [185978]

Liv Strömquist
Einsteins nya fru 210:-
En samling med tidigare utgivna serier.
Liv Strömquist är en av Seriesveriges  
klarast lysande stjärnor och har tilldelats 
en rad priser. I Einsteins nya fru samlar 
hon de bästa serierna från böckerna  
Einsteins fru och Ja till liv! Bland annat 
får vi veta hur Priscilla Presley hade det 
när Elvis låste in henne på Graceland, om  
Britney Spears ångest och hur taskig 
Einstein var mot sin första fru. 
Inbundet album. [184373]

David Wiberg
Ingenting känns längre riktigt kul 210:-
En presentbok för ångestbenägna.
Den hyllade skådespelaren och för fattaren 
David Wiberg är aktuell med en humorbok 
där finurliga bilder döljer ett bråddjup 
av sorg och saknad. Roliga lappar möter 
osäkerhet, förvirring och galenskap. 
Ingenting känns längre riktigt kul är 
en ångestladdad presentbok med stora 
portioner människokärlek, självdistans och 
samtidskritik. 
Häftat album. [185386]

Louise Winblad
Hej igen vardag! 189:-
En samling teckningar och serier om var-
dagslivet som småbarnsförälder. 
Här får vi se sanningen bakom gulliga 
instragraminlägg, harmoniska amnings-
stunder och romantiska middagar. Barnen 
skriker, brösten läcker och om sanningen 
ska fram så orkar vi inte ha sex, i själva 
verket somnar vi innan vi ens hunnit välja 
vad vi ska se på Netflix. Stor igenkänning 
alltså, och en bok som alla småbarnsför-
äldrar behöver. Louise Winblad driver den 
populära bloggen Hej hej vardag (som  
ligger på Amelia). Louise är en flitigt an-
litad illustratör och har också ett mycket 
uppskattat instagramkonto. Hej igen 
vardag! är den fristående uppföljaren till 
hennes första bok Hej hej vardag. 
� Häftat album i september. [185979]
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äventyr &  
episk fantasy
K Arsenault Rivera
The Phoenix Empress 199:-
Andra delen i Their Bright Ascendency
Den gudomliga kejsarinnan O Shizuka 
trodde som barn att hon var osårbar. Men 
verkligheten har hunnit i kapp henne. 
O Shizuka skickas på ett självmordsupp-
drag av kejsardömets härskare. I spetsen 
för den kejserliga armén förväntas hon 
göra det omöjliga, och krigets vanvett ger 
henne anledning att tvivla på allt hon  
hållit för sant. 
� Storpocket i oktober. [181397]

Stephen Aryan
Magefall 149:-
Andra delen i Age of Dread
Kaos råder när magiker jagas som vilda 
djur av både människor och gudar. 
Den sista säkra tillflyktsorten har fallit 
och två unga magiker måste smida planer 
mot en gud för att visa världen att deras 
färdigheter inte är någon förbannelse. 
Wren kämpar för att växa som ledare och 
hålla gruppen av magiker trygg, samtidigt 
som Danoph ger sig ut på en andlig resa. 
Pocket. [181034]

R.J. Barker
King of Assassins 149:-
Tredje delen i Wounded Kingdom
Efter många år av fred hotar en blodig 
tronstrid.
Inte ens Glömskans pest, som hemsökte 
övriga kungadömen, drabbade Maniyadoc 
särskilt hårt. Men nu har Rufra ap Vthyr, 
Girtons gamle vän, siktet inställt på hög-
kungens tron. Rufra tänker ta med sig hela 
sitt följe till huvudstaden, där alla hans 
fiender samlas och tjugo års intrigerande 
och lönnmord får sinnena att koka över.  
Pocket. [181029]

Robert Jackson Bennett
Foundryside 189:-
Ett hemligt krig om verklighetens gränser 
rasar i en stad byggd med mäktig magi.
Sancia Grado är en skicklig tjuv, en av 
de bästa. Hon har siktet inställt på en 
väl bevakad lagerlokal i Tevannes hamn-
kvarter, ett lämpligt objekt för någon med 
hennes talanger. Men föremålet hon har 
lovat att stjäla, en magisk artefakt, är vida 
värdefullare och mäktigare än hon tror. 
Det är ett ting som kan omvälva den  
magiska gren som kallas ”scriving”,  
konsten att besjäla vardagliga föremål.  
Inbunden. [180247]

Peter V. Brett
The Core 99:-
Femte delen i The Demon Cycle
Det sista kriget mot demonerna nalkas.
I ett försök att besegra demonerna har 
Arlen och Jardir satt igång någonting som 
kan ödelägga allt de håller kärt. Mänsklig-
heten kan bara vinna kriget mot demo-
nerna om Arlen och Jardir tillsammans 
med Renna får en tillfångatagen demon-
prins att berätta om Kärnan, som används 
för att skapa en outtröttlig demonarmé. 
Leesa, Inevera, Ragen och Elissa försöker 
samtidigt ena de bångstyriga folken i de 
fria städerna. 
Pocket. [179363]

Peter V. Brett
Barren 149:-
En kortroman från Demon Cycles värld. 
Selia Square går under smeknamnet  
Barren. Hon har länge hållit samman den 
lilla bosättningen Tibbet’s Brook. Inför 
ett nytt hot måste hon samla invånarna, 
men hon har ett mörkt förflutet som måste 
upp till ytan - om vem hon var och om en 
kvinna hon älskade.
� Inbunden i september. [167542]

Kristen Britain
The Dream Gatherer 149:-
Två noveller och en långnovell som  
presenterar Sacoridia och världen från 
Britains Green Rider-serie.
I ”The Dream Gatherer” dyker ett magiskt 
föremål upp hos de excentriska systrarna 
Berry. Artefakten kan kalla på drömmare 
genom drömmen, och en av de åkallade 
visar sig vara en riktig mardröm. I ”Wish-
wind” möter vi gröne ryttaren Danalong, 
som har plågats av krig och stridigheter 
hela sitt liv. Här lider han skeppsbrott 
på en mystisk ö. ”Linked, on the Lake of 
Souls” är den berättelse som Estral be-
rättar för den skadade Karigan G’ladheon i 
romanen Firebrand. 
� Inbunden i oktober. [184647]

Miles Cameron
Cold Iron 229:-
Första delen i Masters & Mages
Början på en mörk och brutal fantasyserie.
Aranthur är en vanlig student. Det finns 
andra som är både smartare och skick-
ligare besvärjare. Men det är Aranthur 
som dras in i en strid för att skydda en 
ung kvinna som har slängts av från en 
droska i snön. Mötet leder honom in på en 
ny väg. Han bestämmer sig för att bli en 
svärdskämpe, och blir lärling åt den myt-
omspunne Svärdsmästaren. Han värvas 
till stadsmilisen och dras in i en politisk 
revolt som kommer att förändra världen 
runt honom.  
Storpocket. [180506]

The Fall of Dragons 149:-
Femte delen i The Traitor Son Cycle
Röda riddaren går mot sin sista strid.
Han började slåss mot monster. Hans makt 
har ökat, och med den antalet män under 
honom. Samtidigt står det klart att hans 
fiender är gudar, med tusentals dödliga 
män under sig. För att möta ett sådant hot 
krävs en strategi. Kriget kommer att ta 
slut där det började, vid Lissen Carak. För 
att ta sig dit måste Röda riddaren krossa 
sju härar och tvinga Ash, den svarta  
draken, att ge sig ut på slagfältet. 
Pocket. [181289]

Leo Carew
The Wolf 129:-
Första delen i Under the Northern Sky
Ett stort krig bryter ut under Nordens 
himmel.
Bortom Black River, bland nordens höga 
berg och djupa dalar, bor ett folk med 
gamla anor. Deras liv räcker i århundra-
den, inte årtionden. Söder om floden finns 
de kortlivade, som njuter av nuet och läng-
tar efter makt och rikedom. De har siktet 
inställt på länderna i norr. Söderns arméer 
korsar floden och freden slås i spillror.  
� Pocket i september. [184432]
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Gardner Dozois (red)
The Book of Magic 229:-
16 noveller av K. J. Parker, Megan Lind-
holm, John Crowley, Matthew Hughes, 
Ysabeau S. Wilce, Rachel Pollack, Eleanor 
Arnason, Tim Powers, Liz Williams, Garth 
Nix, Elizabeth Bear, Lavie Tidhar, Greg 
Van Eekhout, Andy Duncan, Kate Elliott 
och Scott Lynch. Dessutom ingår George R 
R Martins ”A Night at the Tarn House”.
� Inbunden i oktober. [182767]

Grace Draven
Phoenix Unbound 159:-
Första delen i The Fallen Empire
Romantisk fantasy om hur en kvinna med 
makt över eld och sinnen slåss sida vid 
sida med en förslavad hövdingason mot 
övermakten i ett korrupt imperium. 
Alla byar måste årligen skicka en ung 
kvinna till Imperiets huvudstad, där hon 
bränns levande för att egga upp  
massorna. Men en by har klarat sig undan 
på magisk väg. De skickar samma kvinna 
varje år. Gilenes magi lyckas hålla henne 
vid liv i flammorna. Bluffen avslöjas av 
Azarion, Imperiets mest kända gladiator. 
Han utpressar Gilene och kräver att hon 
ska hjälpa honom att fly ur slaveriet för 
att återvända till sin klan. Gilene måste 
hjälpa honom, och återvända ännu en gång 
för att brännas levande. 
Storpocket. [184685]

Jon Hollins
The Dragon Lords: Bad Faith 149:-
Tredje delen i The Dragon Lords
Will och hans vilda gäng tänkte först 
”bara” stjäla en drakskatt. Det slutade med 
att de startade en revolution.
Innan de riktigt begrep vad som hade 
hänt var de ledare för ett krig med mål att 
störta drakarnas välde. De vann slag efter 
slag, samlade på sig guld och hyllades som 
hjältar. Men nu har de retat upp själva 
gudarna. Det vill sig inte bättre än att 
drakdödarna måste vända sig till drakarna 
för att få hjälp. Det något de helst inte vill 
att hela världen får reda på ...
Pocket. [181030]

Marshall Ryan Maresca
The Way of the Shield 95:-
Första delen i Maradaine Elite
Tarianorden är en av de sista krigar-
ordnarna som skyddar Druthals folk. 
Dayne vill bli ordensman, men allt går 
snett när ett barn från en mäktig familj 
skadas under ett misslyckat räddningsför-
sök. Dayne återvänder utskämd till huvud-
staden Maradaine, redo att kastas ut när 
hans prövotid i orden är över. Men när 
han kommer till Maradiane är hela staden 
i uppror. Mörka konspirationer sjuder i 
varje hörn och hotar både makthavare och 
vanliga stadsbor. Dayne dras in i orolig-
heterna, rädd att fler olyckor ska läggas på 
hans samvete. 
� Pocket i oktober. [184866]

Brandon Sanderson
Oathbringer part One 119:-
Tredje delen i The Stormlight Archive
Mänskligheten ställs inför en växande kris 
när Voidbringers återvänder med hämnd 
i sinnet.
Alethis arméer under Dalinar Kholin gick 
segrade ur striden, men priset var högt. 
Fienden åkallade en Evighetsstorm som 
nu sveper över världen. I stormens spår 
vaknar de sedan tusentals år förslavade 
parshendi upp ur sin liknöjdhet. Deras  
vrede är fruktansvärd. Kaladin Storm-
blessed skyndar för att varna sin familj, 
samtidigt som han måste försonas med 
tanken på att parshendis raseri kanske 
har en helt rimlig grund. Högt uppe i ber-
gen, ovan stormen, ligger staden Urithiru. 
Där utforskar Shallan Davar ett gammalt 
fäste som har tillhört De lysande riddarna. 
Djupt under befästningen blottlägger 
han mörka hemligheter. Samtidigt inser 
Dalinar att ambitionen att ena hemlandet 
Alethkar var alltför blygsam. Endast om 
alla Roshars riken står enade kan civilisa-
tionen räddas. 
� Pocket i oktober. [186063]

Oathbringer part Two 119:-
Tredje delen i The Stormlight Archive
� Pocket i oktober. [186064]

Trudi Canavan

Successor’s Promise 129:-
Tredje delen i Millennium’s Rule
Fem år har gått sedan rebellerna konfronterade Raen, alla 
världars härskare.
För fem år sedan räddade Rielle pojken Qall, som har 
växt upp bland de resande utan minne av det förflutna 
som stals från honom. Fem kaotiska år, ett kaos som blir 
allt svårare för Baluka och återställarna att kontrollera. 
Världar krigar mot varandra och freden som Riell och 
Tyen jobbade hårt för att säkra hotas. 
Pocket. [180491]

John Gwynne

A Time of Dread 129:-
Första delen i Of Blood and Bone
Början på en ny serie från samma värld som The Faithful 
and the Fallen.
Hundra år har gått sedan kriget mellan änglar och 
demoner nådde sin kulmen i Wrath, då Ben-Elims änglar 
förintade demonernas härstyrkor. Nu styr änglarna med 
järnhand i De fördrivnas länder, men kanske var inte 
segern så fullkomlig som de trodde. Långt i norr snubblar 
jägaren Drem över vanställda kroppar i skogen. 
Pocket. [181453]
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Laini Taylor
Muse of Nightmares 199:-
Andra delen i Strange the Dreamer
Sarai har levt i en mardröm sedan hon var 
sex. Hon trodde att hon hade sett allt. Hon 
trodde fel.
Lazlo och Sarai har förändrats. Den ene 
är nu en gud och den andra ett spöke. De 
kämpar för att återfå fotfästet, fångade hos 
den demoniska Minya som har bestämt sig 
för att hämnas på Weep. Lazlo ställs inför 
ett svårt val. Ska han rädda kvinnan han 
älskar, eller alla andra? Sarai känner sig 
hjälplösare än någonsin.   
� Storpocket i oktober. [184466]

Adrian Tchaikovsky
The Hyena and the Hawk 119:-
Tredje delen i Echoes of the Fall
Pestens folk avfolkar hela bygder med sin 
blotta existens.
Ute på slätterna samlas krigare och  
schamaner för att möta angreppet. Loud 
Thunder leder sin väldiga krigarskara  
söderut. Tecumet och Asman söker sig 
norrut med hären från Sun River. Till-
sammans med Maniye Many Tracks 
planerar de att ena stammarna inför hotet. 
Frågan är om det räcker mot en fiende som 
hotar att sluka själva gudarna. Pestens 
folk väcker till liv gamla fasor. Innan  
stamfolken kan möta den yttre fienden 
måste de göra upp med sina egna demoner. 
� Pocket i oktober. [181454]

Angus Watson
The Land You Never Leave 149:-
Andra delen i West of West
Två stammar, förr fiender och nu mot-
villiga vänner, ger sig ut på en svår resa 
över Gräshavet. 
De ska fullgöra en profetia och föra Ottar 
Klagaren till yttersta västern för att rädda 
mänskligheten. På vägen finns invånarna 
i Badlands, den värsta samlingen mördare 
och monster som världen har skådat. 
� Pocket i september. [170760]

Django Wexler
The Infernal Battalion 139:-
Femte delen i Shadow Campaigns
Besten, som har suttit fängslad under den 
muromgärdade staden Elysium i tusen år, 
har släppts lös.
Drottning Raesinia Orboan och soldaterna 
Marcus D’Ivoire och Winter Ihernglass 
ställs inför ett ofattbart svek. General 
Janus bet Vhalnich har utropat sig till 
kejsare över Vordan. Inbördeskrig utbryter 
när stadens officerare och regementen 
förklarar sin trohet till drottningen eller 
kejsaren. I försöken att hålla ihop sitt rike 
riskerar Raesinia att bli det monster hon 
alltid har sett sig själv bekämpa.  
Pocket. [180734]

Janny Wurts
Destiny’s Conflict 99:-
Tionde delen i The Wars of Light and Shadows
Näst sista delen i den magnifika serien om 
krig och magi.
Lysaer står inför ett fruktansvärt hot och 
hans beskyddare Daliana måste fatta ett 
svårt beslut. Skuggmästare Arithon bär 
dödens märke och är ett jagat byte. Dakar, 
den galna profeten, tvingas betala ett högt
pris för gamla misstag och Tarens styrs av
ödet mot oväntade horisonter.
Pocket. [181997]

övrig fantasy  
& skräck
Katherine Clements
The Coffin Path 139:-
En spökhistoria som utspelar sig på York-
shires hedar under 1600-talet.
Mercy Booth är inte rädd för ondskan i 
Scarcross som folk viskar om. Ändå oroas 
hon av konstiga händelser. Tre gamla mynt 
försvinner från hennes pappas arbets-
rum. En mörk gestalt dyker upp borta vid 
grinden. Hon grips av en känsla av att 
vara förföljd.  
� Pocket i oktober. [181120]

Jasper Fforde
Early Riser 199:-
En ny, fristående roman från författaren 
till de humoristiska fantasyböckerna om 
Thursday Next och Jennifer Strange.
Varje vinter försjunker människorna i 
dvala. De enda som är ute under den kalla 
årstiden är Vinterkonsulerna, en udda 
skara som ska se till att alla andra sover 
tryggt. Charlie Worthing är en ny konsul. 
Det här är hans första vinter, och raskt 
måste han undersöka bakgrunden till  
sjukliga drömmar som dödar de sovande. 
När han själv börja få farliga drömmar blir 
det riktigt obehagligt.  
Storpocket. [181920]

Joseph Fink & Jeffrey Cranor
Welcome to Night Vale - It Devours! 
129:-
Vetenskapstrogna Nilanjana ställs inför 
den leende gudens glädjefyllda församling, 
som kan utgöra ett hot mot Night Vale.
Nilanjana arbetar för Carlos, Night Vales 
toppforskare, och förlitar sig på fakta och 
logik som riktlinjer i livet. När Carlos ber 
henne undersöka ett mystiskt mullrande 
i öknen utanför staden ställs hon på prov. 
Det leder henne till den leende gudens 
glädjefyllda församling och till Darryl, en 
av församlingens mest hängivna medlem-
mar. 
� Pocket i september. [180093]

J R R Tolkien

The Fall of Gondolin 199:-
Berättelsen om hur Ulmo, havets gud, leder människan 
Tuor till alvernas stad Gondolin, men hur Morgoth också 
finner vägen dit och låter ödelägga den vackra staden.
Gondolin grundades av Fingolfins son Turgon i den första 
åldern, sedan noldoralverna hade lämnat Valinor och 
kommit till Midgård. Staden låg på en hemlig plats som 
få kände till. Till Gondolin kommer Tuor, som sig själv 
ovetandes är ett redskap för Ulmo. Där gifter han sig med 
kunga dottern Idril, som föder sonen Eärendel. Men  
Morgoth har sökt efter staden och när han finner den an-
faller hans härar av balroger, drakar och oräkneliga orcer.
Inbunden. [183134]
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Neil Gaiman & Chris Riddell
Art Matters 159:-
Neil Gaiman och Chris Ridell uppmuntrar 
läsarna att låta konsten styra.
Neil Gaiman sa en gång att ”världen ser 
alltid lite bättre ut när du just har skapat 
något som inte fanns där förut”. Den här 
boken handlar om den tanken. Den inne-
håller stycken från föredrag, dikter och 
kreativa manifest som tar upp konstens 
betydelse för att förändra världen. 
Inbunden. [183147]

Nikita Gill
Fierce Fairytales 199:-
Folksagor med feministisk udd.
Nikita Gill plockar upp kända sagor och 
moderniserar dem för en ny generation. 
Hon tar bort stereotypa inslag som trogna 
älskare, våldsamma män och flickor som 
måste räddas. Istället suddas gränserna 
ut mellan hjältar och skurkar. Vi möter 
modiga prinsessor, storstadsvargar och en 
tapper Greta som kan besegra monster på 
egen hand. 
� Inbunden i september. [186062]

Lois H Gresh 
Sherlock Holmes vs. Cthulhu: The 
Adventure of the Neural Psychoses 129:-
Andra delen i Sherlock Holmes vs Cthulhu
Amelia Scarcliffes sånger lovar vansinne, 
död och obegränsade rikedomar till den 
som lyssnar. 
Moriarty är inte nödbedd - han kan tänka 
sig att öppna portarna till andra världar 
om det innebär att han blir rik. Samtidigt 
simmar monster i Themsen och fasor vand-
rar på Whitechapels gator. Krig utbryter 
mellan Moriartys busar och en mäktig 
kult. Kan Holmes och Watson hindra en 
katastrof? Helst innan Watson dukar 
under i den märkliga masspsykos som har 
drabbat London. 
Pocket. [179951]

Laurell K Hamilton
Serpentine 199:-
Del 26 i Anita Blake, Vampire Hunter
Bröllopet på en paradisö förvandlas till 
ett helvete när kvinnor börjar försvinna 
spårlöst.
Edward ska gifta sig, något som ger Anita, 
Micah och Nathaniel anledning att följa 
med på en tur till Florida där bröllopet ska 
hållas. De hamnar på en avlägsen ö, där 
Micah upptäcker en tidigare okänd form 
av lykantropi, något som tycks ha hemsökt 
en enda familj i generationer. De  
drabbades kroppar tar skepnad av  
slingrande ormar.   
Storpocket. [181113]

Serpentine 199:-
Inbunden. [178248]

Charlaine Harris
An Easy Death 199:-
Första delen i Gunnie Rose
Författaren till True Blood har skrivit en 
alternativhistorisk vilda västern-fantasy 
från ett splittrat USA. 
Texoma ligger i de sydöstra delarna av 
det som var USA, i en värld där magiska 
krafter är verkliga, men ogillas av många. 
Lizbeth Rose är illa åtgången efter en 
besvärlig resa från Mexiko när två ryska 
trollkarlar på jakt efter en ättling till Ras-
putin erbjuder henne ett jobb. Trion reser 
genom ett USA förändrat till oigenkännlig-
het, splittrat i flera länder sedan Franklin 
Roosevelt mördades.  
� Storpocket i oktober. [184476]

Grady Hendrix
We Sold Our Souls 129:-
En gitarrist från ett av 90-talets heavy 
metal-band reser över USA och dras allt 
djupare in i en djävulsk konspiration.
Metalbandet Dürt Würk var på väg att slå 
igenom stort på 1990-talet, när sångaren 
Terry startade en solokarriär. En våldsam 
händelse tjugo år senare får gitarristen 
Krist att misstänka att Terry sänkte mer 
än bandet när han gav sig av. Krist ger sig 
av för att söka rätt på resten av bandet och 
ställa Terry till svars för allt han har gjort. 
Hon reser till en kändisrehab och vidare 
till en musikfestival från helvetet. 
� Storpocket i september. [182774]

Andrew M. Hurley
Devil’s Day 129:-
John Pentecost står inför ett val - följa 
traditionen eller gå sin egen väg.
Varje höst återvänder John Pentecost till 
sitt barndomshem i Lancashire. Det är en 
plats som sällan förändras, men nu har 
någonting hänt - Johns farfar har dött. 
Varje år var det hans uppgift att rita om 
byns gränser. Men i år vill vissa personer 
skydda gränserna med andra medel. John 
och hans fru Katherine måste välja sida. 
Hur långt kan de gå för att följa byns 
traditioner? 
� Pocket i september. [175858]

Richard Kadrey
Hollywood Dead 99:-
Tionde delen i Sandman Slim
Sandman Slim måste klara ett uppdrag 
som prisjägare, annars åker han raka 
vägen tillbaka ner i helvetet.
James Stark är tillbaka från Helvetet, och 
tar förstås med sig en rejäl dos problem 
in i de levandes värld. För att kunna åter-
vända till Los Angeles var han tvungen att 
göra affärer med de onda maktspelarna 
Wormwood. Det kostade på. Den Stark som 
återvänder hem är ... inte helt levande.  
Pocket. [175084]

Deborah Harkness

Time’s Conver t 179:-
Vampyrromantik som diskuterar traditionens makt och 
begäret efter frihet och förändring.
Matthew de Clermont och Marcus MacNeil träffas under 
amerikanska frihetskriget. Matthew erbjuder Marcus 
något mycket speciellt: odödlighet. Marcus tackar ja och 
förvandlas till vampyr. Men den nya tillvaron är inte så 
enkel som han trott. Därpå förflyttas vi till nutidens Paris 
där Marcus förvandlar den unga Phoebe till vampyr. 
� Storpocket från Headline i september. [180730]

Time’s Conver t 179:-
� Storpocket från Viking i september. [182125]
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Mercedes Lackey
The Bartered Brides 259:-
Här fortsätter paret Watsons äventyr i 
ett alternativhistorisk, magiskt England 
under viktoriansk tid.
Två huvudlösa kroppar flyter upp i 
Londons kanaler. Det visar sig vara kvar-
levorna efter två unga, nygifta kvinnor. 
Föräldrarna till en annan kvinna som 
nyligen har gift sig anlitar paret Watson 
och deras kollegor för att undersöka vad 
som pågår. Fler kroppar hittas, men inga 
svar presenterar sig. John och Mary anar 
att morden har en magisk komponent, 
och att Moriartys anhang på något sätt är 
inblandat.  
� Inbunden i oktober. [184648]

A Scandal in Battersea 95:-
Nan Killian, Sarah Lyon-White och Suki 
tänker ordna ett riktigt julfirande. Paret 
Watson gläds också åt unga Sukis förvänt-
ningar inför högtiden. För andra har julen 
en annan, mindre glittrande, innebörd. Det 
är också en tid när gamla, mörka makter 
vaknar ur vinterdvalan. Makter som kan 
skaka det trygg London i sina grundvalar.
Det börjar med att kvinnor försvinner om 
nätterna. När de kommer tillbaka är det 
spritt språngande galna. Paret Watson 
deras vänner ombeds att undersöka de 
psykiskt skakade kvinnorna och inser 
att de har varit med om något utöver det 
vanliga. 
� Pocket i oktober. [182742]

Karen Maitland
A Gathering of Ghosts 219:-
Gammal tro och gamla synder möter en 
enögd kristendom på Dartmoorheden 1316.
Mariaklostret på Dartmoorheden är hem 
för nunnorna i Johannesriddarnas orden. 
Folk reser från när och fjärran för att 
besöka den heliga källan under klostret, 
en ursprungligen förkristen plats. En dag 
dyker en ordensriddare, broder Nicholas, 
upp och säger att han ska ta över klostrets 
ledning från priorinnan Johanne. Det blir 
början till en dragkamp mellan olika  
grupper och intressen. 
Storpocket. [181116]

Aaron Mahnke 
The World of Lore: Dreadful Places 219:-
Människor har en otäck förmåga att lämna 
outplånliga spår efter sig. Hus anpassar 
sig ofta efter de boendes kynne och städer 
får med åren egen personlighet. Inte så 
konstigt, alltså, att gräsliga händelser 
lämnar mörka spår efter sig. Tredje boken 
i serien The World of Lore, baserad på pod-
casten med samma namn, utforskar mörka 
och farliga platser hemsökta av ekon ur 
det förflutna.  
� Storpocket i oktober. [181123]

The World of Lore: Dreadful Places 229:-
� Inbunden i oktober. [181124]

Seanan McGuire
The Brightest Fell 95:-
Del 11 i October Daye
Så fort October ’Toby’ Dayes liv börjar gå åt 
rätt håll tvingas hon ta ett farligt uppdrag.
Tobys mamma Amandine dyker upp 
och kräver att Toby ska söka rätt på sin 
försvunna syster August. Men August har 
varit försvunnen i över hundra år och det 
finns inga som helst ledtrådar till var hon 
befinner sig. När Amandine plötsligt börjar 
ta gisslan inser Toby att hon inte längre 
kan vägra att hjälpa mamma. 
Pocket. [184676]

Seanan McGuire
Night and Silence 249:-
Del 12 i October Daye
Amadines senaste svek hotar att slå  
sönder all sammanhållning i Tobys bräck-
liga familj. 
Toby plågas av att inte kunna hjälpa sina 
närmaste. Det sista hon behöver nu är en 
ny kidnappning, och grundlösa anklag-
elser. Men det är precis vad som händer. 
Tobys mänskliga dotter Gillian försvinner.  
Flickans pappa har gift om sig med en 
kvinna som döljer mörka hemligheter, och 
nu anklagar paret Toby för kidnappning! 
Mycket tyder på att alver är inblandade i 
Gillians försvinnande, och Toby måste ta
tag i en otäck härva av gamla hemigheter, 
hat och förräderi för att rädda sin dotter.
� Inbunden i september. [184652]

Nate Pedersen (red)
Sisterhood: Dark Tales and Secret 
Histories 179:-
Sexton skräckberättelser som tar avstamp 
i enkönade kvinnliga gemenskaper: kloster 
och andra religiösa samfund. 
Här berättas om både kristna fasor och 
hot från andra dimensioner i noveller 
som spänner från 1300-talets Spanien 
till nutidens England. Med noveller av 
bland andra Nadia Bulkin, Livia Llewel-
lyn, Molly Tanzer, Sun Yung Shin, Gemma 
Files, Kaaron Warren, Damien Angelica 
Walters och Selena Chambers. 
Storpocket. [185308]

Laura Purcell
The Corset 199:-
En viktoriansk rysare om nålar, sykonst 
och ond, bråd död.
Dorothea Truelove är en ung, idealistisk 
kvinna som kommer till Oakgate för att 
testa sin teori om att en persons skallform 
kan ge upplysningar om vilka mörka dåd 
skallens bärare är mäktig att begå. Den 
idén får sig en törn när hon möter Ruth, 
en fattig flicka som har dömts till döden 
för mord. Ruth påstår att morden hon har 
begått har utförts med hjälp av magisk sy-
konst. Hon berättar en historia om bitter-
het och svek, död och vackra klänningar, 
som skakar Dorotheas tro på vetenskap 
och nåd i grunden. 
� Storpocket i oktober. [180851]

Anne Rice
Blood Communion 259:-
Del 13 i The Vampire Chronicles
Lestat berättar här om hur han kom att 
bli prins i vampyrernas värld och hur han 
föreställer sig framtiden.
Lestat talar om sin roll som härskare och 
om sin kamp mot den mystiska Rhos-
hamandes, som fördrevs efter ett ha 
dödat den uråldriga vampyren Maharet. 
Rhoshamandes hotar allt som Lestat står 
för. Vi får följa med från Lestats barndoms 
slott i Frankrike till Louisiana och vidare 
till Stilla havets orörda öar och 1700-talets 
Sankt Petersburg. 
� Inbunden i oktober. [182050]

Anne Rice’s Vampire Chronicles  
An Alphabettery 199:-
av Beckett
Ett uppslagsverk om Anne Rices vampyr-
värld, från A(kasha) till Z(enobia).
Boken har sammanställts av en Anne 
Rice-entusiast och illustrerats av Mark Ed-
ward Geyer. Den tar upp fakta från alla 15 
böckerna och hela Rices karriär.  
� Storpocket i oktober. [182820]
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Nora Roberts
Year One 119:-
Första delen i Chronicles of The One
En droppe blod och den gamla världen var 
borta. Ur blodsdroppen föddes en ny verk-
lighet, både märkvärdig och fasansfull.
Doom är namnet på en pandemi som 
sprids över världen. Miljarder insjuknar 
och dör, men några överlevande upptäcker 
att de har begåvats med märkliga krafter. 
Kocken Lana från New York kan plötsligt 
flytta ting och personer med viljan. Fred 
kan tända ljus i mörkret. Men vid sidan av 
ljuset föds också mörk magi. Vad som finns 
kvar av regeringar och styrande försöker 
samla ihop De kusliga för att kunna kon-
trollera dem.  
� Pocket i oktober. [184475]

Rena Rossner
The Sisters of the Winter Wood 179:-
Fantasy med österuropeisk klang, för alla 
som gillade ”Uprooted” och ”The Bear and 
the Nightingale”.
I en avlägsen by omgiven av djupa skogar 
bor systrarna Liba och Laya. När en grupp 
mystiska män kommer till gården faller 
Laya under deras märkliga in flytande. 
Och de är inte den enda faran som hotar i 
skogen. Mörka makter närmar sig den lilla 
byn, och Liba och Laya avslöjar en familje-
hemlighet som har legat dold i  
generationer. 
� Storpocket i september. [183150]

Nalini Singh
Archangel’s Prophecy 95:-
Del 12 i Guild Hunter
Elena Deveraux, kvinnan som blev en 
ängel, dras in i händelserna kring en 
uråldrig profetia.
Elenas vingar börjar falla sönder och  
hon blir allt mänskligare. Det gör henne 
lättare att skada. Och att döda. Till-
sammans med sin pojkvän, ärkeängeln 
Raphael, måste hon ta reda på vad som 
pågår, innan hon faller tillbaka ner på 
jorden.  
� Pocket i oktober. [184865]

Stuart Turton
The Seven Deaths  
of Evelyn Hardcastle 139:-
En mordhistoria med Måndag hela veckan-
känsla.
’Någon kommer att bli mördad på balen i 
kväll. Det kommer inte att se ut som ett 
mord, så den skyldige grips aldrig. Ändra 
på det, så finner du vägen ut.’ Den mör-
dade är Evelyn Hardcastle, dotter i huset 
där festen hålls. Mannen som måste hitta 
hennes mördare heter Aiden, och innan 
han har tagit reda på vad som hände 
tvingas han återuppleva mordkvällen gång 
på gång, i olika skepnad. 
� Pocket i oktober. [180850]

Nick Clark Windo
The Feed 129:-
Sex år har gått sedan civilisationen  
kollapsade och det blev livsfarligt att sova. 
Tom och Kates dotter ska fylla sex, och de 
måste förklara för henne att hon inte får 
sova ensam. Den som sover utan att någon 
vakar kan bli Tagen. Den som har blivit 
Tagen kan inte räddas av någonting. Den 
som blir Tagen finns bara på Feeden, och 
vad händer då när Feeden går ner? Tom 
och Kate har kämpat för att överleva i sex 
långa år. När dottern Bea försvinner får de 
anledning att tvivla på om de ens kan lita 
på varandra.   
Pocket. [181111]

fantasy & skräck  
för unga
Katherine Arden
Small Spaces 159:-
En kuslig spökhistoria av författaren till 
”The Bear and the Nightingale”.
Elvaåriga Ollies mamma har dött, och 
dottern söker tröst i böcker. En bok hon 
kommer över av en slump handlar om 
flickan Beth, om två bröder som var kära i 
henne och om ett märkligt avtal som slöts 
med ”den leende mannen”. När Ollie åker 
på skolutflykt till den hemsökta gården 
Smoke Hollow hittar hon gravarna efter 
personerna i boken hon just läst. 
� Inbunden i september. Från 10 år. [178249]

Roshani Chokshi
Star-Touched Stories 129:-
Tre äventyrshistorier från världen där 
Chokshis ”The Star-touched Queen” också 
utspelar sig. 
I Death and Night möter vi Dödens herre, 
dömd att aldrig kunna älska någon, och 
Natten förkroppsligad, som är förutbe-
stämd att leva ensam. Poison and Gold 
handlar om Aasha som möter den  
mystiska spionmästarinnan. Rose and 
Sword är en berättelse om en brud som 
förlorar sin brudgum på bröllopsnatten. 
Pocket. Unga vuxna. [179022]

Kristen Ciccarelli
The Caged Queen 149:-
Andra delen i Iskari
Systrarna Roa och Essie var bundna till 
varandra med band starkare än livet själv, 
tills Essies själ fångades i en olycka  
orsakad av Dax, Firgaards tronarvinge. 
Roa slöt ett avtal med Dax och hoppades 
få tillbaka sin syster, men så blev det inte.
Roa gav Dax en armé för att vinna tronen. 
I utbyte ville hon krönas till drottning. 
Men allt blev inte som hon hoppats. Roa 
är nu drottning i ett land långt hemifrån, 
medan hennes folk fortsätter att lida.  
� Storpocket i september. Unga vuxna. [181316]

Cassandra Clare & Holly Black
Magisterium: The Golden Tower 119:-
Femte delen i Magisterium
Sista boken om Magisteriets elever.
För många år sedan lyckades den mäktiga 
trollkarlen Constantine Madden nästan 
åstadkomma vad ingen magiker före 
honom klarat: att väcka upp de döda till liv 
igen. Vad han däremot lyckades göra, var 
att hitta ett sätt att själv överleva, inuti 
den lilla pojken Callum Hunt. Nu har Cal-
lum insett vem han är. Han har utkämpat 
många strider, men det är inte över än. 
� Pocket i september. Från 9 år. [179597]

Colleen Houck
The Lantern’s Ember 129:-
En femhundra år gammal väktare av döds-
rikets portar får problem när en ung häxa 
söker sig till Andra sidan.
Jack vaktar portarna till andra sidan, en 
plats som svärmar av mardrömslika  
varelser. Han försöker förgäves avråda 
sjuttonåriga Ember O’Dare, en häxa som 
känner en stark dragning mot Andra 
sidan, från att tar sig över in i mar-
drömmarnas rike. Hon går över gränsen 
och Jack sätter efter henne. 
� Pocket från Hodder i september.  
Unga vuxna. [186068]

The Lantern’s Ember 169:-
� Inbunden från Putnam i september. [182866]
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Ursula K LeGuin
The Books of Earthsea:  
The Complete Illustrated Edition  499:-
Ursula K Le Guins klassiker firar 50 år 
med en praktutgåva illustrerad av Charles 
Vess.
Det här är en samlingsvolym med hela 
serien: A Wizard of Earthsea, The Tombs 
of Atuan, The Farthest Shore och Tehanu. 
Möt Sparvhök, en stolt och enstörig pojke 
som törstar efter kunskap, och vill bli den 
främste av trollkarlar. Men han använder 
sina krafter för tidigt och ovist.  
� Inbunden i oktober. Från 12 år. [184479]

Lisa Maxwell
The Devil’s Thief 149:-
Andra delen i Last Magician
Tjuven Esta trodde att New Yorks magi 
kunde  räddas om hon hämtade den 
ockulta volymen ”Book of Mysteries” ur det 
förflutna. Men boken var farligare än hon 
kunde ana.
Makten från Book of Mysteries har tagit 
sin boning i Estas vän Harte. Om han 
förlorar kontrollen över bokens krafter 
kommer de att slita sönder världen i blind 
hämndlystnad. För att binda bokens makt 
måste Esta och Harte söka rätt på de fyra 
elementarstenarna som har spritts över 
USA.  
� Storpocket i oktober. Unga vuxna. [184541]

Peter McLean
Priest of Bones 165:-
Första delen i War for the Rose Throne
Grimdark fantasy från samhällets baksida, 
med legoknektar och mörka intriger. 
Tillsammans med sina legoknektar 
återvänder Tomas till Ellinburg, där han 
styrde över den undre världen. Nu har han 
ersatts av nya ledare och de medlemmar i 
hans gäng som inte följde med ut i kriget 
är illa ute. Tillsammans med Bloody Anne 
och några andra från den gamla ligan 
bestämmer han sig för att ta tillbaka det 
som rätt mätigen är hans. 
� Storpocket i oktober. [184962]

Nnedi Okorafor
Akata Warrior 119:-
Andra delen i Akata
Ett år har gått sedan Sunny Nwazue in-
vigdes i Leopardkulten och fick veta att hon 
måste hejda en stor katastrof.
Det senaste året har Sunny ägnat åt att 
träna under sin lärare Sugar Cram och 
dyrka upp hemligheterna i den märkliga 
Nsibidi-boken. Men hon kan inte vänta 
längre. Snart måste hon ta sig an sitt 
uppdrag. Med hjälp av vännerna i Leo-
pardkulten beger hon sig till den mystiska 
staden Osisi, där en stor strid kommer att 
utkämpas. 
� Pocket i oktober. Unga vuxna. [184726]

Tochi Onyebuchi
Beasts Made of Night 110:-
Första delen i Beasts Made of Night
En mörk saga om monster och skuld,  
inspirerad av historier från Nigeria.
I den muromgärdade staden Kos finns 
mäktiga svartkonstnärer som kan dra ut 
synder ur en syndare och förvandla dem 
till monster. Där finns också aki, svart-
konstnärernas slavar med uppdrag att 
dräpa syndamonstren. Taj är en aki, och 
han upptäcker snart varför magikerna inte 
vill dräpa monstren själva.  
Pocket. Unga vuxna. [184827]

Tochi Onyebuchi
Crown of Thunder 179:-
Andra delen i Beasts Made of Night
� Inbunden i oktober. Unga vuxna. [164944]

Mary E Pearson
Dance of Thieves 219:-
Första delen i Dance of Thieves
Äventyr och romantik från kungadömen vi 
lärde känna i ”Remnant Chronicles”.
Här får vi möta en familj som valt att stå 
utanför lagen och en son är född att leda, 
men oförberedd när han plötsligt får  
makten. Samtidigt ger sig en ökänd tjuv ut 
på ett livsfarligt uppdrag. 
Inbunden. Unga vuxna. [179023]

Sarah J Maas

Kingdom of Ash 119:-
Sjätte delen i Throne of Glass 
Sista boken om Aelins resa från slavbarackerna till tronen. 
Drottning Maeve försöker knäcka sin fånge med alla 
medel, och fastän Aelin inser att hon inte kan tillåta sig 
att ge upp kommer hon inte att stå ut hur länge som helst. 
Samtidigt kämpar Aedion och Lysandra för att rädda  
Terrasen undan utplåning.   
� Pocket i oktober. Unga vuxna. [175617]

Kingdom of Ash 219:-
� Inbunden i oktober. Unga vuxna. [175616]

Philip Pullman

La Belle Sauvage 119:-
Första delen i The Book of Dust Trilogy
Philip Pullman återvänder med en berättelse som tar sin 
början tio år före händelserna i ’Guldkompassen’.
Floden Themsen svämmar över sina bräddar. Lyra är bara 
sex månader gammal och undangömd i ett nunnekloster,  
eftersökt både av sin far, lord Asriel, och av mörkare  
krafter. Pojken Malcolm blir en oväntad hjälte när han 
räddar Lyra ur det översvämmade klostret. Han kämpar 
för att undkomma både förföljare och vattenmassor för att 
sätta Lyra i säkerhet.
� Pocket i september. Från 12 år. [182910]
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Sara Raasch
These Rebel Waves 129:-
Tre färgstarka karaktärer - en soldat, en 
pirat och en kronprins som sysslar med 
förbjuden magi - måste fråga sig vad de är 
beredda att göra för att stoppa ett krig.
Soldaten Adeluna hjälpte för fem år sedan 
det magiska öriket Grace Loray att bryta 
sig loss det religiöst färgade landet Agrid. 
Hon tvingas återvända till händelsernas 
centrum när ett sändebud från Agrid för-
svinner och den forna härskarmakten  
kräver brutal rättvisa.  
Storpocket. Unga vuxna. [184733]

Rick Riordan
Magnus Chase and  
the Ship of the Dead 139:-
Del 3 i Magnus Chase and the Gods of Asgard
Magnus Chase måste resa till avlägsna 
världar för att rädda Asgård.
Magnus Chase, som en gång var en hemlös 
tonåring, bor nu på Hotell Valhalla. Han 
är också en av Odens utvalda krigare. Nu 
måste Magnus och hans vänner resa till 
Jotunheims och Nifelheims fjärran gränser 
på jakt efter någonting som utgör ett stort 
hot mot Asgård. Kommer de att lyckas med 
uppdraget, eller har Ragnarök kommit 
närmare? 
� Pocket i oktober. Från 9 år. [180360]

Margaret Rogerson
An Enchantment of Ravens 129:-
Isobel är en ung artist med farliga kunder: 
odödliga och alver som ofta sprider för-
ödelse runt sig. 
De utomvärldsliga konstkännarna söker 
verk av mänskliga konstnärer och Isobel 
får bra betalt för sina målningar. Men när 
hon får sin första kungliga mecenat, höst-
prinsen Rook, begår hon ett fruktansvärt 
misstag. Hon målar hans ögon med dödlig 
sorg, en svaghet som kan kosta honom 
livet. Rook blir rasande. Han för med sig 
Isobel till sitt rike för att ställa henne inför 
rätta.  
� Pocket i september. Unga vuxna. [183980]

science fiction  
för unga
Somaiya Daud
Mirage 149:-
Science fantasy om sextonåriga Amani som 
sänds till Vathekimperiets centrum för att 
bli dubbelgångare åt prinsessan Maram.
Maram behöver livvakter och en dubbel-
gångare för att inte riskera att bli mördad. 
Amani tvingas spela rollen av avskydd 
prinsessa. Hon vänjer sig gradvis vid både 
lyxen vid hovet och börjar intressera sig 
för prinsessans trolovade, Idris. Men ett 
enda felsteg kan leda till en plågsam död. 
Storpocket. Unga vuxna. [181921]

Pittacus Lore
Fugitive Six 119:-
Andra delen i Lorien Legacies Reborn
Human Garde är en skola som grundades 
sedan jorden hade fallit under en invasion 
från rymden. Där gick tonåringar som 
hade utvecklat märkliga superkrafter, eller 
”legacies”.
Taylor Cook hette en ny elev, som var osä-
ker på om hon skulle passa in och få vän-
ner. Men när hon blev kidnappad ställde 
alla upp och bröt varenda regel som fanns 
för att rädda henne. På kuppen avslöjade 
de en hemlig organisation som låg bakom 
kidnappningen. 
Storpocket. Unga vuxna. [184731]

Marie Lu
Wildcard 139:-
Andra delen i Warcross
Här avslutas historien om Emika och 
Hideo.
Emika slår sig ihop med Phoenix Riders 
för att söka sanningen bakom Hideos 
planer, och avslöjar på kuppen ett nytt hot. 
Någon har satt ett pris på Emikas huvud, 
och vill hon överleva måste hon lita på 
Zero och Svartrockarna, hans hänsynslösa 
gäng.  
� Storpocket i september. Unga vuxna. [184823]

Ransom Riggs

A Map of Days 179:-
Fjärde delen i Miss Peregrine
Här möts vi av ett besynnerligt USA - helt i färg!
Jacob Portland är tillbaka där allt började, i Florida. Miss 
Peregrine, Emma och de besynnerliga barnen är med  
honom, och alla gör sitt bästa för att smälta in. Men 
lugnet på stranden avbryts när de hittar en underjordisk 
bunker som har tillhört Jacobs farfar Abe.  
� Storpocket i oktober. Från 12 år. [170499]

A Map of Days 199:-
� Inbunden i oktober. Från 12 år. [170498]

J K Rowling

The Tales of Beedle the Bard  
Il lustrated Edition 299:-
The Tales of Beedle the Bard i en illustrerad utgåva med 
bilder av Chris Riddell.
� Inbunden i oktober. Från 9 år. [180862]

Harr y Potter and the 
Philosopher’s Stone  
Il lustrated Edition 199:-
Första boken om Harry Potter med  
illustrationer av Jim Kay. 
Pocket. Från 9 år. [182149]
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Kass Morgan
Light Years 119:-
Första delen i Light Years
Början på en space opera-serie som ut-
spelar sig på en skola för rymdpiloter i ett 
fjärran stjärnsystem.
Kriget går dåligt och Quatra Fleet  
Academy tar emot studenter från fler 
planeter än tidigare. Vesper drömmer om 
att bli rymdskeppskapten. Han hamnar 
på skolan tillsammans med Cormac från 
den giftiga planeten Deva och Arran från 
isvärlden Chetire. Sist men inte minst 
möter vi Orelia, som har bluffat sig in på 
akademin. 
� Pocket i oktober. Unga vuxna. [179893]

Natalie C Parker
Seafire 169:-
Första delen i Seafire Trilogy
Ett skepp med kvinnlig besättning tar upp 
kampen mot en krigsherres hela flotta.
Caledonia Styx får hela sin familj slaktad 
av krigsherren Aric Athair och hans blod-
törstiga armé. Ensam på ett stormigt hav 
tar Caledonia befäl över skeppet Mors  
Navis, vars hela besättning utgörs av 
kvinnor har förlorat allt till Arics härjande 
flotta. De har ett enda mål: att över-
leva länge nog för att sänka Arics tungt 
beväpnade skepp. Men livet kompliceras 
när Caledonias bästa vän räddas av en av 
Arics män, som söker desertera.  
Inbunden. Unga vuxna. [181078]

space opera & action
Stephen Baxter
Redemption 229:-
Michael Poole hamnar på en mycket  
märklig plats, i Vintergatans mitt.
Efter att ha raderat kriget mot  
människorna från det förflutna har xeelee 
haft tid och resurser att bygga en väldig 
artefakt i galaxens centrum. Xeeleebältets 
radie är tiotusen gånger större än jordens 
avstånd från solen och ett ljusår i omkrets. 
Poole, Miriam och deras reskamrater 
måste överleva mötet med artefaktens 
invånare innan Poole kan söka upp den 
xeelee som lät föröda jorden. 
Storpocket. [180503]

S.K. Dunstall
Stars Uncharted 165:-
Ett omaka gäng äventyrare ska bärga ett 
forskningsskepp.
Kapten Hammond Roystan gör sitt livs 
fynd när han hittar skeppet Hassim, som 
borde ha koordinater för outforskade  
världar ombord. Men Hammonds be-
sättning är inte riktigt den han tror. 
Ingen jören Josune Arriolas dyra biotek-
implantat antyder att hon kanske har 
upplevt mer än hon vill berätta. Kropps-
modifikatorn Nika Rik Terro är på flykt 
från missnöjda kunder och har sällskap 
med en moddare som vet märkligt mycket 
om vapensystem och krig. 
Storpocket. [180114]

Peter F. Hamilton

Salvation 179:-
Första delen i Salvation Sequence
Första delen i en ny trilogi som spänner över många  
årtusenden och ljusår.
År 2204 hittas ett skeppsvrak av icke-mänskligt ursprung 
drivande nära gränsen för den mänskliga intressesfären. 
Säkerhetsdirektören Feriton Kayne sätter samman en 
grupp som ska undersöka vraket. Lasten ombord väcker 
många frågor, och förebådar möjligen slutet för mänsklig-
heten. 
Samtidigt tror sig jordens invånare vara nära nog osår-
bara, efter att ha fått öknarna att blomma och utökat 
livslängden mot vad som tycks vara oändligheten. Män-
niskorna tog glatt emot de främmande olyix när de sökte 
kontakt. De behövde bränsle för sin pilgrimsresa genom 
galaxen, och erbjöd tekniskt kunnande i utbyte. Frågan är 
om det var så klokt att ta emot deras hjälp.
I en avlägsen framtid, många ljusår från jorden, fostras 
Dellian och hans klan av genetisk modifierade soldater 
med ett enda mål. De måste möta och förinta sin gamla 
fiende som tvingade människorna att fly genom galaxen 
och fortfarande jagar dem. 
Inbunden. [181438]

Pierce Brown

Dark Age 199:-
Andra delen i Iron Gold
Darrow har skickats i landsflykt av ledarna för republiken 
han var med om att grunda, och hans våldsamma gerilla-
krigföring lämnar ett spår av förödelse efter sig. Är han 
fortfarande en frihetshjälte att se upp till? Eller ska någon 
annan ta hans plats? 
� Inbunden i september. Unga vuxna. [182057]

Iron Gold 129:-
Första delen i Iron Gold
I slutet av Red Rising-serien 
gjorde Darrow slut på århund-
raden av förtryck på Mars, men 
till ett högt pris. I sitt fäste på 
Venus drömmer nu en ättling 
till den döda kejsaren om 
hämnd. Revolutionen har släppt 
lös krafter som hotar hela sol-
systemet. 
� Pocket i september. Unga 
vuxna. [184465]
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Alan Dean Foster
Relic 239:-
Den sista människan reser genom Vinter-
gatan på jakt efter fler av sin sort.
Homo sapiens tid är ute. Kvar finns 
Ruslan, så vitt han vet den siste av sin art. 
Han räddas av de främmande myssari och 
lever ett liv halvt som försöksobjekt, halvt 
som djurparksdjur. Myssari vill återskapa 
homo sapiens med hjälp av Ruslans gener, 
men själv önskar han inget hellre än att 
mänskligheten ska få dö ut med honom. 
Då kommer myssari med ett förslag: om 
han samarbetar med dem kan de hjälpa 
honom att hitta mänsklighetens glömda 
urhem, och kanske några andra människor 
som har överlevt. 
Inbunden. [179361]

Sharon Lee & Steve Miller
The Gathering Edge 99:-
Theo Waitley är illa ute. Någon är på jakt 
efter hennes skepp Bechimo och myndig-
heterna försöker arrestera besättningen.
Bechimo behöver en trygg hamn, och tar 
sig till vad som brukade kallas för ”den 
trygga rymden”. Tyvärr är den inte så 
trygg. Någonting läcker in från ett annat 
universum och genom tiden. Hela skepp 
dyker upp ur tomma intet, däribland ett 
illa skadat krigsskepp på flykt undan ett 
sedan länge avslutat krig. 
Pocket. [181444]

Simon Morden
One Way 110:-
Den livstidsdömde fången Frank Kitteridge 
erbjuds att bli pionjär på Mars.
Xenosystems Operations - företaget som 
driver fängelset där Frank sitter inter-
nerad - ska bygga en bas på den röda 
planeten. Frank skickas dit tillsammans 
med en grupp livstidsfångar. Det visar sig 
vara precis en så dålig idé som det låter. 
Snart börjar interner dö och skadas, och 
Frank anar att det kanske inte alls bara 
handlar om olyckor. 
Pocket. [181284]

övrig sf
Christina Dalcher
Vox 185:-
Halva USA:s befolkning tystas när kvinnor 
bara får yttra 100 ord under en dag.
Doktor Jean McClellan tror först inte att 
den nya lagen kan vara sann. Sånt händer 
inte här. Inte i USA. Inte där hon bor. Men 
det är bara början. Snart förbjuds löne-
arbete och flickor får inte längre lära sig 
läsa och skriva. Jean bestämmer sig för att 
slåss för kvinnornas röster. För sig själv, 
sin dotter och alla andra som har tystats. 
Storpocket. [184692]

Megan Devos
Anarchy 129:-
Första delen i Anarchy
Första boken i en Romeo och Julia-serie 
som gjort succé som eböcker.
Världen är inte vad den har varit. Det 
finns inga regler, inga myndigheter, ingen 
som lovar att rädda dig. Olika fraktioner 
slåss mot varandra och ingen går säker. 
Hayden är 21 år gammal, en av de yngsta 
ledarna när han tar över gänget Black-
wing. Han förväntas skydda sitt läger mot 
svält, räder och kidnappningar. Men allt 
förändras när han hittar Grace, dotter till 
ledaren för Greystone-längret. 
Pocket. [184491]

Steven Erikson
Rejoice 219:-
En first encounter-roman från författaren 
till fantasyserien Malazan Book of the 
Fallen.
En utomjordisk AI har skickats till solsys-
temet för att föra tre avancerade civilisa-
tioners talan. Den har ett viktigt uppdrag 
- att rädda jordens ekosystem. Det största 
hotet mot jordens biosfär är inte helt ovän-
tat mänskligheten. Men människan är en 
del av ekosystemet, så AI:n måste välja. 
Borde den utrota människorna? En ensam 
människa blir delaktig i AI:ns beslut.
� Storpocket i oktober. [184700]

James S A Corey

Persepolis Rising 139:-
Sjunde delen i The Expanse
Trettio år har gått sedan förra boken, ”Babylon’s Ashes”. 
James Holden funderar på att gå i pension, men så lätt 
slipper han naturligtvis inte undan. Wilson Duarte har 
utropat sig till ledare över planeten Laconia. Nu har hans 
planer mognat tillräckligt för att han ska kunna agera på 
ett sätt som resten av mänskligheten snabbt blir varse. 
Naturligtvis befinner sig Holden och besättningen på  
Rocinante mitt i hetluften. 
� Pocket i oktober. [184477]

John Scalzi

The Consuming Fire 110:-
Andra delen i The Interdependency
Flödet, ett extradimensionellt fält som kan nås från vissa 
punkter i rymden, möjliggjorde skapandet av ett inter-
stellärt imperium, som nu håller på att bryta samman.
Flödet försvinner och världar lämnas strandade. Miljarder 
människor riskar att dö. Emperox Grayland II, ledare för 
imperiet, inser vad som måste göras, men det blir inte 
lätt. Många vill inte tro att Flödet kan kollapsa, eller ser 
sönder fallet som en chans att vinna makt och rikedomar.  
� Pocket i oktober. [181455]
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Eric Flint, Gorg Huff & Paula Goodlett 
The Alexander Inheritance 99:-
Ett kryssningsfartyg landar i Medelhavet 
under Alexander den stores tid.
Queen of the Sea började sin resa i Väst-
indien och hamnar efter en skakig färd 
i Medelhavet sisådär 300 år före Kristi 
födelse. En av passagerarna, historikern 
Marie Easley, föreslår att de ska sätta kurs 
mot Egypten. Där härskar Ptolemaios, 
anfader till Kleopatra och en av Alexan-
ders mest betrodda generaler. Det visar 
sig att Alexander själv har hunnit dö, och 
förändringens vindar sveper över östra 
Medelhavsområdet.  
Pocket. [183652]

Hank Green
An Absolutely Remarkable Thing 185:-
”Carlarna” dök plötsligt upp och för-
ändrade Aprils liv. 
Sent en natt snubblar April May över en 
jätteskulptur, som en tre meter hög Trans-
former i samurajrustning. Hon filmar den 
och lägger upp på YouTube. Nästa dag har 
Aprils liv förändrats. Det visar sig finnas 
”carlar” i städer över hela världen. April 
var den första som uppmärksammade dem 
och nu hamnar hon i rampljuset. 
� Storpocket från Dutton i september. [185056]

An Absolutely Remarkable Thing 199:-
� Storpocket från Trapeze i september. [186061]

Leo Hunt
Phantom 129:-
Dystopisk science fiction från författaren 
till ”Thirteen Days of Midnight”.
I City har de allt - solljus, fina jobb, 
bolagsägda hem mil över den förgiftade 
jorden. Fyra hundra våningar längre ner, i 
slummen på botten, bor sextonåriga Nova. 
Hon är hacker. Med hjälp av programmet 
Phantom smyger hon upp till City-
våningarna och tar vad hon behöver. Men 
Phantoms skapare har fått upp ögonen för 
henne. Han har ett jobb åt henne.  
Pocket. [182136]

Cixin Liu
Ball Lightning 189:-
En fristående roman från författaren till 
The Three-Body Trilogy.
Det hela tar sin början när Chens föräldrar 
dör, brända av en klotblixt. Chen  
kommer efter det att ägna sitt liv åt klot-
blixtar, något som ger honom anledning 
att besöka stormiga bergstoppar, militära 
anläggningar och en gammal sovjetisk 
forsknings station. Han börjar inse att 
klotblixtar är en skärva av ett nytt, stort 
forskningsfält.  
Storpocket från Head of Zeus. [173977]

Ball Lightning 239:-
Inbunden från Tor Books. [168186]

Paul J McAuley
Austral 149:-
Temperaturen och havsytan fortsätter att 
stiga. Plötsligt är Antarktis hem för en av 
jordens yngsta nationer.
Austral Morales Ferrado är en ”husky”, 
genmodifierad för att tåla kylan vid Syd-
polen. Hon har suttit i fängelse och ökar 
nu på sitt brottsregister genom att göra 
sig skyldig till århundradets kidnapp-
ning. Men innan hon kan hämta upp 
lösen summan måste hon hitta en säker 
tillflykts ort undan ett gäng brottslingar. 
Pocket. [181292]

Yoko Ogawa
The Memory Police 199:-
Ett surrealistiskt mysterium utgör kärnan 
i den här romanen av en japansk författare 
känd för sitt sublima berättande.
För öborna saknar ett ting som har för-
svunnit all mening. Vare sig det har grävts 
ner i någons trädgård, kastats i floden eller 
lämnats till Minnespolisen är det dömt att 
försvinna. Snart har alla på ön glömt att 
det fanns. En ung romanförfattare får veta 
att hennes redaktör riskerar att föras bort 
av Minnespolisen. Hon vet vad det skulle 
innebära: att han glöms bort av alla.  
Storpocket. [184026]

David Weber

Uncompromising Honor 249:-
Del 16 i Honor Harrington
Solarian Leagues mäktiga imperium vacklar, men utgör 
ändå ett hot mot kungariket Manticore. 
Mandarinerna som leder Solarian League har svårt att 
dölja hur imperiet har halkat efter i teknologisk utveck-
ling. Honor Harrington och Manticores andra strateger 
har insett det dåraktiga i att angripa det vacklande  
imperiet - hellre bara vänta på att det faller under sin 
egen tyngd. Men desperationen har fått de ledande Man-
darinerna att styra in på en farlig, och omänsklig, väg. 
� Inbunden i oktober. [184174]

Richard Morgan

Thin Air 185:-
Författaren till ”Altered Carbon” skriver sf igen! 
Thin Air är en berättelse om hänsynlösa storbolag på Mars 
och en upprorsrörelse som vill befria den röda planeten. 
Hakan Veil har ett förflutet som frilansare åt bolagen. Men 
nu vill han åka hem till jorden. Det verkar som om orga-
nisationen Earth Oversight kan ge honom en biljett hem, 
som ersättning för ett till synes enkelt livvaktsjobb.  
� Inbunden från Del Rey i oktober. [175015]

Thin Air 289:-
� Inbunden från Gollancz i oktober. [178832]
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Iain Reid
Foe 259:-
Hit kommer aldrig några på besök. Inte 
ända hit ut. Aldrig någonsin.
Junior och Henrietta lever ett bekvämt 
men ensligt liv på sin gård, långt från 
stadens larm. En dag kommer en främling 
från staden med skrämmande nyheter: 
Junior har valts ut för att färdas långt från 
gården ... väldigt långt. Allt har ordnats 
inför hans avresa, så när han ger sig av 
kommer inte Henrietta att kunna sakna 
honom. Hon kommer inte att vara ensam. 
En exakt kopia av maken kommer att 
lämnas kvar hemma. 
� Inbunden i september. [183660]

Charles Stross
Dark State 129:-
Andra delen i Empire Games
Andra boken i alternativvärldsserien som 
knyter an till tidigare utgivna The 
Merchant Princes.
Miriam Burgesons Amerika slits av 
inrikespolitiska konflikter. Kanske kan 
inbördeskrig undvikas om en av Burgesons 
agenter kan organisera ett avhopp från 
fiendesidan. Men allt kompliceras av att 
Rita Douglas, en spion för USA, dyker upp 
och visar sig vara Miriams dotter. 
Pocket. [181452]

Tade Thomson
Rosewater 129:-
Första delen i Wormwood
Förändrad natur och utomjordisk närvaro 
som för tankarna till ”The Southern Reach” 
och ”Stalker”.
Rosewater utspelar sig i Nigeria, i en fram-
tid där det vid flera tillfällen har fallit ner 
utomjordiska organismer från skyn,  
organismer som har börjat förändra 
naturen kring sig. Människor har försökt 
studera och förstå den utomjordiska när-
varon, men med ganska begränsad fram-
gång. USA har brutit all kommunikation 
med omvärlden, folk handlar illegalt med 
utomjordiska djur och vissa människor 
har utvecklat psykiska krafter efter att ha 
infekterats av utom jordiska sporer.  
� Pocket i oktober. [177701]

Peter Tieryas-Liu
Mecha Samurai Empire 149:-
Alternativhistoria där Tyskland och Japan 
vann andra världskriget.
Makoto bor i Kalifornien, som i den här 
verkligheten är en del av Japan, och  
drömmer om att bli mechapilot. Det är 
bara ett problem med drömmarna - Macs 
betyg är långt under vad som krävs för 
att bli pilot. Enda chansen är att antas till 
militären. 
� Storpocket i september. [184686]

Max Tegmark
Life 3.0: Being Human in the  
Age of Artificial Intelligence 175:-
Hur kommer AI att påverka brott, 
krig, arbetsliv, samhälle och vår iden-
titet som människor? Robotiseringen 
och utvecklandet av avancerad AI kan 
förändra samhället på flera plan. Max 
Tegmark diskuterar hur vi kan ut-
nyttja fördelarna utan att riskera att 
samhällsväven trasas sönder, och hur 
det kan komma att förändra oss.  
Storpocket. [179542]

Mur Laffer ty

Solo: A Star Wars Stor y 199:-
Romanversionen av Star Wars-filmen ”Solo”, om Han Solos 
tidiga år.
En ung Han Solo drömmer om att en dag styra sitt eget 
rymdskepp bort från den sotiga industriplaneten Corellia, 
ut i rymden. Men han har inga pengar och är fast som hant-
langare åt Lady Proxima, en gangsterboss i Corellias slum. 
Tillsammans med flickvännen Qi’ra försöker han ge sig av, 
men det slutar illa för Qi’ra. Han tar värvning i imperie-
flottan, men det är förstås dömt att misslyckas, och han blir 
istället smugglare och skojare. Det är så han träffar Lando 
och Chewbacca, och får syn på skeppet Millennium Falcon. 
Inbunden. [185173]

Star Wars tecknade serier
Darth Vader Dark Lord of the Sith Vol 3:  
The Burning Seas 219:-
Rymdimperiets grepp om galaxen hårdnar, men ett uppror 
flammar ändå upp i Mon Cala-systemet. Darth Vader tar själv 
på sig uppgiften att krossa rebellerna, tillsammans med inkvi-
sitorerna och Wilhuff Tarkin. För att slå ner upproret måste de 
hitta jediriddaren som uppmanade till revolt. Frågan är bara 
hur långt Vader är beredd att gå för att fullgöra uppdraget. 
� Häftat album i september. [185937]

Star Wars Vol 8: Mutiny at Mon Cala 189:-
Rebellerna värvar nya rekryter, men en växande organisation 
innebär inre stridigheter och slitningar. Under ett uppdrag 
för att befria Mon Cala vill Leia försöka knyta den belägrade 
planeten närmare rebellerna, ett svårt uppdrag.  
Häftat album. [184451]

Star Wars: Thrawn 189:-
Serieversionen av Timothy Zahns roman om imperie amiralen.    
Thrawn sändes i exil från sin hemplanet Csilla sedan hans 
aggressiva militära operationer orsakat väldig förödelse. Han 
räddades av imperiestyrkor  och gjorde sig snabbt nyttig. 
Hänsynslös, taktiskt skicklig och  hängiven kejsarens agenda 
avancerade han snabbt.  
� Häftat album i september. [185936]

running.indd   21 2018-08-24   16:37:35



22 www.sfbok.se

TECKNADE SERIER PÅ ENGELSKA SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2018

tecknade serier
Anthony Bourdain & Joel Rose
Hungry Ghosts 149:-
Skräck vid matbordet!
En tecknad serie som har hämtat inspira-
tion från det japanska spelet ”100 levande 
ljus”, där en grupp kockar samlas för att 
berätta historier om mat och skräck. Här 
är det en rysk oligark som har samlat  
kända kockar i en Tusen och en natt- 
liknade berättartävling. Bakom serien 
står den nyligen tragiskt bortgångne 
kändiskocken Anthony Bourdain och 
författaren Joel Rose. Olika tecknare är 
inblandade, och albumet innehåller också 
flera original recept av Bourdain.
� Inbundet album i oktober. [184292]

Brian Michael Bendis &  
Michael Avone Oeming 
The United States  
of Murder Inc Vol 1: Truth 169:-
Välkommen till en värld där den  
organiserade brottsligheten kontrollerar 
stora delar av USA.
Fem mäktiga maffiafamiljer har tagit  
makten över en del av USA, och reger-
ingen är portförbjuden i maffiakontrollerat 
om råde. Valentine Gallo har fått reda på 
något som kan utlösa ett inbördeskrig. 
Han har fått reda på sanningen om orga-
nisationen han har tjänat sedan han lärde 
sig gå. Men hans redan skruvade tillvaro 
vrids om ett varv till när han träffar den 
mystiska torpeden Jagger Rose. 
� Inbundet album i oktober. [185579]

Betbeder Stephane & Stephane Bervas 
2021: Lost Children 199:-
Fyra barn med superkrafter kan hjälpa 
USA att ta tillbaka Detroit, sedan staden 
har brutit sig loss från unionen.
År 2021 har Detroit lämnat Amerikas för-
enta stater. Staden styrs av en psykotisk 
dåre med extraordinär krafter. Invånarna i 
den gamla bilhuvudstaden har ingen chans 
att rå på sin nya diktator. De enda som 
skulle kunna störta envåldshärskaren är 
fyra barn med superkrafter, men  
krafterna har ett högt pris. Varje gång 
barnen använder dem åldras de i förtid. 
Hinner de rädda sin stad innan de dör av 
ålderdomssvaghet?
Häftat album. [183618]

Buffy The Vampire Slayer
Buffy the Vampire Slayer Season 11: 
Giles Girl Blue 189:-
Rupert Giles är tillbaka i plugget, nu som 
en vuxen man i en tonårings kropp. 
Giles är tillbaka som elev, inte lärare, när 
han börjar på en innerstadsskola i Los 
Angeles där lärarna försvinner mystiskt. 
Han upptäcker att något annat än vam-
pyrer och demoner ligger bakom försvin-
nandena, något väldigt märkligt. Samlar 
nummer 1-4 av miniserien. 
� Häftat album i september. [184140]

Bridgit Connell
Brother Nash 245:-
En fartfyllt monsterserie om lastbils-
chaffisen Brother Nash.
Nash ser spöken, och när månen blir 
full händer det att han förvandlas till en 
varg - till landsvägens fasa! Men det är i 
mänsklig form han plockar upp en skum 
liftare på väg mot Tucson, något som drar 
in både Nash och hans vänner i ett livs-
farligt äventyr. 
Häftat album. [183616]

Ryan North
How to Invent Everything 239:-
Tänk dig att du är skeppsbruten i det förflutna och enda  
sättet att komma ”hem” igen är att bygga upp den industriella 
civilisationen från noll. Vad behöver du veta? Vad krävs för att 
lyckas?
� Inbunden i september. [183991]

Andrew Tsyaston
Emotions Explained with Buff Dudes: Owlturd Comics 139:-
Owlturd Comics är en manlig variant av ”Sarah’s Scribbles”, 
med skämtteckningar som utforskar yrkesliv, kärlek, svårkon-
trollerad ilska, sömnproblem och annat som vi alla förr eller 
senare tvingas brottas med. Vi får möta Shen, som dagligen 
tampas med vardagliga problem personifikerade som Muskel-
knuttar. 
� Häftat album i oktober. [175600]

Avatar: The Last Airbender: 
Team Avatar Tales 139:-
Team Avatar ger sig ut på äventyr. De räddar en pumpa-
odlare från monster, hjälper en gammal rival med ett 
hårresande problem och funderar på meningen med att 
rädda världen. En antologi med historier av flera skapare. 
Dessutom ingår några korta berättelser som ursprung-
ligen publicerades i samand med Free Comic Book Day.
� Storpocket i september. [184137]

Avatar: The Last  
Airbender:  
Imbalance Par t 1  139:-
Team Avatar kommer tillbaka till 
Earthen Fire Industries, en fabrik ägd 
av Tophs pappa, och upptäcker att folk 
i den lilla staden verkar märkligt ner-
vösa. Aang bjuds in till ett företagar-
möte och får veta att en stor konflikt 
mellan bändare och icke-bändare hotar 
att explodera i våld. 
� Storpocket i oktober. [185553]
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Philippe Druillet & Michel Demuth
Yragaël & Urm The Mad 479:-
En episk fantasyserie om den dömda  
prinsen Yragaël och hans olycksaliga 
avkomma Urm. Druillets serie från 1972 
är tydligt inspirerad av Michael Moorcocks 
Elric-berätteler.
Prins Yragaël är jordens sista hopp. Gudar 
och demoner strövar runt och plågar de 
sista mäniskorna. Prinsen råkar i klorna 
på drottningen av Spharain och hon föder 
en son, den vanskapta dåren Urm, som 
kanske kan vara mänsklighetens rädd-
ning. Som sig bör för en tidig 70-talsserie 
är det väldigt psykedeliskt och inte helt 
lineärt berättat.
Inbundet album. [183613]

Yacine Elghorri
Factory 245:-
En Mad Max-inspirerad mardröm från en 
dystopisk värld. Vältecknad body horror-
sf som ursprungligen kom ut i Frankrike 
2007.
Ett gäng mutanter vandrar genom 
ogästvänliga ökentrakter på en livsfientlig 
värld. De söker efter Fabriken, civilisatio-
nens sista utpost i ödelandet. Berättelsens 
perspektiv växlar mellan scener inifrån 
den groteska Fabriken och från öken-
vandringen.
Häftat album. [183617]

Brendan Fletcher & Karl Kerschi
Isola Chapter One 110:-
Drottningen av Maar har drabbats av en 
förbannelse som har förvandlat henne till 
en stor katt.
För att bryta förbannelsen måste hon, 
skyddad av sin vaktkapten Rook, ta sig till 
den mystiska ön Isola, också känd som de 
dödas rike. Men vägen dit kantas av faror, 
inte minst jägare som ser den stora katten 
som ett lockande byte.  
� Häftat album i oktober. [186572]

Matt Fraction & Chip Zdarsky
Sex Criminals Vol 5:  
Five-Fingered Discount 179:-
De två brottslingarna med sexsuperkrafter 
har råkat i knipa. Kanske är deras brotts-
liga bana över.
Suzie var en vanlig bibliotekarie med en 
ovanlig förmåga. Hon träffade Jon, en kille 
med samma ovanliga förmåga; när de får 
orgasm så stannar tiden, bokstavligen. 
Tycke uppstod, och paret insåg snart att 
det fanns pengar att tjäna på att stoppa 
tiden. Men nu tycks deras kriminella 
karriär vara över. Vart ska de ta vägen och 
hur ska de fortsätta sina liv? 
Häftat album. [185541]

Anne Frank, David Polonsky & Ari Folman
Anne Frank’s Diary:  
The Graphic Novel 229:-
En serieversion av Anne Franks dagbok.
Dagboken berättar om de två åren då 
Anne och hennes familj höll sig gömda 
i Amsterdam efter nazisternas intåg i 
Nederländerna. Dagboken sparades av en 
vän till familjen och gavs till Annes pappa 
(den enda i familjen som överlevde tiden i 
koncentrationslägret Bergen-Belsen) efter 
andra världskriget. Det här är en serie-
version, tecknad av David Polonsky. 
� Inbundet album i oktober. [174993]

Santiago Garcia & David Rubin 
Beowulf 219:-
En tecknad variant av det fornengelska 
eposet om den götiska hjälten Beowulf och 
monstret Grendel. 
Monstret Grendel härjar bland danerna 
i tolv långa år innan han möter sin bane-
man i hjälten Beowulf, en götisk hövding 
som sedemera också blir kung. Beowulf 
fortsätter och dödar Grendels mor, och 
efter en tid också den eldsprutande drake 
som ger honom hans banesår. 
� Häftat album i september. [184129]

Marjorie M Liu & Sana Takeda

Monstress Vol 3  179:-
Med hjälp från sina vänner piraterna flyr Maika och Kippa 
till en ö där de hoppas kunna hålla sig undan från alla 
fiender.
Tyvärr visar det sig att den skyddande barriären som har 
omgivit ön har brutits sönder. Den enda som kan få upp 
skyddet igen är en ättling till Schaman-Kejsarinnan, det 
vill säga Maika. Tillsammans med Zinn arbetar hon för 
att få upp skölden runt ön igen. Som vanligt är bilderna 
en nästan större behållning än berättelsen, med Sana 
Takedas svindlande vackra scenerier från ön och ett starkt 
visuellt gestaltande av vansinne och sorg. 
Häftat album. [183969]

Clint McElroy & Carey Pietsch 

The Adventure Zone:  
Here There Be Gerblins 219:-
En tecknad serie baserad på McElroys Dungeons & 
Dragons-podcast The Adventure Zone.
Carey Pietsch står för bilderna när McElroy överför den 
populära podcasten där han spelar bordsrollspel till-
sammans med sönerna Justin, Travis och Griffin. Följ 
de tre drumliga hjältarna - alvmagikern Taako, dvärg-
prästen Merle och krigaren Magnus - på deras väg från 
livet som ynkliga livvakter till första rangens skattletare 
och lootare. Kul och vänligt på samma sätt som familjens 
podcast.
Häftat album. [183938]
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Robert Kirkman & Charlie Adlard 
The Walking Dead Vol 30:  
New World Order 179:-
Vår hårt prövade hjältar möter något helt 
nytt - en ”modern” civilisation.
Ja, det visar sig finnas tiotusentals 
överlevande i det amerikanska inlandet. 
Men mötet med dem är förstås inte helt 
problemfritt. Vi får också veta en del om 
Michonnes förflutna, och ges en föraning 
om vart hon är på väg.
� Häftat album i september. [186578]

Jeff Lemire
Roughneck 219:-
Två syskon möts i vuxen ålder och börjar 
rota i det förflutnas dammiga lådor.
I en liten stad i norra Nordamerika bor 
Derek Ouellete. En gång var han en 
lovande hockeyspelare, men det är mer än 
tio år sedan. En våldsam händelse på isen 
avslutade hans karriär och sedan dess har 
han druckit för mycket och slagits med alla 
han blir arg på. En dag dyker hans syster 
Beth upp. Hon har länge varit borta men 
hennes återkomst väcker hopp hos Derek. 
För att undkomma Beths våldsamma före 
detta pojkvän flyttar syskonen ut till en 
gammal jaktstuga i skogen. Tillsammans 
börjar de nysta i sin barndom, härkomst 
och de upplevelser som formade dem. 
Häftat album. [178146]

Jeff Lemire & Dustin Nguyen
Descender Vol 6: The Machine War 179:-
Sista delen i serien om robotpojken Tim-21 
i en värld där artificiella intelligenser är 
förbjudna.
Alla grupper som har varit på jakt efter 
Tim-21 möts vid vattenplaneten Mata, 
samtidigt som robotarna gör uppror 
över hela galaxen. Men varken Tim eller 
läsarna är beredda på vad som händer 
sedan. Här avslutas en del av sagan, och vi 
anar att en fortsättning kommer att följa. 
Häftat album i september. [186575]

George R R Martin & Landry Q Walker
A Clash of Kings: The Graphic  
Novel Volume One 239:-
Första delen i serieversionen av Martins 
fantasyepos. 
Järntronen enade en gång riket, men kung 
Robert är död, hans änka är en förrädare, 
och hans överlevande bröder är på väg att 
gå i krig mot varandra. Vid King’s Landing 
ruttnar Lord Eddard Starks huvud. 
� Inbunden i oktober. [182049]

Mike Mignola
BPRD: Hell on Earth Vol 2  329:-
En inbunden lyxutgåva med del 4-6 av 
”B.P.R.D. Hell on Earth”.
Amerika hemsöks av monster och sam-
hället börjar bryta samman. Liz Sherman 
kastar sig in i striden, när nazisterna 
försöker återuppväcka Rasputin för att 
avsluta vad han påbörjade när han först 
åkallade Hellboy. 
Inbunden. [179093]

BPRD: Hell on Earth Vol 3  329:-
En inbunden lyxutgåva av ”B.P.R.D. Hell 
on Earth” del 7-9, plus ett avsnitt med 
skisser.
B.P.R.D. kämpar för att skydda värl-
den från de fasansfulla Ogdru Hem. De 
landsätts i ett stormsvept Ryssland, och i 
ruinerna efter Chicago och New York. Sam-
tidigt kämpar Liz Sherman mot en galen 
läkare i Utah och den unga Fenix ger sig i 
kast med en monsterdyrkande kult. 
� Inbunden i oktober. [185557]

Mark Millar & John Romita Jr
Kick-Ass: The New Girl Book 1  179:-
Kick-Ass är tillbaka, men bakom den gröna 
masken döljer sig ett nytt ansikte, en svart 
tjej. Vem är hon och varför har hon valt att 
bli den nya Kick-Ass?
Superhjälten i grönt och gult är redo att 
slå ut kriminella skurkar och rädda grann-
skapet från undergång. Vem är den nya 
Kick-Ass? Vem kan fylla Dave Lizewskis 
skor? Här tar serien om den vardagliga 
superhjälten en oväntad vändning, med en 
ny huvudrollsinnehavare.
� Häftat album i september. [186576]

Alan Moore & Kevin O’Neill
League of Extraordinary Gentlemen Book 
3: Century Complete Edition 219:-
Alan Moores extraordinära gentlemän har 
hamnat i 1900-talet.
Året är 1910, platsen London. Tolv år har 
gått sedan marsianerna försökte invadera 
jorden. Under British Museum plågas 
spökjägaren Carnacki av visioner av en 
ockult sekt som försöker skapa ett ”moon-
child”. I hamnen jagar det förra århund-
radets värsta seriemördare igen. Följ med 
Allan Quartermain, Mycroft Holmes,  
Anthony Raffles, den evige krigaren 
Orlando och miss Murray när de dras 
in i intriger där Pirat-Jenny och Mackie 
Kniven spelar stora roller.
Häftat album. [183274]

Carolyn Nowak 
Girl Town 199:-
Berättelser om att vara ung och söka en 
mening med livet, och om att kunna knyta 
an till andra människor. 
Diana har varit med om mycket jobbigt och 
bestämmer sig för att skaffa en robot-
pojkvän. Mary och La-La har en podcast 
som handlar om en film ingen har sett. 
Kelly har dragit med sig vännen Beth på 
något ingen av dem kommer att gömma i 
första taget. Carolyn Nowak tecknar korta, 
gripande historier om alla slags kvinnor. 
Två av serierna i samlingen, ”Radishes” 
och ”Diana’s Electric Tongue”, har vunnit 
Ignatz Award. 
� Häftat album i september. [187289]

Thierry Smolderen & Alexandre Clerisse
Atomic Empire 229:-
En serieroman som samtidigt är både 
psykologiskt drama och space opera med 
50-talskänsla.
År 1953 har världen gått in i atomåldern. 
Science fiction-författaren Paul, som sedan 
barndomen har haft telepatisk kontakt 
med en person från framtiden, undrar vad 
det kommer att innebära. När en konsult 
för Pentagon börjar intressera sig för 
”mannen som kan tala med framtiden” gör 
Paul något mycket dumt. Han förråder sin 
vän Zarth Arn, det galaktiska imperiets 
hjälte. 
� Inbundet album i september. [184170]

Steven Universe
Steven Universe Vol 3:  
Field Researching  179:-
Tredje seriealbumet baserat på den snälla, 
queera tv-serien om Steven och Kristall-
stenarna i Beach City.
Det blir höst i Beach City. Steven, Connie 
och Kristallstenarna roar sig runt trä-
bryggan längs stranden. De tar målar-
lektioner, studerar naturen i Beach City, 
bakar kakor till Beach City-festivalen och 
sover över hos kompisar.  
� Häftat album i september. [183623]
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Batman/Teenage 
Mutant Ninja  
Turtles II 229:-
Shredder skakar 
galler på Riker’s Is-
land och Foot-kriget 
skakar New York. 
Alla avdelningar 

av The Foot är fast beslutna att slå ut 
turtlarna för att visa att just de är störst 
och mäktigast. Samtidigt har Batman och 
Robin återvänt och försöker reda ut alla 
problem i efterdyningarna av Arkham 
Asylum-flykten, då Bane slapp lös. När 
Bane oväntat hamnar i turtlarnas New 
York, och tar kontroll över stan, måste 
Batman och sköldpaddsninjorna slå sig 
ihop mot en gemensam fiende.  
Häftat album. [183193]

Preludes to the Wedding 169:-
Bröllopsklockorna ringer i Gotham, men 
delar av den undre världen är fast besluten 
att tysta dem.
Jokern har avslöjat att Batman och Cat-
woman tänker gifta sig. Det blir start-
skottet för en febril verksamhet i den 
kriminella världen. Ett äktenskap mellan 
brottsbekämparen nummer ett och en av 
Gothams mest framstående brottslingar 
gillar inte av alla. Men Harley Quinn 
tänker inte tillåta att Jokern saboterar 
kärleksparets lycka. Albumet samlar fem 
fristående serier. I huvudrollerna finns 
Batmans vänner och fiender, som försöker 
hantera det oväntade bröllopet. 
� Häftat album i september. [185569]

Batman Rebirth Vol 6:  
Bride or Burglar? 169:-
Batman har förlovat sig med Catwoman, 
men tvingas resa bort tillsammans med 
Wonder Woman för att slåss i ett fjärran 
rike.
Världen där paret har hamnat är inte 
som vår - tiden löper annorlunda och 
deras  vänskap förändras, samtidigt som 
verkligheten förvrids runt dem. I nästa 
skede råkar Batman och Catwomen illa ut, 
när Poison Ivy tycks ta över stora delar av 
världen!  
Häftat album. [183262]

Batman White Knight 199:-
Efter år av kamp mot ärkefienden Jokern 
har Batman äntligen kommit på hur han 
ska bota den skojfriska superskurken.
Jokern är plötsligt inte längre sinnessjuk. 
Clownprinsen har blivit en ny människa. 
Han kämpar för att skydda allt som är 
gott och sant i Gotham, men frågan är 
om Batman klarar av att hans nemesis 
plötsligt har bytt sida. Det här albumet av 
Sean Murphy är första delen i DC:s nya 
utgivningsserie Black Label.  
� Häftat album i oktober. [186606]

Justice League: No Justice 169:-
Ur askan efter Dark Nights: Metal reser sig 
nya Justice League och Teen Titans.
De världsomvälvande händelserna i Dark 
Nights: Metal har ställt alla maktför-
hållanden på ända. Brainiac varnar 
Justice League för ett hot mot jorden som 
de knappast klarar av att handskas med. 
De måste slå sig ihop med Justice League 
of America, Titans, Teen Titans och ... helst 
ett gäng superskurkar som inte har någon 
lust att ingå i en enda lycklig familj för 
att rädda jorden. Samlar nummer 1-4 och 
korta serier från DC Nation nummer 0. 
� Häftat album i september. [185577]

Brian Vaughan & Fiona Staples

Saga Vol 9  159:-
Historien om den udda rymdfamiljen går in i ett nytt 
kapitel.
Alla dramats huvudpersoner har samlats och Hazel reser 
tillsammans med mamma och pappa till en farlig värld för 
att hjälpa vänner i knipa. 
� Häftat album i september. [185873]

Kurtis J Wiebe & Roc Upchurch
Rat Queens Vol 5:  
Colossal Magi Nothing 179:-
Rollspelsinspirerat äventyr med en grupp 
äventyrande tjejer.
I femte delen av den actionpackade 
fantasy serien återvänder våra rått-
drottningar till Palisade med fickorna fulla 
av guld, redo att festa! Men en nyin flyttad 
magiker med förmågan att sudda ut folk 
ur verkligheten lägger krokben för deras 
festplaner. 
Häftat album. [183662]

The Witcher
The Witcher Library Edition 479:-
En lyxutgåva av den tecknade serien  
baserad på Andrzej Sapkowskis romaner 
om häxjägaren Geralt.
Här ingår serier tecknade av Joe Querio, 
Piotr Kowalski och Max Bertolini till-
sammans med skisser och bilder av Dave 
Johnson, Dan Panosian, Stan Sakai, 
Duncan Fegredo och Simon Bisley. Mike 
Mignola har tecknat omslaget. Albumet 
samlar nummer 1-5 av serierna House of 
Glass, Fox Children, Curse of Crows, och 
den fristående serien Killing Monsters. 
� Häftat album i oktober. [185555]

Scottie Young
I Hate Fairyland Vol 4:  
Sadly Never After 179:-
Det började som en vanlig färd till ett 
sagorike, men spårade snabbt ur och blev 
något helt annat.
Gertrudes äventyr i Fairyland har varit 
påfrestande, men ingenting har förberett 
henne för ett besök i helvetet. Kommer hon 
någonsin att hitta tillbaka? Det lämnar 
kompisarna i sagolandet - Larry, Duncan 
Dragon och de andra - att själva ta tag i 
kniviga problem. En magisk kittel hamnar 
i centrum när Horribella bestämmer sig 
för att ta tillbaka vad som tillhör henne.   
� Häftat album i september. [185539]
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Super Sons of Tomorrow 149:-
Supersönerna är på flykt efter att ha  
avslöjat Stålpojkens olycksbådande öde.
Morgondagens Batman har lejt Teen 
Titans för att få stopp på de flyende ung-
domshjältarna. Stora moraliska  
problem väntar. Är ett barns liv värt mer 
än miljoner människors? Teen Titans 
brakar samman med Super Sons i en 
storslagetn strid. 
Häftat album. [185522]

Wonder Woman Earth One Vol 2  229:-
Under hela sin uppväxt längtade Diana 
längtade bort från sin paradisö. Nu har 
hon klivit ut i den stora, vida världen. Men 
frågan är om den är redo för henne.
USA:s regering har klassat Wonder  
Woman som ett hot mot samhället. Hur 
ska hon kunna genomföra sitt fredsupp-
drag i en värld som inte ens kan lita på 
henne? Och finns det dolda motiv bakom 
regeringsbeslutet? 
� Inbundet album i oktober. [183168]

Captain America/ Black Panther:  
Flags of Our Fathers 139:-
Två av jordens främsta hjältar står i front-
linjen under andra världskriget.
Här berättas historien om hur Captain 
America och Black Panter möttes för första 
gången. Tillsammans med Nick Fury och 
hans kommandosoldater tar sig paret an 
de värsta nazistskurkarna Marvel-världen 
har att erbjuda: Baron Strucker och Red 
Skull.
Häftat album. [183472]

Old Man Hawkeye Vol 1:  
An Eye for an Eye 189:-
En serie förlagd till samma öde landskap 
som ”Old Man Logan”, men fem år tidigare.
Superhjältarna är borta. Skurkarna har 
delat upp USA mellan sig. Clint Barton 
lever fortfarande, men han håller på att 
bli blind - ett oblitt öde för en mästerskytt. 
Det finns en sak han vill göra innan han 
går in i mörkret - han vill hämnas sina 
fallna kamrater. Hawkeye är tillbaka för 
en sista, blodig jaktutflykt. 
Häftat album. [184454]

Rise of the Black Panther 189:-
En serie som berättar den hemliga  
historien om T’Challa, eller Black Panther.
Wakanda har sett till att hålla sig av-
skuret från det västerländska samhället, 
men det håller på att ändras. När kungen 
mördas måsta T’Challa snabbt sätta sig in 
i vad som krävs av Wakandas härskare. 
Häftat album. [184458]

Spider-Man/Deadpool Vol 6:  
WLMD 189:-
Spider-Man och Deadpool slår sig ihop i 
två tidsepoker.
I nutiden plågas paret av dubbelgångare 
till Deadpool och i framtiden har de 
åldrade herrarna Parker och Wilson egna 
problem. De två tidslinjerna är på väg att 
kollidera, en händelse som de kan tacka 
Clonepool för. Vem är Clonepool? Vad är 
han för något? Har de två gnälliga gamla 
gubbarna en chans att ställa till rätta 
vad deras yngre jag har fuckat upp full-
ständigt?
Häftat album. [183493]
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manga
Accomplishments of  
the Duke’s Daughter Vol 1  149:-
av Reia & Suki Umemiya
En ung kvinna blir överkörd av en bil och 
hamnar i en medeltida spelvärld. 
Hon är nu Iris, antagonisten i otomespelet 
hon brukar spela, och hon är på väg mot 
ett riktigt dåligt slut. Men den nya Iris 
bestämmer sig för att ett öde som rival 
till huvudpersonen och en kamp om ett 
gäng vackra unga mäns gunst inte är lika 
intressant som det politiska maktspelet i 
världen där hon har hamnat. 
Pocket. [179241]

After the Rain, 1  179:-
av Jun Mayuzuki
Akira Tachibana var stjärna i skolans 
friidrottslag men tvingades sluta på grund 
av en skada. 
En dag, då hon har flytt undan regnet in 
på en restaurang, möter hon den omtänk-
samme restaurangchefen Masami Kondo. 
Hon börjar jobba extra på restaurangen, 
och får snart djupa känslor för sin mycket 
äldre chef. Som dessutom är frånskild 
och har en liten son! Vad händer om hon 
bekänner sina känslor för honom? 
� Storpocket i september. [184659]

APOSIMZ, volume 1  129:-
av Tsutomu Nihei
Välkommen till den artificiella himla-
kroppen APOSIMZ. 
För femtio århundraden sedan utkämpa-
des ett fruktansvärt krig och förlorarna 
förvisades till den nedfrusna och karga 
ytan av APOSIMZ, där den fasans-
fulla sjukdomen Frame härjar. Men folk 
överlever bäst de kan. En dag möter tre 
yt invånare en mystisk flicka som flytt med 
en hemlig kod och sju specialkulor som 
kan förändra hela planetoidens framtid. 
� Pocket i oktober. [184674]

Attack on Titan Before the Fall 14  119:-
av Ryo Suzukaze & Satoshi Shiki
Kuklo, räddad ur sin döda mors kropp efter 
det att hon blivit uppäten och utspydd av 
en titan, växer upp hatad och fruktad i en 
bur. En dag lyckas han fly, men till en värld 
där hela mänskligheten är inburad.
För att kunna träna upp kandidater som 
ska kunna använda den tredimensionella 
manövreringsutrustningen inför Fält-
jägarna en speciell träningsgrupp. Första 
dagen tar Jorge med dem till krönet på 
Mariamuren för att de ska få skåda  
jättarna med egna ögon.  
Pocket. [178927]

Attack on Titan Colossal Edition 4  479:-
En sista spillra av mänskligheten  
försöker överleva i en framtid hemsökt av 
människoätande titaner.
Revolutionen är här! Den nya drottningen 
sitter på tronen och fältjägarna smider pla-
ner för att återta Mariamuren. Lyckas det 
kan de också ta sig in i källaren i Erens 
gamla hus där historien bakom mysteriet 
med titanerna är gömd. Men i deras väg 
står odjurstitanen och hans allierade. 
Samlar del 16-20 av mangan.
Storpocket. [169437]

Black Butler Vol 26  169:-
av Yana Toboso
Ciel är den siste av ätten Phantomhive, 
som utför hemliga uppdrag åt brittiska 
kronan. Till sin hjälp har han demon-
butlern Sebastian.
Sebastian och Ciels jakt på den mystiska 
stjärnkulten går framåt, men samtidigt 
slår något till på deras egen hemmaplan. 
När de återvänder till sitt hus i London 
möts de av en fruktasvärd scen. Och ett 
meddelande som gör Ciel alldeles vit i 
ansiktet! Fler hemligheter ur det förflutna 
kan vara på väg att uppdagas. Hemlig-
heter som Ciel svurit aldrig skulle avslöjas. 
Pocket. [185644]

Yukito Kishiro

Battle Angel Alita  
Mars Chronicle 4  119:-
Uppföljaren till den episka science-fictionsagan Battle 
Angel Alita, där vi får den sanna historien om hennes 
barndom på den krigshärjade planeten Mars.
Erica går nu i lära hos Baron Muster, som har tagit sig 
an henne och för henne in på brottets bana. Erica har en 
oväntad fallenhet för illdåd och ser ut att bli en perfekt 
elev, men hennes unga sinne och nya perspektiv är också 
till hjälp i Musters sökande efter den legendariska skatten 
på Mars.  
Pocket. [178958]

Kentaro Miura

Berserk Vol 39  179:-
Berserker är en våldsam fantasysaga om en grupp lego-
knektar i en fantasyvärld. Den är väldigt blodig och passar 
inte för barn.
Guts och hans kompani har äntligen nått fram till Alvhem 
efter en långdragen strid mot öns magiska försvar. De är 
ett steg närmare att bota Casca, men alvhärskaren  
öppnar en drömmarnas korridor och projicerar Schierke 
och Farnese in i Guts ärrade medvetande. Därinne lurar 
faror mer fasansfulla än något man kan stöta på i den 
verkliga världen. 
Pocket. [182168]
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Black Torch Vol 1  99:-
av Tsuyoshi Takaki
Jiro Azuma är ättling till en lång rad 
ninjor från en gammal shinobisläkt. 
Han har lärt sig teknikerna sedan barns-
ben, men han har också den medfödda 
förmågan att tala med djur. En dag hjälper 
han en svart katt vid namn Rago, och får 
reda på att världen är full av mononoke 
- övernaturliga väsen som kan ta skep-
nad av människor och djur - och att de 
minsann inte alls är särskilt fredliga. Han 
dras in i en värld full av övernaturliga 
konflikter. 
Pocket. [185921]

Bloom into You Vol 5  149:-
av Nakatani Nio
Yuu har alltid älskat romantiken i shojo-
manga, men när en pojke bekänner sina 
känslor för henne känner hon ingenting. 
Men den vackra Nanami väcker dittills 
slumrande känslor till liv.
Alla går och funderar över skolpjäsen. 
Yuu har äntligen insett vad det är hon 
verkligen vill, och föreslår en förändring 
i manus, men har hon missförstått Tokos 
önskan? Samtidigt är det är fortfarande 
sommarlov, och vad är väl mer traditionellt 
än en träff på ett inomhusakvarium? Man 
kan ju inte oroa sig hela tiden, och Yuu och 
Toko vill ta vara på tiden tillsammans. 
Pocket. [179190]

The Case Study of Vanitas Vol 4  169:-
av Jun Mochizuki
I ett alternativt Frankrike under tidigt 
nitton hundratal botar doktor Vanitas  
vampyrer från en onaturlig blodtörst med 
hjälp av en mystisk grimoire. Noe är en 
vampyr som söker bokens hemligheter.
Djupt under Paris flyr Vanitas och Noé  
genom katakomberna med chassörerna, 
kyrkans vampyrjägarelitstyrka, tätt i 
hälarna. Sökandet efter de saknade vam-
pyrerna pekar åt ett håll Vanitas känner 
igen. Snart står de ansikte mot ansikte 
med en fruktansvärd förbannelsebärare 
och Vanitas eget förflutna! 
Pocket. [185643]

Chios School Road Vol 1  169:-
av Tadataka Kawasaki
Skolflickan och spelnörden Chio har 
samma problem varje skoldag: att komma 
fram till skolan över huvudtaget! 
Det är alltid något som kommer emellan, 
ibland stort, ibland smått. En dag var hon 
försenad efter att ha suttit uppe och spelat 
något som liknar Assassin’s Creed, och när 
vägen hon brukar ta var blockerad tänkte 
hon att det säkert skulle gå lika bra tak-
vägen. En annan gång stötte hon på en be-
kant och kunde bara inte lösgöra sig från 
samtalet. På sina skolvägsäventyr träffar 
hon ligister, nudister och busiga barn. 
Pocket. [184638]

City, 3  139:-
av Keiichi Arawi
Nagumo är en fattig student som hellre 
lägger tiden på nöjen än jobb. 
Niikura vaknar upp en morgon och upp-
täcker att Nagumo och Wako har slagit 
läger i hennes hem, medan en begravd 
skatt lockar fram dold rivalitet. Familjen 
Adatara har en stojig frukost,  Tanabe är 
på jakt efter ”Mannen som är för snäll”,  
Ecchan och Matsuri bildar en tvåpersons-
klubb och City South Eleven svär att 
beskydda sin MVP. 
� Pocket i september. [184664]

Clockwork Planet 8  139:-
av Yuu Kamiya & Tsubaki Himana
Även på en plats som Urverksplaneten 
anses Miura Naoto vara en riktig mekanik-
nörd. En dag faller en urverksmamsell från 
skyarna och märkliga saker börjar hända.
Konspirationen i Tokyo är avklarad, och 
Naoto och Marie drar vidare mot Shangri-
La. Det är en stad känd för sin höga 
brottslighet, och för att smälta in måste 
det hjältemodiga paret iklä sig rollen som 
jagade brottslingar! Med Naotos hörsel och 
Maries geni och teknikkunskaper dröjer 
de inte läng förrän de börjar nysta i nästa 
mysterium.
Pocket. [178964]

Dead Dead Demons Dededede 
Destruction Vol 2  149:-
av Inio Asano
Berättelsen om en helt vanlig gymnasietjejs 
vardagsbekymmer efter en invasion från 
yttre rymden.
Efter tre års ockupation är det inte så kon-
stigt om en och annan rymdvarelse börjar 
undra hur livet egentligen ser ut där nere. 
En av dem - eller kanske fler! - förklär sig 
till människa för att ta reda på mer om 
mänskligheten. Samtidigt måsta Kadode 
Koyama förbereda sig inför intagnings-
proven till universitetet. 
Storpocket. [184402]

The Delinquent Housewife! 1  129:-
av Nemu Yoko
Familjekomedi om en högstadiepojke vars 
nya svägerska flyttar in, och med henne en 
STOR hemlighet!
Tohru Komukai och hans blivande fru 
Komugi flyttar in hos hans familj tills de 
hittat en egen lägenhet. Eller, det var i 
alla fall planen tills Tohru kallas iväg på 
arbets resa och lämnar Komugi med  
hennes nya familj. Det är nu Tohrus lille-
bror Dai upptäcker att Komugi inte är det 
hemmafruämne hon verkat vara. Det blir 
hans uppgift att hjälpa henne hålla skenet 
uppe inför resten av familjen. 
Pocket. [184655]

Descending Stories: Showa Genroku 
Rakugo Shinju 8  139:-
av Haruko Kumota
En ung man släpps ut ur fängelset med ett 
enda mål: att gå i lära hos en mästare i 
komediberättarstilen rakugo.
Yakumo börjar långsamt återhämta sig 
efter kollapsen. Men något saknas: ljuset 
inombords är borta, och han tillkännager 
att han inte längre kommer spela rakugo. 
Pocket. [178956]

Descending Stories: Showa Genroku 
Rakugo Shinju 9  139:-
När allt hopp om att Yakumo ska åter-
vända till scenen tycks vara förlorat reser 
Yotaro till sin mästare och ber att än en 
gång få höra dennes rakugo.  
� Pocket i oktober. [182100]

Devil’s Line, 11  139:-
av Ryoh Hanada
Doktoranden Tsukasa och halvvampyren 
Anzai har inlett ett förbjudet förhållande.
Tsukasa och Anzai anländer till ONL i 
samma stund som påbudet att de måsta 
hållas isär upphör. De drar nytta av labbet 
för att utveckla sitt förhållande och pröva 
gränserna för Anzais självkontroll. I Tokyo 
gör kaname Shirase närmanden till både 
Tsukasa och Lee. 
Pocket. [180100]
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Fruits Basket Another Vol 1  199:-
av Natsuki Takaya
En ny manga från Fruits Baskets värld.
Flera år efter det att Tohru och hennes 
vänner i familjen Sohma, släkten som fick 
zodiakens förbannelse lagd över sig, gått 
ut Kaibaraskolan börjar en ny berättelse 
om en blyg ung flicka som lär känna med-
lemmarna i den mystiska familjen. Sawa 
Mitoma undviker helst andra människor, 
men när hon hamnar i knipa räddas hon 
av ingen mindre än skolans populäre 
”prins”, Mutsuki, och den tväre Hajime. De 
är båda från familjen Sohma, och beundras 
av de flesta på skolan. 
Pocket. [184205]

The Heroic Legend of Arslan 9  119:-
av Yoshiki Tanaka & Hiromu Arakawa
När kungadömet Pars erövras måste rikets 
tronföljare Arslan, en ung och nyfiken prins 
som inte tycks ha den hänsynslöshet och 
hårdhet som krävs av en kung, fly landet 
och börja samla bundsförvanter.
Arslan ämnar ta sin armé mot Pars, men 
problemen i Shindra sätter käppar i hjulet. 
Trots att Rajendra, med Arslans hjälp, blev 
utsedd till den sanna tronföljaren ger inte 
Gardevi upp så lätt, och tronföljdskriget 
ser ut att fortsätta! Dessutom hotar ett 
nytt och okänt förräderi kronprins Arslan. 
Kommer han någonsin kunna återvända 
till Pars? 
� Pocket i oktober. [182076]

In/Spectre 8  119:-
av Kyou Shirodaira & Chasiba Katase
Som liten kidnappades Kotoko av yokai. De 
gav henne krafter som hon nu använder för 
att bekämpa övernaturliga brott.
Totomizu var en populär badort tills 
tusentals döda fiskar började sköljas upp 
på stranden. Ingen vet varför, utom de 
spektrala: de säger att en konstig trädocka 
ligger bakom allt. Men hur? Och varför? 
Pocket. [178938]

Interviews with Monster Girls 6  139:-
av Petos
Succubi, dullahan och vampyrer är så  
kallade ”demi”, halvmänniskor med för-
mågor utöver det vanliga! Men de är också 
skolflickor!
Det är sommar, och demiflickorna är fast 
beslutna att uppleva alla sommarens 
nöjen! Glass och läskande sommarsmaker 
blandas med nya spännande möten och 
upplevelser. De kommer att ha mycket att 
berätta för Sato-sensei! Och många nya 
problem för honom att lösa. 
� Pocket i september. [169427]

Nekogahara: Stray Cat Samurai 4  139:-
av Hiroyuki Takei
I Edoperiodens Japan är en bjällra på 
halsbandet tecknet på att en katt har en 
husbonde. Men den enögde ronin Norachi-
yos bjällra hänger från hans svärdsskida 
när han vandrar genom en förrädisk värld.
När Norachiyo var en övergiven kattunge 
var det vakten Abihira från bordell-
distriktet som plockade upp honom och 
räddade hans liv. Så började ett livslångt 
ödesband, och likaså det herrelösa sinnelag 
som Odama oyabun talade om. Nu börjar 
historien om Norachiyos uppväxt! 
� Pocket i september. [165769]

Neon Genesis Evangelion The Shinji Ikari 
Raising Project Vol 18  129:-
av Osamu Takahashi 
Romantisk vardagskomedi baserad på den 
alternativa världen man ser i sista delen av 
animen Neon Genesis Evangelion.
På jakt efter den försvunna Rei måste 
Shinji och Asuka konfrontera de makter 
som varit emot allt det som deras för-
äldrar kämpat för. Och det är inga mindre 
än hjärnorna bakom det mystiska och 
mäktiga SEELE! Men nu när Rei fått alla 
minnen utraderade, hur kommer det gå 
med den känslobalans de utformat? 
� Pocket i september. [183257]

Gengoroh Tagame & Anne Ishii

My Brother’s Husband,  
Volume 2  219:-
Den frånskilda Yaichi och hans lilla dotter Kana har fått 
sällskap av Yaichis brors änkling.
Mike fortsätter att utforska sin avlidna make Ryujis för-
flutna, och Yaichi lär sig mer om vad det innebär att kalla 
sig gay och hur det är ett koncept som kopplas samman 
med en mängd fördomar som inte alls stämmer med verk-
ligheten. Kana, med ett barns rättframma sätt, visar ofta 
på det bisarra i fördomarnas innehåll. Samtidigt stärks 
bandet mellan Mike och Kana alltmer. 
Inbunden. [181645]

Kohei Horikoshi

My Hero  
Academia Vol 14  99:-
I en värld där 80% av befolkningen har superkrafter föddes 
Midoriya utan. Det ändrades när han blev arvtagare åt 
världens främsta superhjälte och började i hjälteskolan!
Sommarlovet är slut, och det är dags att återvända till 
de efterlängtade lektionerna på skolan! Men vad menar 
lärarna med att de måste förbereda sig för en viktig del i 
sin utbildning? Och vilka är ”de tre stora”? Samtidigt har 
konflikten mellan Midoriya och Bakugo nått kokpunkten. 
Pocket. [185908]
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Pop Team Epic 169:-
av Bkub Okawa
Popuko och Pipimi är två fjortonåringar i 
en bisarr och surrealistisk värld. 
Popuko har kort stubin och tänder lätt på 
alla stiften, medan Pipimi bemöter allt 
med samma upphöjda lugn. En absurd 
komedi som bara består av överraskningar. 
� Pocket i oktober. [184666]

The Seven Deadly Sins 28  119:-
av Nakaba Suzuki
De Tio Budordens tyranni är över, men 
King och Dianne skiljs från de andra 
Synderna och skickas 3000 år tillbaka 
i tiden där de snart möter ett hot långt 
mäktigaren.
Elibeth har nåtts av meddelandet om 
sanningen från Zeldoris, och trots att det 
glädjer henne innebär det också en för-
aning om onda ting. Meliodas våndas över 
vetskapen om att med ett återtagande av 
minnena närmar sig också döden för den 
han älskar och han sjunker ner i förtviv-
lans djup. Än en gång står Dödssynderna 
inför en strid de inte kan vinna! 
� Pocket i september. [182066]

That Blue Sky Feeling Vol 1  110:-
av Okura & Coma Hashii
Tonsäker vardagsmanga om hur svårt det 
kan vara att vara gay i tonåren.
Noshiro har aldrig funderat närmare över 
vad det innebär att bli kär. Det är klart, en 
flickvän vore väl fint, men han är mer in-
tresserad av sin judo. När han byter skola 
och ska skaffa nya vänner märker han att 
en kille, Sanada, alltid lämnas utanför. 
Det går rykten om att Sanada är en sån 
där konstig homofil och att det är bäst att 
hålla sig på avstånd, men Noshiro bryr sig 
inte om rykten utan bestämmer sig för att 
försöka bli vän med honom. Men vad  
händer om det visar sig att ryktet är sant? 
Kan Noshiro övervinna sina fördomar? 
� Pocket i september. [185906]

That Time I Got Reincarnated  
as a Slime 7  139:-
av Fuse & Taiki Kawakami
Mikamis 37-åriga liv som ensam kontors-
nisse får ett abrupt slut, och när han ligger 
döende misstolkas hans sista önskan: han 
blir återfödd i en fantastisk äventyrsvärld 
á la Dragon Quest - som ett slemmonster.
Milim är nu en av Tempests medborgare, 
men hennes närvaro sätter igång en serie 
händelser som börjar med ankomsten 
av en rivaliserande demonherres under-
huggare. 
Pocket. [178924]

To Your Eternity 6  139:-
av Yoshitoki Oima
Ett väsen utan egen skepnad sänds till 
jordens yta där det kan växa och ta ny form 
- men endast av något döende.
Genom att stanna kvar på Jananda befriar 
Fushi Tonari och de andra i gruppen. Men 
Tonari återvänder till ön för att rädda 
Fushi, och när de båda försöker fly väntar 
åter faran. Fushi är den enda som kan 
rädda de andra.
Pocket. [178936]

To Your Eternity 7  139:-
� Pocket i oktober. [182065]

Tokyo Tarareba Girls 2  139:-
av Akiko Higashimura
Rinko svär hon att hon ska vara gift innan 
de olympiska spelen går av stapeln 2020.
Rinko vaknar upp mer deprimerad än van-
ligt efter en natt med en snygg modell och 
för mycket sprit. Hennes vänner Kaori och 
Koyuki inbillar sig att de funnit lyckan hos 
ett upptaget ex respektive en gift affärs-
man, men tvingas inse att de också baserat 
framtiden på villkoret ”om bara”.  
Pocket. [178953]

Tokyo Tarareba Girls 3  139:-
� Pocket i oktober. [182162]

Eiichiro Oda

One Piece Vol 87  99:-
I den andra halvan av Storleden väntar faror Luffy och 
Stråhattarna inte ens kunnat föreställa sig när de utmanar 
Kejsarstjärnorna, de fyra mäktigaste piraterna i världen.
Planen att lönnmörda Big Mom spårar spektakulärt ur, 
och nu måste Stråhattarna och deras allierade fly både Big 
Mom själv och hennes många barn och edsvurna! Men Big 
Mom har försatts i ett besinningslöst hungertillstånd där 
vem som helst som står i vägen uppslukas. Och vilken sida 
ställer sig Germa 66 på? Sanji står inför en serie svåra val, 
men Luffy står fast som en klippa i sin tro på honom. 
Pocket. [185910]

Sui Ishida

Tokyo Ghoul: re Vol 6  129:-
I kampen mot de människoätande ghoulerna har organisa-
tionen CCG utvecklat ett nytt vapen: människor som med 
kaguneimplantat kan slåss som ghouler.
CCG trodde väl inte att det skulle bli lätt att få den  
mäktiga familjen Rosewald på fall, och som väntat är  
antalet sårade och dödade stort. Bland de sårade finns 
även Haise Sasaki, och de allvarliga skador han ådragit 
sig har gjort honom sårbar för det förflutna som dolts för 
honom. Är tiden inne för sanningen att uppenbara sig? 
Och vad blir i så fall Haise Sasakis val? 
Pocket. [185915]
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UQ Holder! vol 14  119:-
av Ken Akamatsu
Negi Springfields sonson Tota har gjorts 
odödlig av sin mentor Evangeline och har 
gett sig ut i en värld full av fantastisk magi 
och teknologi.
Fates magi är bruten, och Tota står än en 
gång inför en strid med Iolda. UQ Holder 
måste möta de starkaste och till synes 
osårbara fiender i en sammandrabbning 
där ett totalt nederlag verkar oundvikligt. 
Men kanske finns det en chans, om de bara 
lyckas hålla ut Kagurazaka Asunas ”37 
sekunder”. 
Pocket. [178963]

Vampire Knight Memories Vol 2  99:-
av Matsuri Hino
Yuki Cross har inga minnen från tiden 
innan hon räddades undan en vampyr-
attack. Hon adopterades av rektorn på 
Cross-akademin där mänskliga elever går 
på dagarna och vampyrer på nätterna.
Efter en hård strid mellan människor och 
vampyrer har en tillfällig fred skipats. 
Men Kaname sov vidare i sin kista av is 
tills Yuki gav honom sitt hjärta så han 
kunde få ett nytt liv som människa. I den 
här samlingen korta berättelser från Yukis 
liv utforskas både hennes förhållande 
med Zero i det förflutna och hennes barns 
förhållande med Kaname i nutiden.  
Pocket. [185924]

Die Wergelder 2  219:-
av Hiroaki Samura
I en neomodern era där brottsyndikaten 
har makten kämpar tre dödliga kvinnor 
i Japan, Kina och Tyskland för det som 
världen är dem skyldiga.
På en avlägsen ö sker en mystisk bytes-
handel, och en blond prickskytt och en 
lönnmördare i kinesisk silkesklänning 
möts i skoningslös strid. I den undre 
världens ondskefulla mörker har en ung 
kvinna tvingats till förbindelser som hon 
med alla medel tänker frigöra sig ifrån. De 
blodbestänkta brottslingar som sitter vid 
makten kommer snart inse att de själva 
lagt grunden till sin egen undergång. 
Pocket. [150004]

World’s Greatest First Love Vol 10  129:-
av Shuniku Nakamura
Ritsu Onodera börjar jobba på ett nytt 
förlag för att komma undan sin fars in-
flytande och visa sitt värde. Men hans nya 
chef försätter alla hans känslor i obalans.
Vad händer egentligen efter det lyckliga 
slutet? Kärleken är ömsesidig, men Ritsu 
kan inte låta bli att oroa sig och tvivla på 
framtiden. Och tidpunkten för den  
officiella upplösningen av förlovningen 
med Anzu närmar sig med stormsteg. 
Pocket. [184193]

Wotakoi: Love is Hard for Otaku 3  189:-
av Fujita
Narumi och Hirotaka är på ytan väl-
anpassade, men Narumi är en fujoshi och 
Hirotaka en hardcore gamer!
Det är dags för Comiket-mässan. Där 
ställer tusentalks fanzintecknare ut sina 
alster, och Narumi är en av dem ... om 
hennes bok blir klar i tid, vill säga. Hon 
ska dessutom göra debut som cosplayare, 
men vad händer när Hirotaka ser henne i 
dräkten? Samtidigt har Naoya på grund av 
alla missförstånd gett sig den på att spela 
MMORPG. Kommer det hjälpa honom 
förstå det nördiga paret? 
� Storpocket i oktober. [182160]

romaner
Monogatari: Otorimonogatari 169:-
av NISIOISIN
Vackra Nadeko Sengoku råkar ut för en 
förbannelse.
Det är en avundsjuk klasskamrat som för-
söker förbanna henne! Innan dess hinner 
hon dock dra på sig en förbannelse alldeles 
själv. Som tur var märker Koyomi vad som 
pågår och räddar henne i sista stund. Eller 
är det redan för sent? 
Pocket. [180103]

Overlord Light Novel Vol 8: The Two 
Leaders 259:-
av Kugane Maruyama & so-bin
När det populära onlinespelet Yggdrasil 
ska skrotas vill Momononga stanna tills 
servern stängs ner, men det leder istället till 
att han fångas i en annan värld... som han 
bestämmer sig för att ta över!
Efter det att Enri och apotekaren Nfirea 
räddades av Ainz har de levt gott i byn 
Carne. De kommer väl överens med sina 
grannar goblinvakterna och allt verkar 
vara frid och fröjd. Men sedan den vise 
skogskungen lämnat området har en ny 
makt tagit över, och en ny konflikt står för 
dörren... 
� Inbunden i september. [185119]

Seraph of the End, 4  139:-
av Takaya Kagami & Yamato Yamamoto
Apokalypsen där vampyrerna tar över mak-
ten är ett ännu inte fullbordat faktum. 
De kejserliga demonernas största klaner 
revolterar mot den härskande klanen 
Hiragi, och Guren, Shinya och de andra vet 
inte längre vilken roll det är meningen att 
de ska spela. Vill de verkligen rädda den 
värld som så obekymrat bjudit in kata-
strofen som drabbat den? Men vad som än 
händer är Guren fast besluten att rädda 
sina vänner.  
� Storpocket september. [169703]

Yoshitaka Amano:  
The Il lustrated Biography  
Beyond the Fantasy 479:-
En hyllning till Yoshitaka Amano och hans livsverk, med 
nära 400 illustrationer och fotografier.
Amano är kanske mest känd för sina illustrationer i 
spelserien Final Fantasy, men det är bara en bråkdel av 
hans rikt varierade verk! Boken tecknar Amanos utveck-
ling från blygsam tecknare bland andra till internationellt 
erkänd konstnär med egna utställningar. Boken är utfor-
mad i nära arbete med Yoshitaka Amano, och innehåller 
sällsynta arkivbilder. 
� Inbundet album i oktober. [185542]

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2018 MANGA PÅ ENGELSKA

running.indd   31 2018-08-24   16:37:45



32 www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN HÖSTEN 2018BÖCKER BASERADE PÅ SPEL

The Beast Arises Vol 1 119:-
Första delen i The Beast Arises Omnibus
Efter flera hundra år av fred slungas det 
32: årtusendet in i blodigt kaos.
Det är orkerna som anfaller. De väller 
fram och förintar allt i sin väg - planet  
efter planet och måne efter måne pulv-
riseras av mäktiga gravitationsvapen. 
Härskarna på Terra står handfallna. 
Finns det någon som kan sätta samman 
ett försvar för Imperiet? Samling med fyra 
långnoveller: ”I Am Slaughter” av Dan 
Abnett, ”Predator, Prey” av Rob Sanders, 
”The Emperor Expects” av Gav Thorpe och 
”The Last Wall” av David Annandale.
� Storpocket i oktober. [183034]

Laurie Goulding (red)
The Burden of Loyalty 179:- 
Del 50 i The Horus Heresy
En antologi med noveller som utspelar sig 
under Horuskätteriet. Här ingår: ”Perpetu-
al” av Dan Abnett, ”The Binary Succession” 
av David Annandale, ”Into Exile” av Aaron 
Dembski-Bowden, ”Ordo Sinister” av John 
French, ”The Heart of the Pharos” av L J 
Goulding, ”Cybernetica” av Rob Sanders, 
”The Thirteenth Wolf” av Gav Thorpe och 
”The Wolf King” av Chris Wraight. 
Storpocket. [183015]

Robbie MacNiven 
Outer Dark 119:-
Andra delen i Carcharodons
Carcharodons har ett otacksamt jobb - de 
genomsöker rymdens mörkaste hörn och 
jagar efter mänsklighetens fiender. 
De lever på randen till den kända rymden, 
utan någon fast bas, formade av den fient-
liga miljö där de verkar och kända för sin 
brutalitet och hänsynslöshet. När en våg 
av tyranidflottor närmar sig den mänsk-
liga rymden bestämmer sig carcharodons 
för att utnyttja världen Piety V som ett 
bålverk mot anstormningen. Om de kan 
hejda xenos där kanske de kan hindra 
tyraniernar från att bryta in bland Impe-
riets världar. Men på Piety V kommer de 
att lära sig något nytt om människornas 
betydelse. 
� Pocket i september. [183024]

Ian St Martin 
Of Honour and Iron 119:-
Fjärde delen i Space Marine Conquests
Det mörka Imperiets ålder har inletts och 
primarken Roboute Guilliman är återupp-
stånden. 
Guilliman leder försvaret mot kaos-
styrkorna som angriper den mänskliga 
rymden. Han skickar ut Chaplain Helios 
från Ultramarines på ett uppdrag som kan 
avgöra mänsklighetens framtid. 
� Pocket i september. [183020]

Sandy Mitchell 
Saviour of the Imperium 218:-
Del 7-10 i Ciaphas Cain
Kommissarie Ciaphas Cain har försökt gå i 
pension, men det visar sig förstås omöjligt. 
Den här samlingen börjar när han hamnar 
i hetluften ombord på en space hulk. Den 
innehåller romanerna The Emperor’s Fi-
nest, The Last Ditch och The Greater Good, 
plus novellerna ”Old Soldiers Never Die”, 
”The Smallest Detail”, ”The Little Things” 
och ”A Mug of Recaff”.
� Storpocket i september. [183026]

James Swallow 
Garro 119:-
Del 44 i The Horus Heresy
En roman om Garro, baserad på de kortare 
berättelser som tidigare har getts ut som 
ljudböcker och långnoveller.
Ur skuggorna som föll efter Tystnadens 
krig kliver en hjälte fram. Klädd i grått 
knäböjer en avfällning från Legiones 
Astartes för Terras härskare och tar emot 
ett nytt uppdrag. Garro, som en gång 
förde befäl över Eisenstein, är nu Agentia 
Primus under Malcador the Sigillite. Han 
är troheten själv, alltid redo att slå till mot 
förrädare. Men kanske kommer han att få 
anledning att ifrågasätta sin lojalitet. 
Pocket. [183018]

Chris Wraight 
The Emperor’s Legion 119:-
Första delen i Watchers of the Throne
Custodian Guard har vakat över Kejsarens 
palats på Terra sedan Imperiet grundades. 
Här påbörjas en serie där de sätts på prov. 
De skyddar kejsaren mot inre och yttre 
hot. Ofta är deras gyllene rustningar det 
sista en presumptiv lönnmördare eller 
sabotör någonsin ser. Tillsammans med 
Sisters of Silence, som jagar magiker och 
telepater, har de kunnat möta alla hot mot 
den gyllene tronen. Tills nu .... 
� Pocket i september. [183021]

R A Salvatore

Timeless 249:-
Första delen i en ny trilogi med svartalven från Menzober-
ranzan. Här får vi träffa hans föräldrar och veta mer om 
hans bakgrund i underjorden.
För många hundra år sedan vann en ung vapenmästare 
stor ryktbarhet i Menzoberranzan, Spindlarnas stad och 
mörkeralvernas huvudstad i underjorden. Han hette Zak-
nafein och ådrog sig en mäktig Matronas blickar. Malice, 
som hon hette, bestämde sig för att göra honom till sin. 
Det blev den listige Jarlaxle som fångade Zaknafein åt 
Malice. Ett resultat av föreningen var Drizzt Do’Urden - 
Zaknafein och Malice är hans föräldrar - och ett annat var 
en bestående vänskap mellan Zaknafein och Jarlaxle. 
Salvatore berättar historien genom Zaknafein och Drizzt, 
som tillsammans måste möta utmaningar med rötterna i 
det som hände många år tidigare. Kan en far från mörker-
alvernas inskränkta och hänsynslösa värld möta sin son, 
som har tillbringat en stor del av sitt liv i ljuset på jordens 
yta? Kanske kan hotet från gudinnan Lolths demoner, som 
strömmar upp ur underjorden, förena dem? 
Inbunden. [184688]
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Dark Souls
Dark Souls III Design Works 599:-
En konstbok om spelet ”Dark Souls III” 
från 2016.
Hidetaka Miyazakis spelserie har blivit 
stilbildande, inte bara speltekniskt, utan 
också vad gäller grafik och bildmaterial. 
Här är scenen Lothrics hemsökta  
ruiner, som viks ut i bildmaterialet i en 
inbunden presentbok med material från 
spelutveckling och det färdiga spelet. Här 
ingår design av vapen och rustningar, 
karaktärskoncept, monster, bossar, miljöer 
och mycket mer. 
� Inbundet album i september. [185629]

Dragon Age 
Dragon Age: Hard in Hightown 219:-
En roman i Dragon Age-världen, med 
stadsvakten Donnen Brennokovic i huvud-
rollen.
Donnen och hans nya, oprövade kollega 
hittar en död magistrat i en blodpöl på 
gatan. De dras in i striderna mellan den 
mystiska organisationen Exekutorerna 
och en hemlig grupp Chantry-agenter. De 
två grupperingarna slåss om en uråldrig 
artefakt. Romanen är rikt illustrerad med 
24 helsidesbilder av Stefano Martino,  
Álvaro Sarraseca, Andres Ponce och  
Ricardo German Ponce Torres.
Inbunden. [116240]

Fallout
Fallout: The Vault Dweller’s  
Official Cookbook 369:-
Tillverka din egen Nuka-Cola, blanda 
en skål med BlamCo Mac & Cheese eller 
tillred några av de strålskadade djur du 
kan hitta i Fallout.
Den givna presenten till någon som nyss 
har klivit ut ur valvet och börjat se sig om 
i den ödelagda världen utanför. Vem har 
inte längtat efter att tillreda Iguana-spett 
eller välstekta brahminburgare?  
� Inbundet album i oktober. [183441]

Metal Gear Solid
The Art of Metal Gear Solid I-IV 649:-
En konstbok om hela spelserien: Metal 
Gear Solid, MGS2: Sons of Liberty, MGS3: 
Snake Eater, MGS4: Guns of the Patriots 
och MGS: Peace Walker.
En massiv konstbok på 800 sidor med av-
snitt om karaktärer, fordon, vapen och allt 
annat man kan hitta i Metal Gear Solids 
universum. Boken finns sedan tidigare 
utgiven på japanska, men det här är första 
gången den översätts till engelska. 
Inbundet album. [152850]

Nintendo
Super Mario Bros. Encyclopedia 379:-
En bok om allt Super Mario: sjutton spel 
som spänner över mer än 30 års tid.
Läs om hur historien började med Super 
Mario Bros 1985 och följ med fram till  
Super Mario 3D World trettio år se-
nare. Första spelet följde Marios och 
Luigis plattformshoppande bland goomba-
svampar och frågetecken. 1990 dök 
dinosaurien Yoshi upp och under åren kom 
goombas att förändras och förvandlas. Här 
ingår en intervju med Takashi Tezuka, 
speltips och information om spelen. 
� Inbundet album i oktober. [164009]

Sea of Thieves
Sea of Thieves Collection 189:-
Piratspelet Sea of Thieves, som släpptes i 
våras, har redan berikats med en tecknad 
serie som utvecklar spelets bakgrund.
Serien följer en piratbesättning som ger sig 
ut på de stormiga vågorna i Sea of Thieves. 
De dristiga piraterna sätter kurs mot 
avlägsna öar i jakt på gömda skatter. Men 
där väntar förstås andra plundrare med 
siktet inställt på samma byte, och hot från 
odöda väktare och havsmonster hindrar 
piraterna. Klarar besättningen av att hålla 
sams länge nog för att hitta skatten? Eller 
kommer de att sluta sin bana som spöken 
på de fördömdas färja? 
� Häftat album i september. [183621]

Greg Rucka & Nunzio DeFilippos

Dragon Age  
Library Edition Vol 2  379:-
Kan en oprövad väpnare rädda två hårdhudade lego-
knektar från en säker död?
Tessa och Marius lever på att jaga svartkonstnärer, men 
den här gången har de tagit sig vatten över huvudet. De 
tas till fånga under ett uppdrag och väpnaren Vaea, en 
alvisk tjuv, ska försöka sig på att rädda dem. Det visar sig 
svårare än hon trott. 
� Inbundet album i oktober. [185554]

Dungeons & Dragons

Ar t and Arcana: A Definitive 
Visual Histor y 399:-
En rikt illustrerad bok om arbetet med världens mest fram-
gångsrika bordsrollspel.
Här berättas hela historien från 1970-talet och framåt i 
bild, med mer än 700 illustrationer hämtade från regel-
böcker, tillbehör och tidskrifter. Författarna har grävt 
djupt i arkiven hos Wizards of the Coast, som numera äger 
spelet, och plockat upp många gamla godbitar.  
� Inbundet album i oktober. [182024]
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My First  
Carcassonne 299:-
Skandinavisk version
Barn försöker fånga djur som har släppts lös för 
festivalen i Carcassonne. 
Den här versionen av spelklassikern har an-
passats för att ge spelare i alla åldrar möjlighet 
att spela tillsammans. Här behövs ingen poäng-
räkning! Bygg Carcassonne, placera ut barn som 
stänger av gatorna och lägg ut markörer. Den som 
först blir av med sina markörer har vunnit. 
Brädspel för 2-4 spelare från 4 år. Speltid 20 minuter. 
Regler på svenska. [185740]

Sherif f of Nottingham 329:- 
Skandinavisk version
Sheriff of Nottingham är ett spel för alla som inte 
har rent mjöl i påsen. Det är ett socialt spel, där de 
huvudsakliga spelmekanismerna går ut på att bluffa 
och läsa av de andra spelarna.
Varje vända tar sig en spelare rollen som sheriffen, 
och de andra är handelsmän som fraktar varor in till 
stadens marknad. Hederlig handel är inte den mest 
lukrativa branschen; det visar sig ofta mer lönsamt 
att föra in otillåtet smuggelgods, särskilt nu när den 
rika prinsen är på besök! Det gäller bara att inte bli 
ertappad av den snikna sheriffen.
� Släpps i september. Brädspel för 3-5 spelare från 13 
år. Speltid 60 min. Regler på svenska. [183982]

Holding On - The Troubled  
Life of Bil ly Kerr 349:-
Ett samarbetsspel där spelarna är personal på en intensiv-
vårdsavdelning. 
Spelet börjar när en ny patient, 60-åriga Billy Kerr, läggs 
in på avdelningen. Spelarna måste se till att han får rätt 
vård och samtidigt ta reda på mer om hans förflutna. 
� Släpps i november. Samarbetskortspel för 2-4 spelare från 
14 år. Speltid 45-60 min. Regler på engelska. [185036]

Call to  
Adventure 429:-
Kan du bygga den bästa hjälten?
Ett spel för alla som gillar att skapa 
karaktärer i rollspel och tv-spel. Här 
bygger du din hjälte och genomgår 
diverse prövningar. Spelaren med 
bäst hjälte på slutet vinner. 
� Släpps i september. Äventyrskortspel 
för 2-4 spelare från 9 år. Speltid 30-60 
min. Regler på engelska. [157449]

House  
of Danger 299:-
Ett kortspel som är ett soloäventyr!
Kan du och dina vänner överleva 
utmaningarna i Farornas hus? Gör 
dumma val, utforska och hitta an-
vändbara prylar, råka i trubbel och 
börja om. Spela sedan om för att nå 
ett nytt slut.  
Kortspel för 1 eller fler spelare  
från 10 år. Speltid 60 min. Regler på 
engelska. [185512]

The Nasty  
Woman Game 199:-
Ett lättsamt partyspel om kampen för att krossa 
patriarkatet. 
Det gäller att samla ihop så många ”nasty  
women” som möjligt: kändisar som Beyonce, 
Michelle Obama, Gloria Steinem och Ruth Bader 
Ginsburg. Kul one-liners ger chansen att få fler 
kort, men drar du Trump-kortet har du förlorat. 
Ett litet infohäfte om kvinnorna på korten ingår.  
Kortspel för 3-6 spelare från 12 år.  
Speltid 30-60 min. Regler på engelska. [179473]

Tokyo Highway 399:-
Skandinavisk version
Bygg motorvägar och se till att få ut alla dina bilar 
på vägen. 
”Spelplanen” byggs med hjälp av små kolonner där 
vägbanorna monteras i trassliga mönster. Det  
gäller att inte kollidera med motspelarens vägar, 
och bedöma avstånd och lutning på rätt sätt.  
Klurigt och snyggt!
� Släpps i oktober. Byggaspel för 2 spelare från 8 år.  
Speltid 30-50 min. Regler på svenska. [184946]

Talisman: Legendary  
Tales 449:-
Ett samarbetsspel från Talismans 
värld, som kan spelas av hela familjen. 
Spelarna kontrollerar var sin hjälte 
och tillsammans tar de sig igenom fem 
olika scenarion där de söker efter de 
magiska Talismanerna. Spelet har drag 
av ”vuxna” Talisman, men är fram-
för allt ett fantasybrädspel för hela 
familjen.  
Brädspel för 1-6 spelare från 8 år.  
Speltid 20-45 min.  
Regler på engelska. [186917]
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Deckscape Test Time 149:-
Deckscape är en serie mindre spel byggda på samma 
idé som pusselspelet Exit. Kan ni rädda er ut ur doktor 
Thymes laboratorium innan tiden är ute?  
Samarbetskortspel för 1-6 spelare från 12 år.  
Speltid 30-90 minuter. Regler på engelska. [186185]

Deckscape  
The Fate of London 149:-
Hitta fyra föremål dolda på olika platser i London och 
rädda staden undan en katastrof. 
Samarbetskortspel för 1-6 spelare från 12 år.  
Speltid 30-90 minuter. Regler på engelska. [186184]

Star Trek the Next  
Generation Fluxx 219:-
Fluxx är ett kortspel där regler och vinstvilkor ändras under 
spelets gång. Flera varianter finns, och nu släpps två med Star 
Trek-tema.
Kortspel för 2-6 spelare från 8 år. Speltid 5-30 minuter. 
Regler på engelska. [183549]

Star Trek the Original  
Series Fluxx 219:-
Kortspel för 2-6 spelare från 8 år. Speltid 5-30 minuter. 
Regler på engelska. [183548]

Treasure Island 559:-
Ett bluffspel där kapten Long John  
Silver ska lura sin besättning.
Besättningen har gjort myteri och  
kaptenen är deras fånge. De frågar ut 
honom om var han har gömt sin skatt. 
Kan han lura dem och fly, eller kommer 
de att hitta skatten? 
� Släpps i september. Brädspel för 2-5 
spelare från 10 år. Speltid 45 min.  
Regler på engelska. [186501]

Shadows of Brimstone:
Forbidden For tress 899:-
En ny startbox till figurspelet.
Med Forbidden Fortress flyttar Shadows 
of Brimstone från ett skräckigt Vilda 
västern till Fjärran östern. Spelet är 
helt fristående. 
Äventyrsspel med figurer för 1-4 spelare 
från 12 år. Speltid 120 min.  
Regler på engelska. [186484]

All Creatures  
Big and Small  
Big Box 349:-
Djurbondens variant av ”Agri-
cola”, anpassad för två spelare 
och med mängder av söta trädjur.
Den här utgåvan innehåller 
allt som tidigare har getts ut 
till spelet - grundspelet och två 
expansioner. 
Brädspel för 2 spelare från 13 år. 
Speltid 30 min.  
Regler på engelska. [185517]

Cr yptid 439:-
Kryptozoologer tävlar om vem 
som får äran för en ny upptäckt. 
Cryptid är ett slutledningsspel 
där det gäller att lura ut vilka 
ledtrådar motspelarna sitter på 
och lura dem på villovägar. Ett 
modulärt bräde, ledtrådshäften 
och kort ger massor av varianter 
och bra omspelsvärde. 
� Släpps i september. Spel med 
modulärt bräde för 3-5 spelare från 
10 år. Speltid 30-50 min.  
Regler på engelska. [180860]

Heimlich & Co. 220:-
Ett klassiskt spionspel som blev årets 
spel i Tyskland 1986.
Kalla kriget är i full gång och  
agenter för båda sidor försöker dölja 
sina riktiga identi teter, samtidigt som 
de samlar inform ation om motstånd-
arna. Flytta spionen på brädet och rör 
dig mellan byggnaderna för att und-
vika upptäckt och samla hemlig heter.
Familjespel för 2-7 spelare från 8 år.  
Speltid 30 min.  
Regler på engelska.  [184924]

EXIT - The Sinister  
Mansion 229:-
Kan ni lösa pusselgåtan och ta er ut ur det 
hemsökta huset i tid? Svårighetsgrad 3/5. 
Samarbetsspel för 1-4 spelare från 12 år. Speltid 
45-90 min. Regler på engelska. [185342]

EXIT - The Mysterious  
Museum 229:-
Kan ni ta er ut ur Naturhistoriska museet? 
Svårighetsgrad 2/5.  
� Släpps i oktober. Samarbetsspel för 1-4 spelare 
från 12 år. Speltid 45-90 min.  
Regler på engelska. [185416]
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Azul Stained  
Glass of Sitra 449:-
Fristående spel som också fungerar som en expansion 
till Azul.
I Azul gäller det att bygga vackra, kaklade väggar. 
Här är det glasfönster som ska komponeras och 
monteras utan alltför mycket spill.
� Släpps i oktober. Brädspel för 2-4  
spelare från 8 år. Speltid 30-45 minuter.  
Regler på engelska. [186916]

Smash Up - Oops,  
You Did It Again 289:-
Ett Smash Up-spel för två spelare. 
Ooops, You Did It Again kan spelas fristående 
eller som en expansion till Smash Up. Spelet 
innehåller fyra fraktioner:  Vikings, Cowboys, 
Samurai och Egyptians. 
� Släpps i september. Kortspel för 2 spelare från  
14 år. Speltid 45 min. Regler på engelska. [184059]

My Litt le Scythe 569:-
Ett familjespel inspirerat av det ångpunkiga bräd-
spelet ”Scythe”.
Varje spelare styr två djur som ger sig ut på 
äventyr i kungadömet Pomme. Det gäller att bli 
den första att samla fyra troféer. Spelarna turas 
om att röra sig, söka eller skapa. Varje handling 
ger möjlighet att öka värdet i vänskap och pajer, 
fullgöra uppdrag, lära in trollformler, lämna 
ädelstenar och äpplen i slottet eller utmana någon 
på pajkastning.  
Brädspel för 1-6 spelare från 8 år. Speltid 45-60 min. 
Regler på engelska. [184110]

Dungeons and Dragons:  
Vault of Dragons 559:-
Spelarna kontrollerar diverse skumraskfraktioner 
som styr gatorna i Waterdeep.
Gängen har fått höra talas om ett dold skattvalv 
under staden och alla vill förstås hinna först till 
rikedomarna. Spelarna skickar ut sina hejdukar i 
staden på jakt efter rykten och skatter. De kämpar 
med motståndarna om viktiga platser och måste 
samtidigt hålla utkik efter stadsvakten. Till slut 
gäller det att nedstiga i Undermountain på jakt 
efter drakvalvet. 
� Släpps i september. Brädspel för 2-4 spelare.  
Speltid 60 min. Regler på engelska. [186483]

 

Bygg världens sju underverk i 
ett snabbt familjespel.     
7 Wonders 399:-
Kortspel. 3-7 spelare. 30 minuter. 
Regler på svenska. [98601]

7 Wonders

Armada 269:-
En sjöfartsexpansion till spelet om världens sju underverk.
Armada ger varje spelare ett separat ”sjöfartsbräde”, utöver det vanliga 
brädet för underverk. Ett antal röda, gröna, gula och blå kort att blanda in 
i leken ingår, tillsammans med regler för hur du bygger upp din armada. 
Armada kan användas till den svenska utgåvan av spelet och kombineras 
med alla andra expansioner.
� Släpps i oktober. Expansion med regler på engelska. [186507]

Epic Spell Wars:
Panic at the  
Pleasure Palace 299:-
Orgier och lössläppt magi är temat för det här 
knasiga kortspelet.
Du har lämnat alla hämningar hemma och tagit 
in på Nöjespalatset för liderliga magiker. Men det 
visar sig vara en allt annat än ofarlig plats. Kan 
du undvika de magiskt överförda sjukdomarna? 
Klarar du dig undan trollkarlskollegorna som har 
drabbats av en oförklarig blodtörst? En barn-
förbjuden variant i spelserien Epic Spell Wars. 
� Släpps i september. Kortspel för 2-6 spelare från 15 
år. Speltid 30 min. Regler på engelska. [185715]

Munchkin Starfinder 249:-
Munchkin möter rollspelet ”Starfinder”. 
Med raser och fraktioner från rollspelet kan 
den här varianten spelas fristående eller till-
sammans med andra Munchkinspel. 
Kortspel för 3-6 spelare. Speltid 60-120 min.  
Regler på engelska. [186487]

Munchkin Starfinder 2 - Far Out 129:-
En expansion till Munchkin Starfinder.
Expansion. [186489]
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Kan du bygga upp din medel-
tida bondgård på bästa sätt?     
Agricola 499:-
Brädspel. 1-5 spelare. 30-150 min. 
Regler på svenska. [157008]

Utforska spökhuset och avslöja 
förrädaren i gruppen.     
Betrayal at House  
on the Hill 499:-
Brädspel. 3-6 spelare. 60 minuter. 
Regler på engelska. [96827]

Lekbyggarspel i Dungeons & 
Dragons Forgotten Realms.    
Dragonfire Core Set 599:-
Brädspel. 2-6 spelare. 60 minuter. 
Regler på engelska. [170445]

Ett taktisk brädspel som spelas 
i längre kampanjer.     
Gloomhaven 1299:-
Brädspel. 1-4 spelare. 60+ minuter. 
Regler på engelska. [163482]

Ett brädspel från ett  
mytologiskt Irland.    
Inis 499:-
Brädspel. 2-4 spelare. 60+ minuter. 
Regler på engelska. [162411]

Agricola 

Ar tifex Deck 149:-
En expansionslek med 120 nya kort, vardera 60 occupation-kort och 
and 60 minor improvement-kort, som öppnar för nya och lite annor-
lunda strategier i spelet. Artifex Deck har text på engelska, men kan 
användas till den svenska utgåvan av spelet och kombineras med alla 
andra expansioner.
Expansion på engelska. [186477]

Betrayal at House on the Hill

Upgrade Kit 169:-
Här ingår sex färdiga, dubbelsidiga karaktärskort för rollerna i  
spelet, med markörer för att hålla reda på Speed, Might, Sanity 
och Knowledge. Dessutom ingår åtta snygga, gröna tärningar som 
matchar spelets färger. 
Expansion på engelska. [184736]

Ravaging the 
Sword Coast 220:-
Hobgoblinernas krigsherre 
Torog-Kaitan härjar längs 
Svärdskusten. 
Expansion på  
engelska. [185774]

Sword Mountains 
Crypt 220:-
Nya utmaningar, bland annat 
en demilich, väntar i orc-
furstens krypta. 
Expansion på  
engelska. [185775]

Gloomhaven

Forgotten Circles Expansion 329:-
Den första expansionen till äventyrsspelet Gloomhaven. Här 
ingår tjugo nya scenarion som utspelar sig efter händelserna 
i grundspelets kampanj. En ny karaktärsklass - the Aesther 
Diviner - gör entré, tillsammans med sju nya typer av monster 
(däribland tre nya bossar) och fjorton föremål. 
� Släpps i oktober. Expansion på engelska. [183894]

Inis

Seasons of Inis Expansion 439:-
En expansion med årstider till strategispelet från 
ett mytologiskt Irland. Årstidshjulet bidrar med nya 
finesser till spelet. Här ingår också regler som också 
gör det möjligt att vara upp till fem spelare, plus sex 
nya territorier och massor av nya kort. 
Expansion på engelska. [186500]

 

Partyspel i Dungeons &  
Dragons värld.    
Rock Paper Wizard 259:-
Partyspel. 3-6 spelare. 30 minuter. 
Regler på engelska. [165905]

Dungeons & Dragons Rock Paper Wizard

Fistful of Monsters Expansion 199:-
Den första expansionen till till partyspelet Rock Paper Wizard, där ett 
gäng trollkarlar slåss om skatterna i drakens håla sedan draken själv 
har bitit i gräset. Här införs en ny, för alla rollspelare välkänd, faktor: 
vandrande monster. Tampas med mimics, umber hulks och beholders 
medan du försöker sno åt dig looten.  
� Släpps i september. Expansion på engelska. [186490]

Dragonfire Deckbuilding Game
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Alternativhistoriskt strategi-
spel med ångpunkkänsla.  
Scythe 699:-
Brädspel. 1-5 spelare. 90+ min. 
Regler på engelska. [160349]
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Klassiskt samarbetsspel med 
skeppsbrutna på en öde ö.     
Robinson Crusoe 619:-
Brädspel. 1-4 spelare. 60+ min. 
Regler på engelska. [162354]

Robinson Crusoe

Myster y Tales Expansion 599:-
Den andra stora expansionen till överlevnadsspelet innehåller en 
stor kampanj, The Lost City of Z, plus diverse annat smått och 
gott: tio nya karaktärer, en ny lek med Event-kort, tre lekar med 
Adventure-kort, nya Beast-kort, nya Mystery-kort och en Sanity-
mekanism som kan användas i mötet med onämnbara fasor. 
� Släpps i september. Expansion på engelska. [186145]

The Rise of Fenris 599:-
Tredje och avslutande delen i delen i 
the Scythe expansion trilogy inne håller 
en guidbok, 13 plastminiatyrer, 62 
trä markörer, två tärningar, brickor och 
mer än 100 kartongmarkörer. 
Expansion på engelska. [182606]

Star Wars X-Wing 2nd Edition
Star Wars X-Wing 2nd Core Set 389:-
Den andra utgåvan av rymdstridsspelet med miniatyrer 
i Star Wars-galaxen. Grundlådan innehåller två TIE/ln 
fighter-modeller och en T-65 X-wing-modell, med manöver-
skivor, kort, tärningar och regler. Med kort och tillbehör från 
konverterings kiten kan gamla modeller användas.
Miniatyrspel för 2 spelare från 12 år. Speltid 30-45 min.  
Regler på engelska. [183780]

Extra X-Wing Dice Pack 99:-
Tärningar. [183790]

Scythe Legendary 
Box 415:-
En förvaringslåda för gund-
spelet och alla tre expan-
sionerna. 
Förvaringslåda. [185513]

 

Kung fu-inspirerat spel med 
mästare som möts i strid.   
Onitama 349:-
Brädspel. 2 spelare. 10-30 minuter. 
Regler på engelska. [153635]

Onitama

Way Of The Wind Expansion 169:-
Kampsportskolorna har samlats i Onitama för att mäta sina krafter mot 
varandra. Den här gången har en mäktig vindande fått upp ögonen för män-
niskornas lekar. Den lägger sig i studenternas strider, ofta som ett hinder 
men ibland till någons fördel. Expansionen innehåller en vindande, en neutral 
markör som skapar ett nytt taktiskt element i spelet. Till vindanden hör åtta 
kort och två nya rörelsekort. 
Expansion på engelska. [185474]

Scythe

Rebel Alliance 2nd Edition Conversion Kit 499:-
Kort, marker och manöverskivor som behövs för att 
använda rebellskepp från gamla X-Wing. 
Konverteringskit. [183781]

Galactic Empire 2nd Edition Conversion Kit 499:-
Kort, marker och manöverskivor som behövs för att 
använda Imperieskepp från gamla X-Wing. 
Konverteringskit. [183782]

Scum and Villainy 2nd Edition Conversion Kit 499:-
Kort, marker och manöverskivor som behövs för att 
använda Scum and Villainy-skepp från gamla X-Wing. 
Konverteringskit. [183783]

Imperieskepp
TIE Advanced x1  210:-
Avancerad TIE-fighter som flygs av Imperiets främsta. 
Plastmodell. [183787]

TIE/ln Fighter 210:-
TIE/In-fightern är ett skepp med jonmotorer och  
ena stående manöverförmåga. 
Plastmodell.  [183786]

Rebellskepp
BTL-A4 Y-Wing 210:-
Y-Wingen är en långsam och stabil 
arbetshäst för rebellerna. 
Plastmodell. [183785]

T-65 X Wing 210:-
X-Wingen är den mest ikoniska av 
rebellernas skepp.
Plastmodell. [183784]

Scum and Villainy
Fang Fighter 210:-
Mandaloriernas favoritskepp. 
Plastmodell. [183788]

Slave 1  315:-
Prisjägarens skepp framför andra. 
Plastmodell. [183789]
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Magic The Gathering
Guilds of Ravnica - Booster 39:-
Booster med 15 kort till Magic the Gathering. 
� Booster i september. [186811]

Guilds of Ravnica - Theme Booster 69:-
Booster med 35 kort till Magic the Gathering.
� Booster i oktober. [187376]

Guilds of Ravnica - Bundle 399:-
Låda med 80-korts land pack, tio boosters, en spelarguide, 
en Spindown life counter och ett regelkort.
� Bundle i september. [186812]

Guilds of Ravnica - Planeswalker Deck 169:-
Starlek för nya spelare med 60 kort, 2 boosters, ett strate-
gikort och en kort regelgenomgång. 
� Planeswalker deck i september. [186813]

Magic Commander Deck 2018  399:-
En lek till spelvarianten som gör det möjligt att spela fler 
än två, även om den går att använda med två spelare.  
Commander Deck. [185516]

soloäventyr
Graphic Novel Adventures
Soloäventyr i form av serieböcker. De är 
tecknade, men fungerar annars som  
vanliga soloäventyr.

Loup Garou 225:-
Här förvandlas du raskt till varulv och 
måste slåss för att överleva. 
Inbunden tecknad serie. [186199]

Sherlock Holmes:  
Four Investigations 225:-
Du är Sherlock Holmes eller doktor  
Watson och ska lösa fyra kluriga fall i 
tecknad serie-form. 
Inbunden tecknad serie. [186205]

Tears of a Goddess 225:-
Tre plundare har stulit heliga reliker 
från Nüwa-templet. Du är en prisjägare 
som måste hitta tjuvarna innan gudarnas 
vrede ödelägger din stad.
Inbunden tecknad serie. [186204]

Your Town 225:-
Soloäventyr i vilda västern. Du kommer 
till en liten stad som du hjälper till att 
bygga upp och förbättra. 
Inbunden tecknad serie. [186209]

The Bands of Bravery 110:-
Fantasyäventyr där tre bröder går med i 
en riddarorden och drar ut på äventyr. 
Storpocket tecknad serie. [182978]

Endless Quest Adventures
Soloäventyr i textform. Alla utspelar sig i 
samma värld som rollspelet Dungeons & 
Dragons och är nyskrivna av Matt  
Forbeck.  Det här är alltså inte nya  
utgåvor av serien från 80-talet.

Big Trouble 99:-
Ditt hem i Ardeep Forest angrips av jättar 
och du lämnas ensam kvar, medan dina 
föräldrar ger sig ut för att söka efter din 
lillebror. Du får hjälp av en jättetrollkarl i 
ett flygande torn och sätter efter dem.  
� Pocket i september. [184365]

Escape the Underdark 99:-
Du vaknar i en cell någonstans under 
mark, utan rustning och vapen. Dina 
medfångar berättar att du snart ska föras 
till mörkeralvernas stad Menzoberranzan 
och säljas som slav. Läget ser hopplöst ut. 
Men kanske kan du utnyttja en demonisk 
störning för att rymma? 
� Pocket i september. [184366]

Into the Jungle 99:-
Den välvilliga spionorganisationen  
Harpers har förlorat en medlem i äventy-
raren Artus Cimber. De ber dig söka rätt 
på honom och du reser i hans fotspår till 
den ogästvänliga djungelhalvön Chult. 
� Pocket i september. [184367]

To Catch a Thief 99:-
Du är en tjuv som försökte stjäla från en 
kvinna i Waterdeep en mörk natt. Det gick 
inte riktigt som du hade hoppats. Kvinnan 
grep dig innan du hann undan och nu har 
hon tvingat dig att göra henne en tjänst. 
Du måste hitta babygripen som har stulits 
av beholdern Xanathar, ledare för Water-
deeps mäktigaste brottssyndikat. Om du 
misslyckas får du tillbringa resten av livet 
bakom galler. 
� Pocket i september. [184360]

 

Vampire The Masquerade 5th Edition

Core Rulebook  
Hardcover 499:-
Det blodigaste rollspelet någon-
sin i ny utgåva, med förbättrade 
och moderniserade regler.
Rollpersonerna är vampyrer som 
desperat försöker upprätthålla 
sin Maskerad i en tid när sociala 
medier och big data hotar att 
exponera konspirationen för 
allmänheten.
Inbundet album. [183691]

Storyteller Screen 299:-
Spelledarskärm. [183791]

V5 Dice Set 199:-
Tärningar. [183709]

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

Anarch Supplement 499:-
De obundna vampyrerna har gjort gatorna till sina och 
söker frihet från förtryckande Äldste.  
� Inbundet album i oktober. [183707]

Camarilla Supplement 499:-
Camarillan lever vidare, men när de äldsta vampyrerna 
försvinner uppstår tomrum i maktstrukturen. 
� Inbundet album i oktober. [183706]
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rollspel på engelska
Call of Cthulhu
Ett av de äldsta (och bästa) skräck-
rollspelen, baserat på H P Lovecrafts 
skräckberättelser.

Call of Cthulhu  
7th Edition Starter Set 249:-
En startlåda med allt du behöver för att 
börja ditt sökande efter de förbjudna  
sanningarna. Ett soloäventyr introducerar 
reglerna, som förklaras i korthet. Tre ny-
börjaräventyr och fem färdiga rollpersoner 
ingår, plus förstås tärningar, rollformulär 
och fina handouts. 
� Box i oktober. [185300]

Delta Green
En actioninriktad nutidsversion av Call of 
Cthulhu, med hemliga agenter i kamp mot 
de gamla gudarnas tjänare.

Delta Green: The Roleplaying  
Game Slip Case Set 979:-
En lyxig kartong som innehåller de båda 
grundregelböckerna i inbunden utgåva: 
Delta Green: The Agent’s Handbook och The 
Handler’s Guide. Agent’s Handbook är en 
regelbok riktad till spelarna och Handler’s 
Guide är spelledarens bok. Allt ni behöver 
för att börja spela! 
2 inbundna böcker i kartong. [180883]

Sweetness 149:-
Ett äventyr som tar sin början i Tampa, 
Florida. Någon har ristat ett konstigt 
märke på familjen Berniers dörr och 
polisen misstänker att de är offer för ett 
hatbrott. Men Delta Green inser att något 
annat är i görningen. 
� Häftat album i oktober. [183211]

A Victim of the Art 149:-
Ett äventyr som först dök upp i bakgrunds-
boken Delta Green: Countdown, men nu 
har utökats och skrivits om en del. En 
seriemördare härjar i Glenridge, Long 
Island, och lämnar bisarrt vanställda  
kroppar efter sig. Rättsläkaren upptäcker 
också en mystisk substans på liken. 
� Häftat album i oktober. [183212]

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

Caturday 119:-
En kampanjmiljö i en värld fylld av 
antropo morfa katter. Katterna kämpar 
mot vättar för att få tillbaka sitt hem-
land. Boken innehåller en kattras för 
roll personerna, bakgrunder, domäner för 
clerics och bakgrund om Caturdays folk.  
� Häftat album i september. [186376]

A Delve In The Cave 119:-
Ett grottkrälande äventyr för roll personer 
på första nivån. Något döljer sig i mörkret 
i grottorna under Brin Brenins  
kullar. Mänsklighetens urgamla fiender 
är tillbaka, och de söker  hämnd för gamla 
oförrätter. 
Häftat album. [185760]

Legend of the Five Rings RPG
En ny version av rollspelet i det japansk-
inspirerade riket Rokugan, där olika 
klaner slåss om makten. En ny version av 
spelet är på gång och nybörjarboxen har 
kommit.

Legend of the Five Rings RPG  
Beginner Game 399:-
Rokugan är ett fantasyland med starka 
drag av det medeltida Japan. I startlådan 
finns snabbstartsregler för att börja  
äventyra och förstås ett nybörjaräventyr.
Box. [184426]

Runequest
Ett klassiskt rollspel i ny version, klart 
igenkännbart men med moderniserade 
regler. 

RuneQuest -  
Roleplaying in Glorantha 549:-
Den nya versionen av rollspelet i en mytisk 
fantasyvärld med drag av bronsålder och 
religiösa konflikter inspirerade av Michael 
Moorcocks idéer om lag och kaos. Reglerna 
är tydligt igenkännbara för alla som  
känner till basic roleplaying (till exempel 
Drakar och Demoner-spelare). Här ingår 
regler för att skapa en rollperson,  
personlig bakgrund, magi och infor mation 
om kulter och gudar.
� Inbunden i oktober. [185736]

RuneQuest -  
The Glorantha Bestiary 399:-
En bok med bortemot 200 varelser du kan 
möta i Glorantha, eller i andevärlden som 
gränsar mot de dödligas värld. Ett särskilt 
avsnitt avhandlar unika fasor, som den 
kaosanstrukna Crimson Bat. 
� Inbunden i oktober. [186754]

Gamemaster Screen Pack 299:-
Spelledarskärmen till nya RuneQuest. 
Ett häfte med tre nybörjaräventyr i Apple 
Lane och ett referenshäfte ingår, till-
sammans med en del formulär och kartor.  
� Inbunden i oktober. [186753]

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

Escape from the Prison Moon 229:-
Andra delen i kampanjen Against the Aeon 
Throne Adventure Path. Rollpersonerna 
reser till Azlanti Star Empire för att frita 
sin fångna vän från en fängelsemåne. För 
rollpersoner på nivå 3. 
� Häftat album i september. [183720]

Dungeons & Dragons

Waterdeep - Dragon Heist 449:-
Ett äventyr för nivå 1-5, det första i en serie knutna till den 
vimlande kuststaden Waterdeep.
Det börjar med att den berömda äventyraren Volothamp 
Geddarm tar kontakt med rollpersonerna. Han behöver 
hjälp med en enkel uppgift, som förstås visar sig vara allt 
annat än enkel och tar med äventyrarna på en färd genom 
Waterdeeps många stadsdelar. Några av stadens  
mäktigaste, och hänsynslösaste, invånare har dragits in i 
en djävulsk komplott som rollpersonerna börjar nysta i.
� Inbundet album i september. [184889]
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The Rune Drive Gambit 229:-
Tredje delen i kampanjen Against the Aeon 
Throne Adventure Path. Rollpersonerna 
måste infiltrera en azlantisk forsknings-
station och frita fångna forskare.  
� Häftat album i oktober. [183722]

The Diaspora Strain 229:-
Första delen i kampanjen Signal of 
Screams Adventure Path. En stilla semes-
ter på New Elysium, en asteroid i  
Diasporan, förvandlas till en mardröm när 
de automatiska systemen löper amok. 
� Häftat album i oktober. [183724]

Overlight RPG
Ett nytt fantasyrollspel från en magisk 
värld med svävande kontinenter.

Overlight: Role Playing Game  
Core Rules 500:-
Overlights värld bstår av sju kontinenter 
som svävar fritt högt över ett vidsträckt 
hav. Rollpersonerna kallas ”skyborn” och 
kommer från olika delar av Overlights 
värld. De kan manipulera det magiska 
ljuset som omsluter de svävande land-
massorna och utnyttja dem för att bruka 
krafter som kallas ”chroma”.  
Inbunden. [186146]

The Skyborn Order and Its Enemies & 
Game Master Screen 300:-
Spelledarskärm med fyra panelser och ett 
häfte med lite bakgrundsinformation om 
fraktioner och spelledarpersoner. 
Spelledarskärm. [186148]

Overlight: Deluxe Spirit Dice Set 159:-
Sju specialtärningar (D4 med särskilda 
symboler) till Overlight. 
Specialtärningar. [186149]

Tails of Equestria RPG
Rollspel i My Little Ponys värld, med  
regler som fångar seriens vänskapliga 
anda på ett bra sätt.

Judge Not By The Cover 199:-
Ett äventyr där ponnyhästarna följer en 
gammal karta som har lämnats kvar av 
Starswirl the Bearded. Den leder dem till 
ett magisk bibliotek som bara dyker upp 
en gång vart hundrade år.  
� Häftat album i september. [186151]

Ten Candles
Ett hårt nischat skräckspel avsett för 
korta sessioner som slutar tragiskt. No one 
here gets out alive ....

Ten Candles - A Roleplaying  
Game of Tragic Horror 289:-
Rollpersonerna är överlevande efter en på-
gående katastrof. De har bara timmar kvar 
att leva, och runt dem rör sig Dom, varel-
ser kontrollerade av spelledaren som hotar 
de överlevande. Spelet har fått sitt namn 
av tio ljus, som släcks ett efter ett vartefter 
handlingen närmar sig sitt oundvikliga och 
tragiska slut.  
Häftat album. [186788]

To Serve Her Wintry Hunger
Ett mörkt sagospel av Stephen Dewey, som 
också har gjort Ten Candles ovan.

To Serve Her Wintry Hunger 199:-
Spelarna tar rollen av illvilliga vinter-
andar som jagar människor genom en 
farlig snöstorm. Spelet är kontruerat 
för enkla, korta sessioner utan krav på 
förberedelser, med en spelledare och fyra 
spelare. 
Häftat album. [186789]
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Warhammer Fantasy Roleplay
Cubicle 7 har tagit upp det klassiska rollspelet i War-
hammers Gamla värld. Reglerna utgår från spelets första 
och andra utgåva, och bortser till stor del från den tredje  
utgåvan från Fantasy Flight Games. Ett kärt återseende! 

Warhammer Fantasy RPG:  
4th Edition Core Rulebook 599:-
Gamla världen är tillbaka. Bli rånad, eller råna själv intet 
ont anande vandrare i Middenheims mörka gränder. Trotsa 
faran in Lorens djupa skogar och undvik till varje pris att 
vara ute efter mörkrets inbrott i Sylvania.

Den gamla världen till War-
hammer hör, mycket tack 
vare allt bakgrundsmaterial 
Games Workshop har ställt 
samman under årens lopp, 
till de bäst kartlagda och 
mest detaljerade fantasy-
världarna som står att finna. 
Det är en mörk, råbarkad 
värld som ständigt hotas 
av kaos makterna och där 
många lätt igenkännbara 
element - högalver, dvärgar, 
arturianska riddare och 
sjaskiga tjuvar i dickenska 
slumkvarter - gör det lätt för 
alla att komma in i spelet. 
Spelet har en tonvikt på 
”low fantasy”, med yrken 
som gravgrävare och mul-
drivare, och är känt för sin 

innovativa karriärutveckling, som Cubicle 7 har behållit i 
sin nya utgåva.   
� Inbundet album i september. [181153]

Warhammer Fantasy RPG:  
4th Edition Star ter Set 299:-
En startlåda med nybörjaräventyr och enkla startregler, 
färdiga rollpersoner och en beskrivning av staden Ubers-
reik. Två tiosidiga tärningar ingår också. 
� Box i september. [181154]
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FILM & TV-SERIER PÅ DVD & BLU-RAY

tv-serier
Agents of S.H.I.E.L.D. säsong 4  399:-
Spin off-serien från Avengers Assemble.
Clark Gregg är tillbaka som agent Phil 
Coulsen, i spetsen för en elitgrupp inom 
Strategic Homeland Intervention. Efter 
införandet av Sokovia Accords, som  
splittrar superhjältarna, har gruppen allt 
fler superskurkar att tampas med.
DVD från England. Ej svensk text. [186227]

Agents of S.H.I.E.L.D.  
säsong 4 (blu-ray) 499:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [186228]

DC’s Legends of Tomorrow  
säsong 3  349:-
Tidsresenären Rip Hunter samlar super-
hjältar för att slåss i flera tidsåldrar. 
Legends medlemmar har lyckats ta kål på 
demonen Mallus och allt såg ljust ut, tills 
John Constantine dök upp och talade om 
att de har skapat ett större problem än de 
löste. Plötsligt svärmar världen över av 
magiska monster.
Svensktextad dvd. [185274]

DC’s Legends of Tomorrow  
säsong 3 (blu-ray) 399:-
Svensktextad blu-ray. [185275]

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency 
Season One 299:-
Första säsongen av tv-serien som baseras 
på Douglas Adams utflippade deckarserie.
TV-serien har ett eget, men bra, tonfall 
som skiljer sig ganska mycket från boken. 
Handlingen är också helt ny, med den 
amerikanska piccolon Tod (Elijah Wood) 
i centrum. Det hela tar sin början när ett 
gräsligt mord begås på hotellet där Tod 
jobbar. Den eccentriska brittiska detek-
tiven Dirk Gently dyker upp, och sedan 
blir allt gradvis mer skruvat. Serien är 
våldsam och passar inte yngre tittare. 
DVD från England. Ej svensk text. [184495]

The Expanse Season 1  399:-
TV-serien baserad på James S A Coreys 
serie med space opera-böcker, som börjar 
med ”Leviathan Wakes”. 
Detektiv Miller på dvärgplaneten Ceres 
har fått i uppdrag att söka efter en ung 
kvinna som möjligen har gått med i OPA, 
de yttre planeternas befrielseallians.  
James Holden jobbar med att flyga vatten 
i asteroidbältet. Skeppet han jobbar på tar 
en dag emot en nödsignal. När Holden och 
några kollegor ska undersöka saken får de 
en otäck överraskning. Det blir början till 
en handling som rör utomjordisk biotekno-
logi, konflikten mellan inre och yttre delar 
av solsystemet och politiska intriger på 
högsta nivå.
DVD från England. Ej svensk text. [186962]

The Expanse Season 1 (blu-ray) 399:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [186963]

The Expanse Season 3  469:-
I tredje säsongen ökar spänningen mellan 
Jorden och Mars. Vi får också veta mer om 
vad som egentligen hände på Io, och inser 
att protomolekylen har en egen agenda. 
Det här är en amerikansk dvd. Den kan 
inte spelas på svenska spelare. 
DVD region 1 från USA. Ej svensk text. [185872]

The Magicians Season 3  299:-
Den populära serien baserad på Lev Gross-
mans bästsäljande romaner återkommer 
nu i en tredje säsong där vårt orädda team 
magiker står inför en värld utan magi. 
För att kunna återfå vad som har gått 
förlorat måste de ge sig ut på jakt efter sju 
nycklar som kan återställa magin i alla 
världar. Mitt i detta kaos riskerar Eliot och 
Margo att mista sina kronor när de slåss 
mot arga fillorier och skoningslösa feer 
som är trötta på att styras av människor. 
Samtidigt råkar stackars Penny illa ut.
DVD från England. Ej svensk text. [185272]

The Magicians Season 3 (blu-ray) 299:-
Svensktextad blu-ray. [185273]

Stranger Things
Worlds Turned Upside Down:  
The Official Behind-the-Scenes 
Companion 299:-
En fullmatad bok om den 80-talsnos t-
algiska TV-serien. Här ingår intervjuer 
med bröderna Duffer och skådespelarna, 
tidiga skisser på handling och design, 
kartor, anekdoter och en blick framåt mot 
vart serien är på väg i tredje säsongen. Vi 
får en inblick i idéer och företeelser som 
inspirerat serien och en kopia av Elevens 
skiva för Morsekod.
� Inbunden i oktober. [183323]

Supernatural
Mini Book of Saving People  
and Hunting Things 129:-
En liten bok med fakta och bilder för fans 
av TV-serien om bröderna Winchester. Det 
är en snygg och väldigt lättläst bok med 
lite text på varje sida - i allmänhet hand-
lar ett uppslag om en person, ett föremål 
eller en företeelse i Supernaturals värld. 
� Liten inbunden i september. [184227]

The Walking Dead Season 8  349:-
Åttonde säsongen börjar med att Rick, Maggie och Ezekiel 
samlar styrkorna för en avgörande strid mot Negan och 
the Saviors. Det blir en blodig historia, och alla vi lärt 
känna kommer inte att klara sig levande genom kriget 
som följer på angreppet mot The Sanctuary. 
� Svensktextad dvd 24/9. [185278]

The Walking Dead Season 8 (blu-ray) 399:-
� Svensktextad blu-ray 24/9. [185279]
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Rick and Morty Season 1  299:-
Hela första säsongen av humorserien med 
sf-tema från Adult Swim.
Den helgalna och gravt alkoholiserade 
uppfinnaren Rick ger sig ut på livsfarliga 
äventyr i diverse färgglada dimensioner, 
som han når genom portaler eller i sin 
flygande bil. Med sig har han den ängsliga 
dottersonen Morty, och ibland också dotter-
dottern Summer. 
DVD från England. Ej svensk text. [12566]

Rick and Morty Season 1 (blu-ray) 399:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [186443]

Supergirl Season 3  349:-
TV-serien där Supermans kusin spelar 
huvudrollen.
Andra säsongen slutade dramatiskt med 
att daxamiternas invasion av jorden hej-
dades. När vi återser Kara har hon drömt 
om Mon-El och blivit manisk i sitt försvar 
av rättvisan - hon glömmer att hon också 
måste försöka leva ett någorlunda vanligt 
liv. Det straffar sig när industrimagnaten 
Morgan Edge siktar in sig på att gentri-
fiera områden i de gamla hamnkvarteren.
� Svensktextad dvd 24/9. [185276]

Supergirl Season 3 (blu-ray) 399:-
� Svensktextad blu-ray 24/9. [185277]

Travelers, Season One 299:-
En grupp tidsresenärer från framtiden 
anländer i nuet, i ett försök att hejda 
mänsklighetens hotande utplåning.
Några hundra år in i framtiden närmar sig 
mänskighetens era sitt slut, men en grupp 
människor vill inte ge upp. De utvecklar en 
metod för att resa tillbaka i tiden genom 
att ta över en annan människas medvet-
ande, och använder den i ett försök att 
rätta till allt som gick fel i det förflutna.
DVD från England. Ej svensk text. [186244]

Travelers, Season One (blu-ray) 399:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [186245]

X-Files: Season 11  349:-
Andra säsongen av den ”nya” serien med 
Fox Mulder och Dana Scully tar vid där 
den första började, med sökandet efter  
sonen William. Fristående avsnitt med 
udda personer och händelser är en viktig 
ingrediens här, till skillnad från i säsong 
10. Många kritiker tyckte att säsong 11 
fick tillbaka serien på rätt spår igen.
Svensktextad dvd. [186844]

X-Files: Season 11 (blu-ray) 399:-
Svensktextad blu-ray. [186845]

f i lm
The Death of Superman 139:-
En tecknad film baserad på handlingen i 
serier från början av 1990-talet.
En mystisk asteroid kraschar på jorden 
och snart börjar det fasansväckande 
monstret Doomsday sprida kaos omkring 
sig. The Justice League försöker få stopp 
på Doomsdays framfart, men ingen lyckas. 
Är Superman den enda som kan rå på 
varelsen, ett barn av Kryptons mörkaste 
historia? 
DVD från England. Ej svensk text. [187017]

The Death of Superman (blu-ray) 219:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [187018]

Grottmannen Dug 99:-
Skaparna av ”Fåret Shaun”, ”Wallace & 
Gromit” och ”Flykten från hönsgården” är 
tillbaka med ett nytt animerat äventyr. 
I en tid när dinosaurier och förhistoriska 
varelser strövar omkring på jorden möter 
vi Dug, en modig grottman som tillsam-
mans med sin vän Hognob ena sina stam-
medlemmar mot en mäktig fiende för att 
rädda sitt hem. 
Svensktextad dvd.[185078]

Grottmannen Dug (blu-ray) 99:-
Svensktextad blu-ray. [185079]

Avengers 3: Infinity War 149:-
The Avengers och deras allierade superhjältar riskerar 
allt i ett försök att besegra den mäktige Thanos innan 
hans förödande attacker har förstört hela universum. Den 
största konfrontationen genom tiderna väntar, och slutet 
är långt ifrån givet.
Svensktextad dvd. [149895]

Avengers 3: Infinity War (blu-ray) 179:-
Svensktextad blu-ray. [186840]

Avengers 3: Infinity War (steelbook, blu-ray) 249:-
Svensktextad blu-ray. [186841]

Filmen finns också i 4K Ultra HD och i 3D - se sfbok.se

Deadpool 2  149:-
Marvels snabbkäftade legosoldat är tillbaka! Större, bättre 
och stundtals mer byxlös än någonsin. När en supersoldat 
anländer på ett mordiskt uppdrag tvingas Deadpool  
fundera över vänskap, familj och vad det egentligen inne-
bär att vara hjälte – samtidigt som han kickar 50 nyanser 
av röv. För att göra det rätta måste man ibland fajtas fult.
� Svensktextad dvd 1/10. [186835]

Deadpool 2 (blu-ray) 199:-
� Svensktextad blu-ray 1/10. [186836]

Deadpool 2 (4K Ultra HD + blu-ray) 299:-
� Svensktextad blu-ray 4K 1/10. [186837]
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Of Gods and Warriors 199:-
Arvtagerskan till vikingariket Volsung 
slåss mot sin onda farbror om makten.
Helle bytte som liten plats med sin kusin, 
sedan farbror Bard hade övertalat hennes 
far Asmund om att en kvinnlig arvtagare 
var en olycka för riket. När Helle växer 
upp inser Asmund att han begick ett 
misstag. Dottern skulle bli en bra drott-
ning, men farfar Bard ser sig själv som den 
nya kungen. Han låter mörda Asmund och 
anklagar Helle för fadermord. Med Odens 
hjälp samlar Helle kraft för att ta tillbaka 
sitt rike. 
DVD från England. Ej svensk text. [185807]

Of Gods and Warriors (blu-ray) 229:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [185808]

Pacific Rim: Uprising 149:-
John Boyega spelar den rebelliske Jake, en 
lovande Jaegerpilot vars far offrade sitt liv 
för att säkra mänsklighetens seger mot de 
monstruösa kaiju. 
När jorden åter hotas av undergång kallas 
Jake till strid av sin före detta andrepilot 
Lambert och den 15-åriga Jaegerhackaren 
Amara. De tränas till att bli det starkaste 
motståndet världen någonsin skådat och 
ger sig ut på ett hisnande äventyr. 
Svensktextad dvd. [186379]

Pacific Rim: Uprising (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [186380]
Filmen finns också i 4K Ultra HD & i 3D

A Quiet Place 149:-
En kuslig historia som öppnar sig för flera 
tolkningar.
En familj måste leva sitt liv i tystnad för 
att inte bli upptäckta av mystiska varelser 
som jagar efter ljud och som hotar deras 
överlevnad. Om de kan höra dig, kan de 
jaga dig.
Svensktextad dvd. [186854]

A Quiet Place (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [186855]
Filmen finns också i 4K Ultra HD

Rampage 149:-
Årets monsterfilm med The Rock.
Davis Okoye är en man som håller männ-
iskor på avstånd men däremot har ett 
väldigt starkt band med en synnerligen 
intelligent gorilla som han har tagit hand 
om sedan den föddes. Plötsligt går ett 
vetenskapligt experiment väldigt fel och 
förvandlar den snälla apan till ett gigan-
tiskt monster. Och för att göra saken ännu 
värre, upptäcker Davis snart att det finns 
fler nyskapade alfadjur som driver kors 
och tvärs över Nordamerika och förstör allt 
i sin väg. 
Svensktextad dvd. [186849]

Rampage (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [186850]
Filmen finns också i 4K Ultra HD & i 3D

Ready Player One 149:-
Spielbergs filmatisering av boksuccén.
En virtuell saga full av popkulturella 
referenser, om Wade Watts som jagar en 
förmögenhet i den virtuella verkligheten 
OASIS.  
Svensktextad dvd. [186383]

Ready Player One (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [186384]
Filmen finns också i 4K Ultra HD & i 3D

The Shape of Water 159:-
Guillermo del Toros vidunderliga kärleks-
saga.
I 60-talets USA, under det kalla kriget, 
arbetar Elisa på ett statligt laboratorium. 
När hon och hennes kollega upptäcker ett 
hemligstämplat experiment, förändras 
hennes liv drastiskt.  
Svensktextad dvd. [184748]

The Shape of Water (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [184749]

Tomb Raider 159:-
Alicia Vikander är den excentriska  
miljonärskan med pilbågen i den senaste 
filmversionen av tv-spelen.
För att en gång för alla lösa gåtan kring 
sin fars försvinnande ger sig Lara av till 
faderns senaste kända destination: en myt-
omspunnen grav på en mystisk ö som tros 
ligga någonstans utanför Japans kust. 
Svensktextad dvd. [186341]

Tomb Raider (blu-ray)  179:-
Svensktextad blu-ray. [186342]
Filmen finns också i 4K Ultra HD & i 
steelbook-utgåva

Wildling 99:-
En ovanlig varulvsskräckis med drag av 
”Skriet från vildmarken”, om en ung flicka 
som har vuxit upp instängd i en stuga.
Hela sin uppväxt hålls Anna gömd undan 
omvärlden av mannen hon kallade  
”Pappa”, så när hon till slut hamnar i 
lokala sheriffens vård är det en helt ny 
verklighet för henne. Men samtidigt som 
Anna försöker få rätsida på världen, hem-
söks hennes tankar av det monster hon 
hört skräckhistorier om hela sin uppväxt 
- vad är egentligen en ”wilding”?
DVD från England. Ej svensk text. [186377]

Wildling (blu-ray) 99:-
Svensktextad blu-ray. [186378]

Solo: A Star Wars Stor y 149:-
Stig ombord på the Millenium Falcon och res med till en 
galax långt, långt borta. 
Den andra fristående Star Wars-filmen, efter Rouge One, 
har regisserats av Ron Howard och handlar om en ung 
Han Solo. Efter att ha flytt hemplaneten Corellia och blivit 
utslängd ur imperieflottan möter Han Solo sin blivande 
andrepilot Chewbacca och träffar också på den ökände 
storspelaren Lando Calrissian.
� Svensktextad dvd 24/9. [186830]

Solo: A Star Wars Story (blu-ray) 179:-
� Svensktextad blu-ray 24/9. [186831]

Filmen finns också i 4K Ultra HD & i steelbook-utgåva
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Frankeras ej 
SF- 

Bokhandeln 
betalar 
portot

SF-Bokhandeln AB

Svarspost 
110 932 500 
110 02 Stockholm

SKRIV NAMN OCH ADRESS HÄR. BESTÄLL PÅ BAKSIDAN.

Namn: ..............................................................................

Gatuadress: .....................................................................

Postnr & ort: .....................................................................

Kundnr (ej obligatoriskt): ..................................................

Epost (ej obligatoriskt): ....................................................

Mobilnr (för SMS-avisering): ............................................

HAR DU INTE REDAN ANMÄLT DIG FÖR ATT FÅ  
KOMMANDE NUMMER AV KATALOGEN HEMSKICKAD?  
KRYSSA I RUTAN NEDAN:

      JA TACK, JAG VILL HA KOMMANDE NUMMER  
AV KATALOGEN HEM I BREVLÅDAN

Jag har flyttat. Min gamla adress var:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

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

And You Thought There Is Never  
A Girl Online? Collection 399:-
Ako har en underbar make, söta kläder, 
och ett gille fullt med goda vänner. Det 
enda problemet är att det hela bara  
existerar i onlinespelet LA, Legendary Age. 
Gillet beslutar att tillsammans försöka få 
Ako att anpassa sig till verkligheten,  men 
det är lättare sagt än gjort. 
DVD från England. Ej svensk text. [23639]

And You Thought There Is Never A Girl 
Online? Collection (blu-ray) 449:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [185737]

Big Fish and Begonia 179:-
En kinesisk film om flickan Chun, som förs 
från sitt magiska hemland till vår värld i 
skepnad av en delfin. Här räddas hon av 
en pojke, som hon i sin tur tar med till sin 
hemvärld förvandlad till en babydelfin! 
DVD från England. Ej svensk text. [186515]

Big Fish and Begonia (blu-ray) 199:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [186516]

Blame! 199:-
I en avlägsen framtid har civilisationen 
tagit en högteknologisk nätbaserad  
vändning, och ett mystiskt virus har lett 
till en vidsträckt självskapande super-
struktur där människan jagas av försvars-
systemet Safeguard. Men kanske finns det 
hopp för mänskligheten.
DVD från England. Ej svensk text. [184784]

Blame! (Blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [184785]

Digimon Adventure Tri: The Movie,  
Part 5: Coexistence 249:-
Den rasande Meicoomon digivolverar till 
Meicrackmon och finner ny styrka som 
skapar problem för DigiDestined. Homeo-
stasis bestämmer sig för att Meicrackmon 
är ett hot och försöker oskadliggöra henne, 
samtidigt som hon sprider förödelse.
DVD från England. Ej svensk text. [187180]

Digimon Adventure Tri: The Movie, Part 
5: Coexistence (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [187181]

Fairy Tail The Movie 2:  
Dragon Cry 229:-
I en värld där rivaliserande magiska gillen 
kämpar om ära och guld är Fairy Tail det 
mest ryktbara - och mest beryktade. Få 
kan mäta sig med dess medlemmar Natsu, 
Gray, Erza och Lucy om de förenar sina 
krafter. Men nu har ryktet om en oöver-
vinnerlig magisk stav, Dragon Cry, börjat 
spridas, och gänget från Fairy Tail står 
inför sin största utmaning hittills. 
DVD från England. Ej svensk text. [138923]

Fairy Tail The Movie 2:  
Dragon Cry (blu-ray) 249:-
Blu-ray från England. Ej svensk text.[184669]

Flip Flappers, Complete Collection 399:-
Cocona funderar som bäst på vilket yrke 
hon ska välja efter skolan när hon möter 
den märkliga flickan Papika som drar in 
henne i den hemliga organisationen Flip 
Flap. I en annan dimension kallad Pure 
Illusion måste Cocona nu samla kristall-
skärvor och slåss mot konstiga varelser! 
Som om inte det vore nog har de också en 
rivaliserande organisation att tampas med. 
DVD från England. Ej svensk text. [186449]
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Beställning:
Artikelnummer Författare och titel:

Restnotera 
om slut:
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� 
�

Kund i SF-Bokhandeln
Du beställer enklast på hemsidan  
www.sfbok.se eller genom att skriva till  
SF-Bokhandeln, Box 2300, 103 17 Stockholm -  
använd gärna den portofria svarsidan. Du kan 
också beställa per telefon (08/21 50 52) under 
våra normala öppettider, faxa  (08/24 77 30), 
eller sända e-post (order@sfbok.se).

Som kund i SF-Bokhandeln kan du få hem en 
nyhets katalog fyra gånger om året. Den innehåller 
de största titlarna som har utkommit sedan förra 
utskicket. Du anmäler dig för att få hem nyhets-
katalogen i brevlådan med talongen här ovan, 
eller genom att logga in på www.sfbok.se. Du kan 
också plocka upp katalogen i någon av våra  
butiker eller ladda ner den som pdf från hem-
sidan. 

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 nyhets katalogen hemskickad.

Priserna i katalogen gäller till oktober 2018 eller 
så länge lagret räcker. 

SF-Bokhandelns organisationsnummer är:  
556389-7478

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

Portokostnad på 29:- tillkommer. Vid köp för 600:- 
eller mer av varor som finns inne är försändelsen 
portofri. Gäller endast leveranser inom Sverige. Se 
våra hemsidor för utlandsporto.

Inbetalningskort bifogas vid leverans.  
Betalning skall vara oss till handa inom 30  
dagar. Vi förbehåller oss rätten att skicka mot 
postförskott, men tar normalt inte ut någon extra 
avgift för det. Normalt skickar vi inte ut ytterligare 
böcker förrän alla före gående beställningar är 
betalade.

Leveranstider: Normalt 3-6 dagar för sådant vi 
har inne. Returer: Se “Ångerrätt”.

Utland: Om du beställer per brev eller talong från 
utlandet, bifoga alltid din e-postadress. För porto 
till utlandet, se våra hemsidor.

Ej uthämtade paket: För paket och brevpostförskott 
som inte hämtas ut kommer du att debiteras 75 
kronor för brev och 150 kronor för paket, för att 
täcka våra kostnader.

Restnotering: De svenska titlarna i den här nyhets-
listan har vi normalt inne, men de  
engelska och amerikanska kan tillfälligt ta slut. Vi 
rest noterar gärna titlar som är tillfälligt slut. Det 
inne bär att vi skickar dem till dig så fort vi får 
in dem på nytt. Säg bara till om du vill ha rest-
notering, och vilka titlar det gäller! Restnoteringar 
har ett lägre porto. Se våra hemsidor för detaljer 
kring portokostnaden.

Åldersgräns: Du måste vara 15 år för att  
beställa.

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

Retur av vara ska ske inom två veckor efter att du 
fått varan. Om du inte hämtar ut brev eller paket 
gäller inte ångerrätten. Ångerrätten kan endast 
användas om varan hålls i väsentligen oförändrat 
skick.

Ångerrätt gäller ej för förseglad vara där för-
seglingen brutits. Detta avser bland annat 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 butik på Västerlånggatan 48 i 
Stockholm.

Du står för returkostnaden.

Vid retur skall detta först meddelas till SF-Bokhan-
deln 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 Stock-
holm. 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.

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

GLÖM INTE ATT FYLLA I NAMN OCH ADRESS PÅ ANDRA SIDAN AV TALONGEN
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Girlish Number,  
Complete Collection 399:-
Röstskådespelerskan Chitose Karasuma 
har jobbat ett år med att ge röster åt 
animefigurer, men blir allt mer frustrerad 
över filmindustrin. Kanske kan nästa jobb, 
en anime om en grupp tjejer, innebära en 
förändring. 
DVD från England. Ej svensk text. [185843]

Girlish Number,  
Complete Collection (blu-ray) 449:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [185844]

Love, Chunibyo & Other Delusions! The 
Movie, Rikka Version 249:-
Chuunibyoo är ett tillstånd många ton-
åringar (och tyvärr även en del vuxna) 
lider av: ett så stort behov av att vara 
speciell att man gör sig föreställningar om 
fobier, hemliga liv eller till och med super-
krafter. Rikka tillhör den senare sorten, 
och inbillar sig att hon har onda ögat som 
alltid måste döljas med en ögonlapp. 
DVD från England. Ej svensk text. [187201]

Love, Chunibyo & Other Delusions! The 
Movie, Rikka Version (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [187202]

Lu Over the Wall 229:-
Den deppade studenten och musikern Kai 
får nytt liv när han träffar sjöjungfrun Lu. 
DVD från England. Ej svensk text. [185071]

Lu Over the Wall (blu-ray) 259:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [185072]

Lupin III, Part IV (blu-ray) 899:-
Mästertjuven Arsène Lupin anländer till 
Italien, till synes för att gifta sig med den 
rika arvtagerskan Rebecca Rosselini, men 
egentligen planerar han att stjäla den 
kungliga frihetskronan! Lupins ärkefiende 
Zenigata har fått nys om den hemliga 
planen.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [184884]

My Hero Academia,  
Season 2, Part 2 399:-
Eleverna på hjälteskolan ska ut på prao! 
Men varför blir All Might så nervös när 
han får höra namnet på personen Midoriya 
har fått plats hos? Samtidigt härjar hjälte-
mördaren Stain i staden, och både proffs-
hjältar och deras praktiserande skolung-
domar sätts snart på hårda prov. Och om 
de tar sig igenom den första prövningen 
välbehållna så väntar nästa på klass 1A: 
årets slutprov där de måste besegra sina 
egna lärare! Kommer Midoriya och Bakugo 
kunna lägga rivaliteten åt sidan för att nå 
sina mål?
DVD från England. Ej svensk text. [184463]

My Hero Academia,  
Season 2, Part 2  (blu-ray) 499:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [184464]

Night is Short, Walk On Girl 229:-
En komedi baserad på en roman av 
Tomohiko Morimi. En kille som vi bara lär 
känna som senpai (ungefär ”mentorn)” blir 
kär i en yngre kvinnlig student. En kväll 
bestämmer han sig för att berätta om sina 
känslor för henne och följer efter henne ut 
på stan. Det blir början till en lång, hektisk 
natt i Kyoto. 
DVD från England. Ej svensk text. [186237]

Night is Short,  
Walk On Girl (blu-ray) 259:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [186238]

One Piece, Collection 17  399:-
När Luffy blir vittne till en slavauktion 
kan inget stoppa hans vrede över den 
avskyvärda handeln. Inte ens en person 
ur Himmelsdrakarnas samhällsklass, de 
oberörbara människor som ser sig själva 
nästan som gudar, slipper undan, och en 
motbjudande sjöjungfrusamlare får en 
rejäl smäll på käften.   
DVD från England. Ej svensk text. [144801]

One Piece, Collection 18  399:-
Luffy och Hancock anländer till fängelset 
Impel Down där Luffy’s bror Ace sitter 
fången i väntan på avrättning. Väl inne 
måste Luffy ta sig ner genom de enorma 
våningarna fyllda med faror. 
DVD från England. Ej svensk text. [138924]

The Place Promised in Our Early Days & 
Voices of a Distant Star 229:-
Två filmer från den prisbelönte regissören 
Makoto Shinkai. The place promised in 
our early days handlar om tre barn I ett 
alternativt Japan som delats och ockupe-
rats efter  andra världskriget. I Voices of 
a distant star hotar en främmande ras av 
rymdvarelser mänsklighetens existens, 
och  Mikako känner sig manad att gå med 
i motståndsrörelsen. 
DVD från England. Ej svensk text. [187198]

The Place Promised in Our Early Days & 
Voices of a Distant Star (blu-ray) 249:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [187199]

Re: Zero: Starting Life  
in Another World 399:-
Subaru är en helt vanlig gymnasieelev 
som en dag kliver in i en främmande värld 
med drakar och magi. Det tar inte lång 
tid innan han hamnar i knipa, och när en 
söt silverhårig ung kvinna hjälper honom 
bestämmer han sig för att återgälda det på 
något sätt. 
DVD från England. Ej svensk text. [186236]

Re: Zero: Starting Life  
in Another World (blu-ray) 799:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [186235]

Rokka: Braves of the Six Flowers 399:-
Sex tappra hjältar får superkrafter för 
att hejda världens undergång och stoppa 
Demongudens framfart. 
DVD från England. Ej svensk text. [185422]

Rokka: Braves of the Six Flowers  
(collector’s edition blu-ray) 799:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [185424]

SAO: Sword Art Online the Movie: 
Ordinal Scale 229:-
’Ordinal Scale’ är ett nydanande MMO-
spel. Asuna och hennes gäng har redan 
spelat OS ett tag när Kirito ger sig in i 
leken. Snart upptäcker de att en mörk 
hemlighet lurar bakom koden.
DVD från England. Ej svensk text.  [184790]

SAO: Sword Art Online the Movie: 
Ordinal Scale (blu-ray) 259:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [184791]

Wolf’s Rain  
Complete Collection (blu-ray) 499:-
I en framtida, ogästvänlig värld lever var-
gar sida vid sida med människorna. Den 
vita vargen Kiba och hans vänner ger av 
på jakt efter det mytomspunna Rakuen, 
jagade av ulvhataren Quent.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [186233]
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Vaders’ Little Princess  
2019 Wall Calendar 189:-
12 månader med familjen Vaders 
vardagsliv. 
Väggalmanacka. [180582]

Pusheen the Cat  
2019 Calendar 189:-
12 månader med Claire Beltons 
uttrycksfulla katt. 
Väggalmanacka. [185164]

The Tolkien Official  
Calendar 2019 139:-
Årets Tolkienalmanacka med 
bilder av Alan Lee.
Väggalmanacka. [181999]

Game of Thrones  
2019 Wall Calendar 189:-
12 månader med bilder ur  
tv-serien Game of Thrones. 
Väggalmanacka. [183371]

Doctor Who Series 11  
2019 Official Calendar 129:-
12 månader med den nya  
Doktorn. 
Väggalmanacka. [185219]

Marvel Retro Classic  
2019 Wall Calendar 129:-
12 månader med klassiska  
Marvelbilder. 
Väggalmanacka. [185197]

Harry Potter  
2019 Movie Calendar 129:-
12 månader med porträttbilder 
från Harry Potter-filmerna. 
Väggalmanacka. [185204]

Pokemon Official  
2019 Wall Calendar 129:-
12 månader med bilder på  
Pikachu och hans vänner. 
Väggalmanacka. [185201]
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