BUTIKER I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ

N Ä T H A N D E L P Å W W W. S F B O K . S E

K ATA L O G
VÅREN
2017

U r Va r s e l k l o t e t
Simon Stålenhags bilder
har blivit ett rollspel

Författarbesök

Ann Leckie, Kameron Hurley
och Katherine Arden
kommer hit i vår

BÖCKER * SPEL * FILM & TV * TECKNADE SERIER * MANGA * KUL PRYLAR

VÅRA BUTIKER

SF-BOKHANDELN VÅREN 2017

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

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

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

E-handel och postorder
Enklast beställer du genom www.sfbok.se. Du kan se om en titel finns
inne, beställa och göra förbeställningar. Vill du inte handla på nätet kan
du skicka ett e-mejl till order@sfbok.se eller ett brev till SF-Bokhandeln,
Box 2300, 103 17 Stockholm.
Har du inte tillgång till internet kan du använda svarsposttalongen på
sidan 45. Ange författare, titel och artikelnummer. Artikelnummer [nr]
står vid varje vara i katalogen. Glöm inte att skriva namn och adress.
Portot är betalt.
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Det händer i vår. 25 maj öppnar vårt nya café i Göteborg.
Café Sirius ligger precis i anslutning till butiken och kommer
förstås att ha ett uttalat nördigt tema.

4

Böcker på svenska. Fantastiska vidunder är manuset till filmen
med samma namn. Dödens märken heter en ny sf-roman
från författaren bakom Divergentböckerna.

7

Tecknade serier på svenska. Sista albumet med Linda &
Valentin innehåller tre äventyr från 2000-talet som utgör en
handling. Sara B Elfgren och Karl Johnsson har gjort serien Vei.
Martilo, som har kunnat läsas på sfbok, kommer i bokform.

9

Episk fantasy & äventyr. Norse Mythology av Neil Gaiman
har blivit en stor succé. The Lady of the Lake avslutar Witchersagan. Vi har också nyheter på gång från Robin Hobb, Mark
Lawrence och Peter Newman.

14

Nutidsfantasy. The Turn berättar förhistorien till Kim Harrisons
Rachel Morgan-böcker. This Census-Taker av China Miéville har
kommit i pocket.

16

Ungdomsböcker. King’s Cage av Victoria Aveyard är tredje
delen in serien om den rödblodiga Mare som har dragits in i ett
uppror och råkat i knipa efter ett fruktansvärt svek.

17

Science fiction. Infinity Engine avslutar Neal Ashers senaste
Polityserie. Elizabeth Moon återvänder till Vattas värld i Cold
Welcome. I New York 2140 beskriver Kim Stanley Robinson
en värld som har klarat katastofalt höjda havsnivåer utan att
civilisationen har gått under.

20

Star Wars. Timothy Zahns Thrawn berättar om en av kejsaren
mest betrodda tjänare.

21

Warhammer 40.000. Vi har flera samlingsvolymer med gamla
favoritserier.

22

Böcker om spel. WarCraft Chronicles vol 2 fortsätter att berätta
om Azeroths historia. För Zelda-fans har vi The Legend of
Zelda: Arts & Artifacts.

23

Tecknade serier på engelska. Nya nummer av Saga och Avatar:
The Last Airbender.

28

Manga på engelska. Boruto heter en ny serie med en son till
ninjan Naruto i huvudrollen.

34

Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie.

35

Bräd- och kortspel. Buffy the Vampire Slayer har inspirerat ett
nytt brädspel med samarbetsregler. Dresden Files är ett
samarbetskortspel baserat på Jim Butchers böcker.

39

Rollspel. Ur Varselklotet är det svenska namnet på rollspelet
som har kombinerat Simon Stålenhags bilder med handlingar
inspirerade av Stranger Things. Tales from The Yawning Portal
samlar gamla favoritäventyr till D&D.

41

Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Star Wars: Rogue One
släpps 12 april. Några riktigt bra tv-serier har också dykt upp:
Jessica Jones, Magicians och andra säsongen av Mr. Robot.

43

Anime från England. Anime med engelsk textning.

46

Beställningsformulär och försäljningsvillkor.

47

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

48

Skoj prylar. Aktuella prylar från Zelda, Overwatch och nya
Guardians of the Galaxy-filmen.

Omslagsbild: Simon Stålenhag
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14
16
apr

Gothcon XL

maj

Robin Hobb

19
maj

DET HÄNDER
I VÅR
SKOJIGA
PRYLAR

GothCon är ett av Sveriges största spelkonvent. Varje år
samlas närmare 2000 besökare till konventet på Hvitfeldtska
gymnasiet i Göteborg för att fira påsk med spel i alla dess
former - rollspel, brädspel, kortspel, figurspel, lajv och
liknande. SF-bokhandeln finns förstås på plats.
Läs mer på gothcon.se

Robin Hobb har återvänt till sina mest älskade gestalter, Fitz
och the Fool. I maj kommer Assassin’s Fate, tredje delen i den
nya serien om parets äventyr. Någon gång i maj ska också
Robin Hobb komma hit till Sverige på besök. Datumet är
inte spikat i skrivande stund, så håll utkik på hemsidan och
Facebook.

Katherine Arden

19 maj kommer författaren Katherine Arden till Stockholmsbutiken för att träffa läsare och signera sin nyligen utkomna
The Bear and The Nightingale, en fantasysaga inspirerad av
rysk folktro. ”En unik och vacker historia med genomtänkta
och högst mänskliga karaktärer”, tyckte Linn om den.

25
maj

Café Sirius öppnar

25
maj

Ann Leckie, Kameron Hurley
& Siri Pettersen

Nu är allt klart! 25 maj öppnar SF-bokhandeln ett alldeles
eget bokcafé i anslutning till Göteborgsbutiken. Eftersom
rymden är vårt mål och vår dröm, och eftersom vi strävar
efter att kaféet ska sprida sig över landet som stjärnorna på
himlen, beslöt vi oss för att döpa vårt kafé till Sirius.

Tre författare hälsar på i Stockholm. Ann Leckie är mest
känd för space operan Imperial Radch. Kameron Hurley har
skrivit både fantasy och sf, senast The Stars are Legion. Siri
Pettersen är känd för fantasyn Korpringarna.

26
28
maj
www.sfbok.se

Kontur i Uppsala

Kontur är den nationella sf- och fantasykongressen 2017.
Vi kommer att ha ett program som täcker in science fiction
och fantasy i alla dess former, med en betoning på litteratur.
Hedersgäster i år är Ann Leckie, Kameron Hurley och Siri
Pettersen. Läs mer på kontur2017.se
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BÖCKER PÅ SVENSKA
böcker för vuxna
Pierce Brown
Morgonstjärnan 69:-

Tredje delen i The Selection

Darrow, en ung gruvarbetare i en under
jordisk koloni på Mars, har insett att han
lever i en lögn.
Mars yta är både beboelig och bebodd. Där
lever människorna i en strikt hierarki,
styrd av de Gyllene som lever i lyx och
överflöd. Med hjälp av en grupp rebeller
lyckas Darrow byta identitet och utseende
för att bli en Gyllene. Han infiltrerar Akademin där de kommande ledarna utbildas.

America hade aldrig kunnat föreställa
sig att det gick att finna äkta kärlek i en
tävling som Urvalet.
Men hennes känslor för Maxon har växt
sig starka och konkurrensen är tuff, så
med bara några veckor kvar innan allt avgörs måste hon jobba hårdare än någonsin
för att vinna. Mot tävlingens slut intensifieras också trycket utifrån. Rebellernas
attacker blir blodigare och brutalare, och
America som egentligen står på rebellernas sida måste dölja sina sympatier.

➥ Pocket i april. [164784]

Unga vuxna. Kartonnage. [164236]

Madeleine Bäck
Vattnet drar 65:-

Charlotte Cederlund
Gryningsstjärna 169:-

Skräckfantasy från en bygd som slits isär
och plågas av ett gammalt förbund mellan
människa och natur.
Kroppen av en kvinna hittas vid Malmjärn
i Gästrikland. Har det något med den
illegala sprithandeln att göra? Eller
stölden av madonnan i Ovansjö kyrka?
Något har förändrats i bygden under den
här helvetesvarma sommaren. Det känns
i själva luften. Som ett elektriskt stråk av
begär och desperation. Det som legat dolt i
hundratals år har vaknat igen.

Vintermörkret har lagt sig över Idijärvi
sameby.
Borri noaidis attack har rivit upp djupa
sår inom Aili, sår som blir än mer smärtsamma när en tragisk olycka gör henne
ensam igen. Samtidigt har Nåjdernas råd
kommit till byn. De söker efter Urseiten,
det mytomspunna föremål som kan förgöra
dem alla om det hamnar i fel händer.

Tredje delen i Rött uppror

Första delen i Kraften

Unga vuxna. Pocket. [165221]

Jorden vaknar 179:-

Andra delen i Idijärvi

Unga vuxna. Inbunden. [165386]

Pål Eggert
Dödfödd 199:-

Uppföljare till Borde vara död

Urgamla krafter har sluppit lösa i skog och
vatten. Gränsen mellan levande och döda
har suddats ut. Bara Gunhild, kvinnan i
skogen, verkar veta vad det handlar om.
Till sin hjälp behöver hon katter, blod, järn
och två ovilliga och rädda ungdomar.

Viktor muckar från kåken och hamnar på
ett boende för hemlösa och småkriminella.
Tillsammans med grannen Isa och socialarbetaren Sebastian dras han in i ett spel
mellan en gammal drottning och en ännu
äldre kung. Våld, sex och magi är vapen i
en skoningslös kamp där ingen sörjer en
fallen bonde.

Unga vuxna. Kartonnage. [152298]

➥ Häftad i april. [165211]

Andra delen i Kraften

J K Rowling

Fantastiska vidunder och
var man hittar dem:
filmmanuset 199:Manuset till filmen ’Fantastiska vidunder och var man
hittar dem’ i bokform.
Magizoologen Newt Scamander tänker först bara stanna
några dagar i New York, men han tvingas tänka om när
kappsäcken försvinner och flera av hans magiska
vidunder rymmer. Plötsligt är både Newt och New Yorkborna i knipa.
Inbunden. [166990]
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Kiera Cass
Den utvalda 179:-

Stephen Kings serie Det mörka tornet
En film i sommar och längre fram en tv-serie har gjort
Stephen Kings storslagna serie som blandar fantasy, vilda
västern och postapokalyps aktuell igen.
Revolvermannen 119:-

Vargarna i Calla 119:-

Del 1. Storpocket. [165170]

Del 5. Storpocket. [165178]

De tre följeslagarna 119:-

Sången om Susannah 119:-

Del 2. Storpocket. [165174]

Del 6. Storpocket. [165179]

De öde landen 119:-

Det mörka tornet 119:-

Del 3. Storpocket. [165175]

Del 7. Storpocket. [165180]

Magiker och glas 119:-

Vinden genom nyckelhålet 119:-

Del 4. Storpocket. [165177]

Del 8. Storpocket. [165182]
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James Frey
Endgame: Spelet 65:Andra delen i Endgame

De överlevande Spelarna måste lista ut
nästa steg i striden om mänsklighetens öde.
Om 94 dagar utplånas alla utom vinnaren
och dennes ätt. Vem orkar kämpa och vem
ger upp? Kan mänskligheten räddas? Det
enda som är säkert är detta: Spelet måste
fortsätta.
Pocket. [165201]

Kristina Hård
Snösommar 199:-

Andra delen i Arvet efter Kaiser

I ’Kleptomania’ fick vi följa luftskepps
magnaten Linus Kaisers uppgång och fall.
I andra delen, Snösommar, är Claudia
förtrollad och fångad i berget. En dag om
året vaknar hon upp och blir den mänskliga Claudia igen. Halvar väntar år efter
år på denna dag för att övertyga henne
om att fly. Sveriges regering har flytt till
Danmark från det nedisade hemlandet.
Finansminister Erik Skog försöker med
alla medel ta reda på var trollens berg
ligger. Att det finns guld kvar att hämta
tvivlar han inte på. Återigen kommer
Kaisers gamla luftskepp Kleptomania
till användning. Och konfrontationerna
fortsätter i jakten på trollens guld.

BÖCKER PÅ SVENSKA
Christin Ljungqvist
Vita Tigern 169:Äventyr i steampunkmiljö.
Avalon har vuxit upp på hotell Vita Tigern,
lekt i lobbyn, hjälpt till i köket, hämtat
resande från luftskeppen. På nyårsnatten
brakar en svävare ner i isen vid Götaälvbron, och tillsammans med sina vänner
börjar Avalon leta efter föraren. Men under
sökandet snubblar hon över en familjehemlighet som visar sig större än hon ens
kunnat föreställa sig.
➥ Unga vuxna. Inbunden i mars. [165688]

Siri Pettersen
Odinsbarn 69:-

Första delen i Korpringarna

Hirka är femton vintrar gammal när hon
får veta att hon är ett odinsbarn, ett svans
löst odjur från en annan värld.
Hela hennes tillvaro ställs på ända. Hon
är föraktad, fruktad och jagad, och någon
vill döda henne för att hennes identitet ska
förbli en hemlighet. Men det finns värre
saker än odinsbarn, och Hirka är inte den
enda varelsen som har tagit sig igenom
världarna ... Odinsbarn är en episk uppgörelse med främlingsrädsla, blind tro och
rätten eller viljan att leda andra.
Unga vuxna. Pocket. [164275]

➥ Häftad i april. [145006]

Kraften 110:-

Stephen King
Sista vakten 65:-

Alla i Ginnungad visste vem hon var, eftersom hon till synes var själva symbolen för
allt de hatade. Hon var Dreyris stora hopp.
Beviset på att de alltid skulle styra.
Dreysil, det första landet, är en kall värld
där svaghet föraktas. Det är också en del
av Hirkas arv, hennes fars hemland, dit
hon har återvänt för att rädda Ymslanden
och Rime. Men de likföddas törst efter
Kraften är enorm och Hirka inser att
krigen som hon vill stoppa är oundvikliga.

Tredje boken om Bill Hodges

Före detta kriminalpolisen Bill Hodges kan
inte lägga Mercedesmassakern bakom sig,
trots att sju år har förflutit.
Han är övertygad om att Brady Hartsfield
fortfarande är ute efter överlevarna efter
dådet. Vad döljer sig bakom den rullstolsburne mördarens tomma blick? Sista
vakten avslutar Stephen Kings hyllade
thrillertrilogi som inleddes med Mr
Mercedes, mottagare av 2015 års Edgar
Award för bästa spänningsroman.
Pocket. [165202]

Tredje delen i Korpringarna

➥ Unga vuxna. Storpocket i mars. [164274]

Stefan Spjut
Stalpi 249:-

Andra delen i Stallo

Stefan Spjut återvänder till familjen
Myréns sällsamma souvenirbutik i Kiruna.
En varg som sprungit över gränsen till
ett land där han inte får vara fångas in
och transporteras söderut. Men bilen når
aldrig fram och för karlarna som kommit
i beröring med djuret går det illa. Anders
lider av minnesförlust och den fasansfulla gestalt som förföljer honom i hans
mardrömmar tycks hela tiden komma
närmare och närmare. En morgon ligger
en främmande kvinna i hans säng. Hon är
mager och skön som en gammal huldra och
när hon ber honom att följa henne norrut
kan han inte säga emot.
➥ Inbunden i mars. [165146]

Veronica Roth

Dödens märken 199:Första delen i Dödens märken

En ny serie från författaren till Divergentböckerna.
Välkommen till en värld där alla har en ’flödesgåva’ - en
unik förmåga avsedd att forma framtiden. De flesta har
nytta av sina förmågor, men Cyra och Akos har gåvor som
samtidigt gör det lättare för andra att kontrollera dem.
När Akos kastas in i Cyras värld verkar fiendskapen
mellan deras länder och familjer oöverstiglig. De måste
hjälpa varandra för att överleva - eller förgöra varandra.
Ska de kunna återta kontrollen över sina flödesgåvor?
Unga vuxna. Inbunden. [165757]

Sofie Trinh Johansson
Leva utan skugga 199:I en tragisk bilolycka förlorade Aisha sin
tvillingsyster Shirin och sin själ.
Hon tvingas möta en ny värld, en värld
där de döda inte alltid försvinner och där
onda förmågor hotar att ta över. Märkt
av sin sargade barndom får hon en sista
chans på slottet i Skygge, en internatskola
och behandlingshem för ungdomar med
särskilda förmågor. Samtidigt som de döda
fortsätter att söka upp Aisha är det fler
som dör på slottet och hon inser snart att
hon kan vara nästa offer. Men det finns en
annan själlös i Skygge. Och han har inte
tillåtit henne att dö förut.
➥ Unga vuxna. Storpocket i april. [165209]
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böcker för barn
Cassandra Clare & Holly Black
Bronsnyckeln 149:Tredje delen i Magisterium

Call och hans vänner återvänder till den
magiska skolan Magisterium, där onda
krafter hotar att ta över.
Call, Aaron, Tamara och Tumult ser fram
emot att få ge sig ut på farliga expe
ditioner och lära sig mer om kaosmagi.
Men de märker snart att allt inte står rätt
till. Någon på skolan bär på en hemlighet
om mörk magi, och när en elev hittas död
förstår de att något måste göras.
Från 9 år. Storpocket. [165379]

Petrus Dahlin
Vattenskräck 139:Clara Emilia har fått sommarjobb på en
filminspelning.
Filmen är en ny version av Poltergeist, en
av världens mest kända skräckfilmer.
Studion ligger ödsligt i ett industri
område, och redan första kvällen när Clara
Emilia är på väg hem, får hon en känsla
av obehag, av att något är fel. Det börjar
hända konstiga saker, både hemma och på
filminspelningen.
➥ Från 9 år. Kartonnage i mars. [164930]

Ursula Poznanski
Sammansvärjningen 65:Andra delen i Sveket

Mats Strandberg
Monstret och människorna 129:Tredje delen i Monstret Frank

Människornas skräck har spridit sig i stan
där Frank och hans monsterkompisar bor.
Rädda stadsbor patrullerar gatorna på
jakt efter monster. Tant Alice får hotbrev
där hon kallas monsterälskare. Böcker om
monster förbjuds och biblioteket rensas
från farliga texter. Och mitt i alltihop försvinner Uvalisa, stans bibliotekarie. Den
sista uppgörelsen kryper allt närmare ...
➥ Från 6 år. Kartonnage i april. [164919]

Jonathan Stroud
Den flammande skuggan 179:Fjärde delen i Lockwood & Co

Lucy har lämnat spökjägarbyrån Lock
wood & Co.
Numera frilansar hon för olika agenturer,
som hon tycker bättre uppskattar hennes
unika talang för att förgöra spöken. Men
när Anthony Lockwood ändå ber Lucy om
hjälp kan hon inte säga nej. Hans agentur
är den enda som anses skicklig nog att
åta sig fallet med det legendariska spöket
som kallas den flammande skuggan. Det
är ett extremt farligt uppdrag, och Lucys
begåvning är helt nödvändig om Lockwood
ska lyckas. Men stämningen mellan Lucy,
Anthony och de övriga agenterna är minst
sagt spänd.
Från 12 år. Kartonnage. [164239]

Ria och hennes vänner har växt upp i
sfärernas trygghet som skyddar mot den
ogästvänliga naturen utanför.
Nu lever de ett liv i hemlighet i världen
utanför sfärerna, i staden under staden.
Varken klanerna eller sfärbefolkningen
får veta var de är, de hotas från olika sidor.
Endast några få är invigda. Ria och hennes
vänner vill försöka komma fram till varför
de hotas till livet, och Ria hittar ett spår
i det gamla biblioteket. Men det går för
långsamt framåt. Sandor, klanfurstens
andreman, och Ria inleder en relation.

Rick Yancey
Den sista stjärnan 159:-

➥ Från 12 år. Pocket i mars. [165391]

Från 12 år. Inbunden. [165130]

Tredje delen i Den femte vågen

De kom för att utplåna oss, de kom för att
rädda oss.
Bakom gåtorna finns en sanning. Cassie
har blivit förrådd. Det har även Ringer.
Zombie. Nugget. Och alla 7,5 miljarder
människor som brukade leva på vår
planet. Förrådda, först av De andra, men
nu av oss själva. Jordens kvarvarande
överlevare måste bestämma vad som är
viktigast.

Svenska boktoppen
1. Miss Peregrines hem för
		 besynnerliga barn 65:		 av Ransom Riggs
		 Pocket. [160817]
2. Odinsbarn 69:		 av Siri Pettersen
		 Pocket. [164275]
3. Våran hud, vårat blod,
		 våra ben 65:		 av John Ajvide Lindqvist
		 Inbunden. [164263]

Johan Egerkrans

Alla tiders dinosaurier 159:En lättläst faktabok för dinousaurieälskare och inbitna
Egerkrans-fans i alla åldrar.
Boken presenterar cirka 25 dinosaurier och de fantasi
eggande illustrationerna kompletteras med spännande
fakta, baserat på de senaste forskningsrönen. Varje
dinosaurie får ett eget uppslag där läsaren bland annat
tydligt kan se hur stor dinosaurien var i förhållande till
oss människor. Texten fungerar både att läsa på egen hand
och som högläsning.
Inbunden. [164273]
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4. Pokémon Go - den
		inofficiella
		handboken 99:		 Häftad. [161719]
5. Draksången 149:		 av Jo Salmson
		 Kartonnage. [154027]
6. Fantastiska vidunder
		 och var man hittar
		 dem: Filmmanuset 199:		 av J K Rowling
		 Inbunden. [166990]

7. Röta 110:av Siri Pettersen
Storpocket. [158620]
8. Nekromantikerns krig
		 del 4: Final del 1 269:		 av Nick Perumov
		 Inbunden. [139443]
9. Dödens märken 199:		 av Veronica Roth
		 Inbunden. [165757]
10. Svavelvinter 65:av Erik Granström
Pocket. [113477]
11. Harry Potter och
de vises sten 199:av J K Rowling
Kartonnage. [42351]
12. Vattnet drar 65:av Madeleine Bäck
Pocket. [165221]
13. Nomadplaneten 99:av Emanuel Blume
Häftad. [164699]
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tecknade serier
Derf Backderf
Sopigt 189:En serie om avfallshantering, med in
sprängda fakta om sopor världen runt.
En sann berättelse om en hårt arbetande
ung man som valt det största skitjobbet av
alla skitjobb - sopgubbe. Boken utspelar
sig i USA efter det att Derf tar examen
från high school. Derf och hans barndomsvänner håller gatorna rena från stinkande
sopor, samtidigt som de försöker komma på
vad de ska göra med sina liv. Berättelsen
bryts av med faktasidor om hur avfallshanteringen ser ut i världen.
➥ Häftat album i april. [165154]

Guillaume Bouzard
Jolly Jumper svarar inte 199:Ett nytt Lucky Luke-album, ritat med
anledning av seriens 70-årsjubileum.
Jack Dalton (eller är det William? Vem ser
egentligen skillnad?) har gått i hunger
strejk i fängelset och samtidigt har
brödernas gamla mor blivit kidnappad.
Lucky Luke kallas in för att för femtioelfte
gången få ordning på bröderna Dalton.
Men samtidigt har Luke fått betydligt
värre bekymmer på halsen: hans käre
kamrat Jolly Jumper är på dåligt humör
och har slutat prata! Lucky Luke blir
alltmer desperat att få igång dialogen med
sin trogna häst. I Guillaume Bouzards
extraordinära äventyr med Lucky Luke är
ingenting sig riktigt likt.
➥ Inbundet album i april. [168072]

Sara B Elfgren & Karl Johnsson
Vei - bok 1 189:-

TECKNADE SERIER PÅ SVENSKA
Magnus Engström
Skuggfärd 179:En rafflande science fiction-thriller som
utspelar sig i en nära framtid.
Yvonne och Frank forskar på samma
högskola och har nyligen inlett ett för
hållande. En dag är Frank spårlöst borta,
det enda han lämnat efter sig är ett brev
där han kortfattat ber henne att inte
kontakta polisen. Nästa morgon upptäcker
Yvonne att hon i sömnen skrivit ner ett
meddelande - en vägbeskrivning. Detta blir
början på en färd värre än hon någonsin
kunnat föreställa sig.
Storpocket. [165159]

Romain Hugault & Yann
Angel Wings 1: Burma Banshees 199:Äventyr i Sydostasien under andra världs
kriget.
I januari 1944 har den japanska
ockupationsmakten kontroll över hela
Burma och hotar att anfalla Indien och
Kina. Piloten Angela McCloud fraktar
förnödenheter och krigsmateriel längs
den farliga flygrutten över östra delen av
Himalayamassivet för att understödja
kinesiska och amerikanska styrkor i Kina.
Inbundet album. [165241]

Martin Kellerman
Rocky volym 32 189:Det senaste albumet om slackerhunden är,
som föregående album, tryckt i svartvitt.
➥ Kartonnage i april. [165158]

Elin Lucassi
Synd 189:-

En vikingainspirerad serie av Sara (känd
för ’Cirkeln’) och tecknaren Karl Johnsson.
En kvinna flyter medvetslös i havet. Hon
hittas av vikingar på jakt efter Jotunheim,
jättarnas rike. Kvinnan heter Vei och hon
blir snart indragen i ett blodigt spel mellan
jättar, asagudar och människor.

En tecknad serie om de sju dödssynderna.
Elin Lucassi benar i denna bok ut ordet
synd och illustrerar de sju dödssynderna;
Högmod, Girighet, Lust, Avund,
Frosseri, Vrede och Lättja. Vad betyder
synd idag? Kanske är det som Dr Alban
förklarar saken: ’Synd är när man vill att
något ska hända, och så händer det inte.
Då är det synd!’

➥ Häftat album i mars. [165150]

➥ Häftat album i april. [165160]

Roger Leloup

Jean-Claude Mézières & Pierre Christin

Med äventyren Ljuset från Ixo, Jätteinsekterna och
Ärkeänglarna från Vinea.
I den tredje samlingsvolymen av denna klassiska science
fiction-serie, återvänder Yoko till planeten Vinea, två
miljoner ljusår från Jorden, där hennes vänner är utsatta
för ett dödligt hot. I likhet med tidigare volymer ingår
också ett generöst extramaterial om äventyren.
➥ Inbundet album i april. [165261]

Med äventyren Vid randen av Det stora intet, Stenarnas
orden och Tidsöppnaren.
Alla tre publiceras nu för första gången i svensk översättning. De tre äventyren från 2000-talet utgör en sammanhängande historia: Jakten på den förlorade jorden.

Yoko Tsuno: Vinea i fara 349:-

www.sfbok.se
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TECKNADE SERIER PÅ SVENSKA
Frida Malmgren
Tjejerna på höjden 189:Humoristiskt om tre tjejer i limbolandet
mellan studenttiden och vuxenlivet.
I serien blandas aktuella teman,
politik, sex och relationer, med en ibland
pompös eller nervös självmedvetenhet
hos tjejerna. Vi får följa med på finlandsfärja, mansjakt i utelivet, och djuplodat
filosoferande i soffan dagen efter. Serien,
som Frida Malmgren själv kallar ’semisjälvbiografisk’, kom till som ett sätt att
sammanfatta gårdagskvällen för vännerna
under studenttiden i Lund.
Häftat album. [165151]

Yves Sente & Giulio De Vita
Valkyriornas dom 249:Krigarkvinnan Kriss av Valnor har stupat
och ställs nu inför valkyriornas domstol.
Där ska det avgöras om hon är värdig
att komma till Valhall, eller om hon ska
tvingas tillbringa evigheten i dödsriket
Nifelheims förlamande köld. Inför domstolen börjar Kriss berätta om sitt liv och
om hur hon kom att bli den förslagna och
hänsynslösa person som vi mött i
berättelserna om Thorgal.
Inbundet album. [165242]

Robert Kirkman

The Walking Dead 19 179:Rick och de andra överlevande får finna sig i att lyda
under Negan, traktens krigsherre. Efter att försökt stå
emot honom och fått betala ett högt pris så lyder Rick sin
nya herre, i alla fall framför sina vänner. Bakom
kulisserna har Rick en plan för att avsätta Negan.
Häftat album. [158764]

Olivier Schwartz och Yann
Spirou: De svarta hostiornas herre 199:Andra delen av äventyret som startade i
Leopardkvinnan.
Spirou och Nicke har anlänt till Belgiska
Kongo, där ett gäng nazistofficerare i exil
har allierat sig med en maktgalen general
och nu planerar för ett storskaligt krig. På
deras sida står också de svarta hostiornas
herre, en mäktig trollkarl.
➥ Inbundet album i april. [165262]

Rui Tenreiro
Nedzus lyktor 199:Nedzus lyktor är lika delar saga, kärleks
berättelse och spökhistoria.
Okoye tränar kampkrabban Asagwara för
att representera byn Nedzu i den årliga
tävlingen mot grannbyn, vars krabba
tränats av den vackra Efe. På väg hem
efter striden finner Okoye en liten
papperslampa med ett gåtfullt meddelande
som uppmanar honom att följa stigen in
i skogen. I en glänta väntar Efe, och ett
stundande kärleksmöte som snart kommer
följas av flera.

Fabian Göransson

Mar tilo och helgonet 189:Nu kommer Martilo, serien som vi publicerat på
sfbok.se sedan i fjol, ut i inbundet album.
Den unge riddaren Martilo är
på jakt efter Sankta Helias, det
största helgonet väster om Jerusalem. Med sig på sitt sökande
har han Arilone, hertigens dotter,
vars högsta dröm är att själv
få bli ett helgon. Men vägen
till Sankta Helias kantas av
förbannelser, fanatiska nunnor,
ormhundar och värst av allt: De
glada gossarna från Dalmatien.
➥ Inbundet album i april. [167398]

➥ Häftat album i april. [167399]

serien
från
sfboks
hemsida
kommer
som
album
i april
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ÄVENTYR & EPISK FANTASY

BÖCKER PÅ ENGELSKA
äventyr &
episk fantasy
Joe Abercrombie
Sharp Ends 119:En novellsamling med berättelser från
First Law-världen.
I tretton kortare historier återser vi väl
bekanta fula nunor som inkvisitorn Sand
dan Glokta, nordankungen Bethod och
hans galne kämpe Logen Ninefingers,
mästertjuven Shevedieh och Javre,
lejoninnan från Hoskopp.
Pocket. [161764]

Bradley P Beaulieu
Blood Upon the Sand 199:-

Andra delen i The Song of the Shattered Sands

Çeda är nu en svärdsjungfru i tjänst
hos Sharakhais kungar. Hon känner till
asirims mörka hemlighet och de hoppas att
hon ska bli deras förkämpe.
Efter nederlaget i striden mot rebellerna i
Moonless Host törstar kungarna efter blod.
De genomsöker staden i jakten på hämnd.
Çedas vän Emre och hans nya allierade
bland rebellerna hoppas dra nytta av
oron i staden, trots att det är förenat med
livsfara att sätta sig upp emot jungfrurna
och deras svärd.
Storpocket. [161609]

Blood Upon the Sand 210:Inbunden. [161444]

Marie Brennan
Within the Sanctuary of Wings 129:Femte delen i Lady Trent

Här slutar berättelsen om Lady Isabella
Trent och hennes drakforskning.
Nästan 50 år har gått sedan de första
dokumenten om Lady Isabellas drak
forskning nådde allmänheten. Här får vi
höra sanningen om hennes mest kända
äventyr, när hon besteg världens högsta
berg och upptäckte Vingarnas fristad.
➥ Pocket i april. [166043]

Kristen Britain
Firebrand 259:-

Sjätte delen i Green Rider

Den gröna ryttaren Karigan G’ladheon
återvänder från en mörk framtid och
skickas ut på ett nytt uppdrag.
Karigan skickas mot norr tillsammans
med diplomater från Eletia. Gammelmor,
Andra imperiets nekromantiska härskare,
tar tillfället i akt att använda mörk magi
mot Sacoridia.
Inbunden. [161445]

Terry Brooks
The Sorcerer’s Daughter 99:-

Tredje delen i The Defenders of Shannara

Jacqueline Carey
Miranda and Caliban 199:Kärlek, magi och en ny syn på Shake
speares Stormen.
En flicka växer upp på en öde ö, ditförd
av sin far mästermagikern. Carey ger oss
Shakespeares Stormen ur en ny vinkel.
Hon visar den ömhjärtade Miranda som
älskar sin far men lider av ensamheten,
och Caliban, den udda, förvildade pojken
som förslavats av Prosperos magi.
Inbunden. [163043]

Nicholas Eames
Kings of the Wyld 119:Första delen i The Band

En grupp pensionerade legoknektar åter
förenas för att rädda en kamrats dotter.
Clay Cooper och hans stridskamrater
var de bästa, värsta, skitigaste och mest
fruktade legoknektarna på den här sidan
Heartwyld. Men deras tid är över. De har
upplöst sitt kompani och blivit gamla. Tills
en dag, när Gabriel dyker upp hos Clay och
ber om hjälp. Hans dotter Rose är fången
i en stad belägrad av en fientlig armé.
Clay går med på att samla ihop Saga, som
kompaniet kallade sig, igen.
Pocket. [162555]

Ian C Esslemont
Dancer’s Lament 149:-

Första delen i Path to Ascendancy

Början på en ny serie om hur Malazanriket
en gång föddes, med imperiegrundarna
Dancer och Kellanved i huvudrollerna.
Vi möter lönnmördaren Dorin, som beger
sig till staden Li Heng i jakt på ett offer
- en oväntat svårfångad magiker. Paret
råkar snart i konflikt med en mäktig besvärjerska som styr staden, och samtidigt
närmar en fiendehär.
Pocket. [163081]

Steven Erikson

Fall of Light 110:-

Andra delen i The Kharkanas Trilogy
Andra boken i serien som berättar förhistorien till
händelserna i The Malazan Book of the Fallen.
Inbördeskriget rasar i Kurald Galain. Urusanders legion
planerar att tåga mot Kharkanas. Upprorsstyrkorna är i
trasor, ledarlösa sedan Anomander gav sig av för att söka
efter sin bror. Tredje brodern Silchas Ruin har tagit
Anomanders plats. Han försöker samla de högbordna
familjernas hussvärd och återuppliva hustlegionen, men
tiden är knapp. Ledarna för Urusanders legion vill knyta
sin befälhavare till Mörka modern, den levande gudinnan.
➥ Pocket i mars. [164943]

Druidernas arbete med att bygga för
troende grusas när en demon löper amok.
Druidernas politiska motståndare dödas,
och det är inte svårt att gissa var miss
tankarna faller. Paxon Leah vet att
Arcannen Rai, hans gamla fiende, är den
som har släppt lös demonerna. Men han
har inte tid att jaga efter Arcannen. Han
måste hjälpa druiderna att nå en säker
tillflyktsort först.
➥ Pocket i april från Ballantine, USA. [162262]

The Sorcerer’s Daughter 129:➥ Pocket i april från Orbit, England. [161851]
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ÄVENTYR & EPISK FANTASY

Neil Gaiman

Robin Hobb

Neil Gaiman återberättar fornnordiska sagor på sitt vis.
I fokus står som vanligt Oden, Tor och framför allt Loke.
Det är oftast Loke som står för sagornas driv genom att
försätta sig själv eller någon annan gud i en situation
denna måsta ta sig ur, eller vara den som listar ut hur en
kris ska lösas. Samlingen går utmärkt att läsa även för
den som redan kan sagorna som ett rinnande vatten.
Storpocket. [162222]

Trejde delen i The Fitz and the Fool

Norse Mythology 185:-

Norse Mythology 279:Inbunden. [168111]

Fitz’ dotter Bee har rövats bort av Tjänarna, ett hemligt
sällskap som berikar sig med hjälp av profetiska gåvor.
Bee spelar en viktig roll i Tjänarnas tänkta framtid, men
riktigt hur är oklart. Hon forslas över halva världen,
medan Fitz och the Fool ger sig av för att utkräva hämnd.
➥ Inbunden i maj. [163335]

Assassin’s Fate 239:➥ Inbunden i maj. [162708]

Terry Goodkind
Death’s Mistress 299:-

Lian Hearn
Emperor of the Eight Islands 129:-

Här börjar en ny serie som kretsar kring
Nicci från serien Sword of Truth.
Nicci var kejsar Jagangs tjänarinna. Hon
försökte övertyga Richard Rahl om att
ställa sig på Kejserliga ordens sida, men
istället lyckades Rickard få Nicci att lämna
tjänsten hos kejsaren. Nu ger sig Nicci
ut på egen hand i världen, i ett försök att
hindra den bångstyriga profeten Nathan
från att råka illa ut.

En ny roman från ett mytiskt land med
drag av medeltidens Japan, från för
fattaren till ’Över näktergalens golv’.
En äregirig krigare lämnar sin brorson för
död och lägger hans marker under sig. En
envis far tvingar sin son att överlämna sin
hustru till en äldre bror. En kvinna från
Det gamla folket söker efter fem fäder till
sina fem barn. Alla dessa ingår i en mäktig
berättelse som kretsar kring två fientliga
klaners strid över vem som ska få rätt att
kröna kejsaren över De åtta öarna.

Del 1 i Sister of Darkness: The Nicci Chronicles

Inbunden. [163041]

Death’s Mistress 210:Storpocket. [164934]

David Hair
Empress of the Fall 239:-

Första delen i Sunsurge Quartet

Första delen i en ny serie som utspelar sig
efter Moontide-kvartetten.
Kejsar Constants död lämnade utrymme
för en frenetisk maktkamp bland hans
rivaler. I öst möter sultan Salim sin största
utmaning. Han är en fredsmäklare och en
visionär härskare vars folk kräver hämnd
mot väst för korstågen. I skuggorna bakom
alla konflikter finns en grupp vars mål är
att störta hela civilisationen. Än en gång
står Urte på kataklysmens brant.
Storpocket. [162770]

Alwyn Hamilton
Traitor to the Throne 119:-

Andra delen i Rebel of the Sands

Drygt ett år har gått sedan Amani flydde
från ökenstaden Dustwalk i ’Rebel of the
Sands’.
Amani har skapat sig ett grundmurat
rykte som den blåögda banditen, när ett
fruktansvärt svek plötsligt sliter allt ur
händerna på henne. Utan sina krafter,
långt från mannen hon älskar, måste hon
lita till sina instinkter för att överleva.
Sultanens palats är fyllt av fällor och hans
harem sjuder av misstro och rädsla.
Pocket. [164903]
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Assassin’s Fate 199:-

Pocket. [35163]

Ian Irvine
The Summon Stone 129:Början på en ny serie från samma värld
som The View from the Mirror-böckerna, tio
år senare men med samma personer.
Merdrun, blodtörstiga krigare som härdats
i årtusenden av strider, samlas i mörkret
mellan världarna. En sten som fordom
användes för att åkalla dem har vaknat
på Santhenar. En liten flicka ser Merdruns ledare i en dröm, och han ser henne.
Flickans föräldrar är Karan och Llian, som
vi lärde känna i böckerna om The View
from the Mirror. De måste finna ett sätt att
förstöra stenen för att rädda sin dotter.
Pocket. [161841]

Mark Lawrence
The Wheel of Osheim 99:-

Tredje delen i Red Queen’s War

Vår slarver till prins återvänder från
helvetets nedre kretsar.
Helvetets alla fasor står mellan Snorri Ver
Snagason och hans familj, om man nu ens
kan rädda de döda från döden. Jalan Kendeth bryr sig bara om att ta sig levande
ut med Lokis nyckel, som kan öppna all
världens dörrar.
Pocket från Harper Collins. [163331]

The Wheel of Osheim 95:Pocket från Ace. [162124]

www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN VÅREN 2017

ÄVENTYR & EPISK FANTASY

Mark Lawrence

Peter Newman

Första delen i Book of the Ancestor

Andra delen i The Vagrant

Red Sister 169:-

Om du ska döda en av de här nunnorna är det viktigt att
ha en armé av rätt storlek.
När Nona är åtta år säljs hon till klostret Sweet Mercy för
att tränas till lönnmördare. I en värld under en döende sol
är livet bistert, och nunnorna kan bli varse att Nona har
mörkare hemligheter än de kunnat ana.
➥ Storpocket i april. [167450]

Red Sister 189:-

➥ Inbunden i april. [161488]

Det rör på sig i Rämnan i söder. Gammas svärd, Malice,
vaknar och kräver att än en gång få uppleva strid. Svärdet
ropar tills det får svar. Hon som svarar heter Vesper.
Pocket. [163341]

The Seven 149:Tredje delen i The Vagrant
Världen ställs inför ett nytt hot när De sju vaknar upp.
➥ Pocket i april. [167454]

Tom Lloyd
Stranger of Tempest 129:-

Brian McClellan
Sins of Empire 119:-

En halvt försupen knekt och ett legoförband
försöker rädda en kidnappad flicka.
Lynx är på flykt undan sitt förflutna
och tar sig halvpackad genom the Riven
Kingdom. Han tar jobb som livvakt och
legoknekt, och när han stöter på ett
legoförband som tycks leva efter någon
slags rättesnöre gör han gemensam sak
med dem. De ska hitta en kidnappad ung
kvinna, men snart går uppdraget helt överstyr och de är själva jagade byten.

Författaren till The Powder Mage Trilogy
påbörjar en ny serie från en värld där krut
och magi konkurrerar.
Fatrasta är en ung nation, och ett himmel
rike för brottslingar, upprorsmän och
magiker på jakt efter gamla skatter.
Landet skakas av oroligheter och ett
hänsynslöst styre är det enda som upprätt
håller lugnet i huvudstaden Landfall.
Under den rebelliska ytan rör sig också
något äldre, en uråldrig kraft som växer.

Första delen i The God Fragments

Första delen i Gods of Blood and Powder

➥ Pocket i april. [161789]

Pocket. [167069]

Marshall Ryan Maresca
The Holver Alley Crew 95:-

Anthony Ryan
The Waking Fire 99:-

Bröderna Rynax startade en laglydig verk
samhet, men butiken gick upp i rök i den
stora Holver Alley-branden.
Asti och Verci slår sig ihop med andra
offer för eldsvågan och planerar att råna
en vagn, men kuppen tar en oväntad
vändning när det avslöjas av branden var
anlagd. Någon ville driva bort invånarna
från Holver Alley för att köpa upp marken.
Bröderna bestämmer sig för att hämnas,
och får med sig hela rånargänget på
hämndplanerna.
Pocket. [162125]

Alex Marshall
A Blade of Black Steel 149:Andra delen i Crimson Empire

Fem mördare. En general. En jakt på
hämnd.
För tjugo år sedan ledde general Cobalt
Zosia en legohär i strid. Hon nedkämpade
monster och lade ett imperium i grus. När
stridsdammet hade lagt sig lade Zosia ner
sitt svärd. Men med ett sådant förflutet
kan man inte leva i fred. Zosia tvingas se
folket i byn dit hon har dragit sig tillbaka
slaktas. Hon svär att hämnas, men först
måste hon göra något åt sina gamla
fiender.
Pocket. [161825]
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The Malice 99:-

Första delen i Draconis Memoria

Spioner och mördare dopade med blod från
vilda drakar har gjort Ironship Syndicate
till världens mäktigaste rike.
Syndikatet har förfinat konsten att skapa
drakblodselixir, som kan ge mäktiga
krafter åt spioner och mördare i statens
tjänst. Men drakblodslinjerna försvagas
och krig hotar att bryta ut. Syndikatet
sätter allt hopp till berättelser om en
mytomspunnen drake vars blod skulle
kunna vända krigslyckan. En småtjuv och
oregistrerad blodsvälsignad får i uppdrag
att söka rätt på draken.
Pocket. [161836]

R A Salvatore
Archmage 95:-

Fjärde delen i Companions Codex

En ny dag gryr i Mithral Hall, men Drizzt
och hans vänner vet att mörkret lurar nere
i underjorden.
Menzoberranzans alver har inte glömt
Drizzt. Särskilt ärkemagikern Gromph
tänker göra upp räkningen med förrädaren och när maktstriderna hettar till kan
mörkeralverna få för sig att åkalla
demoniska makter ur Avgrunden, något
som kan få hela Undermörkret att skälva.
Pocket. [163454]
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Laini Taylor
Strange the Dreamer 179:-

Första delen i Strange the Dreamer

Andrzej Sapkowski

The Lady of the Lake 189:Femte delen i Witcher Saga

Här slutar sagan om Geralt häxjägaren och Ciri, kvinnan
som är profetians utvalda.
Ciri har vandrat genom portalen i Svalans torn och med en
hårsmån undsluppit döden. Nu befinner hon sig i en
främmande värld. Hon vet att hon måste fly för att åter
förenas med Geralt och utmana Leo Bonhart
Storpocket. [165055]

The Tower of the Swallow 119:Fjärde delen i Witcher Saga. Pocket. [161546]

Jon Skovron
Bane and Shadow 129:-

Andra delen i Empire of Storms

I ett sönderfallande imperium förenas två
unga kämpar mot gemensamma fiender.
Red tränas av biomantikerna till att bli
en kallblodig lönnmördare och dras in i
hovintriger. Under piratnamnet Dire Bane
sätter Hope skräck i imperieskepp. Hon
snubblar över en biomantikerkonspiration
av episka mått. Hope och Red kämpar i
nya roller, men kostnaden kommer att bli
högre än de förväntat sig.
Pocket. [161837]

Michael J. Sullivan
Age of Myth 110:-

Första delen i First Empire

Myternas tid är över. Upprorets tid har
grytt.
Sedan urminnes tider har människorna
dyrkat fhreygudarna. Fhrey är trollkonstnärer och till synes odödliga, omöjliga att
besegra i strid. Men så faller en gud för
mänsklig hand. Plötsligt tippar vågskålen.
Det omöjliga är möjligt. Och en liten skara
är allt som står mellan mänskligheten och
säker utplåning. Raithe är tveksam till sin
nya roll som gudadödare. Suri, den unga
siaren, tyngs av sina visioner. Persephone
måste finna styrkan att leda sitt folk.
Pocket. [162712]

Sabaa Tahir
A Torch Against the Night 99:-

Andra delen i An Ember in the Ashes

I uppföljaren till ’An Ember in the Ashes’
slår sig Laia och Elias in mot Imperiets
hjärta för att befria Laias bror.
Brodern sitter i Kauffängelset, en
fruktansvärd plats. På vägen dit jagas Laia
och Elias av imperiesoldater, och i staden
Serra har Helene Aquilla råkat i händerna
på Imperiets nya härskare Marcus. När
han ifrågasätter hennes lojalitet erbjuder
sig Helene att utföra ett farligt uppdrag.
➥ Pocket i april. [163337]

A Torch Against the Night 99:➥ Storpocket i april. [163821]
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Första delen i en duologi från författaren
till ’Daughter of Smoke and Bones’.
Efter kriget mellan gudar och människor,
i en märklig stad som kallas Weep, faller
en flicka från himlen med blå hud och
rött blod. I Weep finns alkemi och mar
drömmar, gudafödda och monster, vänskap
och förräderi, kärlek och våld. Laini Taylor
blandar en fantasifull och fantastisk värld
med ett poetiskt och grymt språk, och med
ytterligheter och motsättningar formar
hon staden Weep.
➥ Storpocket i mars. [156778]

Adrian Tchaikovsky
The Bear and the Serpent 219:Andra delen i Echoes of the Fall

Från föraktad och hatad till att bli för
kämpe för sitt folk - Maniye fortsätter att
söka sin plats i världen.
Maniye är barn till både Vargklanen och
Tigerklanen, och kan ta båda djurens
skepnad. Men att tillhöra två klaner gjorde
henne oönskad av alla och hon flydde. Nu
har hon skapat sig sitt eget krigarband
fyllt av andra oönskade och tillsammans
ska de skydda den sydländska prinsen.
Men en resa som kändes som en möjlighet
att ta reda på var hon hör hemma förvandlas till något mycket allvarligare.
Storpocket. [41221]

David Weber
The Sword of the South 110:Femte delen i Bahzell Bahnakson

En ny serie med personer vi har träffat på
förut i böckerna om bärsärken Bahzell.
Kenhoden har inget förflutet, i alla fall
inget han minns. I hamnstaden Belhadan
finns en elvaårig flicka som kan besvara
alla Kenhodans frågor. Men hon törs inte
prata med någon om vad hon vet, inte ens
med den gamla trollkarlen som älskar
henne högre än allt annat. Det är inte lätt
att gå in i framtiden utan ett förflutet, men
det är vad som krävs för att rädda världen
från demoner och onda gudar.
Pocket. [160500]

Suzie Wilde
The Book of Bera 279:Vikingainspirerad fantasy om en krigar
kvinna och hennes osynliga andetvilling.
En vinternatt anfaller fiender Beras
hemby. Hon slåss tappert, men hennes
barndomsvän Bjorn dödas i striderna. En
kort tid senare gifts Bera bort med
hövdingen över en grannklan, och makens
närmaste man är Bjorns baneman. Bera
försöker fylla rollen som maka och mor
åt en arg styvson, men svär samtidigt att
hämnas.
➥ Inbunden i mars. [166192]

Jen Williams
The Ninth Rain 199:-

Första delen i The Ninth Rain

Tre osannolika äventyrare enas inför hotet
från jure’lia, en fiende som flera gånger har
invaderat Ebora.
En gång glittrade taken i Ebora av guld.
Nu tassar vargflockar längs gatorna.
Riket är statt i förfall. Lady Vincenza vill
undersöka lämningarna efter den senaste
jure’lia-invasionen, det Åttonde regnet.
Hon hyr krigaren Tormalin och råkar av
en slump på häxan Noon. De tre dras in i
en våldsam händelsevirvel, för jure’lia är
på väg tillbaka.
Inbunden. [166941]
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historisk fantasy
& steampunk
Brian Catling
The Erstwhile 165:-

Andra delen i Vorrh Trilogy

Mörk och ibland surrealistisk fantasy i en
alternativ steampunkvärld.
Mystiska varelser reanimerar sig själva i
London och Tyskland. I Afrika sprids kaos
i staden Essenwald. Skogshuggarna har
försvunnit i den mystiska skogen Vorrh
och en expeditionsstyrka har skickats ut
för att hitta dem.
Storpocket. [163039]

Indra Das
The Devourers 165:Folklore och legender vävs samman till en
ny drömlikt spännande saga.
En sval afton i Kolkata i Indien under
fullmånens sken, när virvlande rytmer
hörs från kringresande musikanter,
träffar högskoleläraren Alok en mystisk
främling med en bisarr bekännelse och en
extraordinär historia att berätta. Alok går
med på att transkribera en samling nötta
anteckningsböcker, pergament och hudar
- allt för att få höra slutet på mannens
berättelse.
Storpocket. [162711]

Aliette De Bodard
The House of Binding Thorns 199:-

Andra delen i Dominion of the Fallen

De fallna änglarnas hus kämpar om
makten över Paris.
Silverspires var på väg att bli en kraft
att räkna med, när en uråldrig ondska
krossade husets ambitioner. Phillippe,
den dödlige som undslapp ödeläggelsen,
har en enda tanke i huvudet: han måste
återuppväcka någon han har förlorat. I
huset Hawthorn har alkemisten Madeleine
tvingats bryta sitt beroende av ängla
essens. Hon kämpar för att leva vidare
och skickas ut på ett farligt uppdrag till
undervattensdrakarnas rike.

HISTORISK FANTASY & STEAMPUNK
Karen Maitland
The Plague Charmer 119:En kuslig häxberättelse från pestens tid.
Tretton år har gått sedan digerdöden
svepte över England första gången. Sara
minns mer än väl fasorna den gången. Nu
är pesten tillbaka, och Sara har barn som
kan smittas, en nästan outhärdlig rädsla.
En mystisk främling erbjuder sin hjälp,
och när familjen hotas ter sig inte
priset han begär omöjlig att betala: ”Jag
begär, av den som kan betala, ett
mänskligt liv i utbyte.”
➥ Pocket i april. [166960]

Mark Tompkins
The Last Days of Magic 169:En levande gudinna försöker bevara de
gamla sederna på ett medeltida Irland.
Aisling är en gudinna i mänsklig skepnad.
Hon föddes att härska över människor och
älvor på Irland. Tillsammans med sin
tvilling Anya binder hon samman
människornas och älvornas värld. Men
många har intresse i vad som händer på
den gröna ön. Vatikanen har skickat Jor
danus, en soldat med uppdrag att förinta
vad som finns kvar av övernaturliga väsen.
Storpocket. [161860]

Matt Ruff
Lovecraft Country 149:Lovecraftiana under Jim Crow-tiden:
rasism, förtryck och människooffer.
När Atticus kommer hem från sin vända
i Korea har hans pappa försvunnit, och
eftersom de grälade om värvningen vill
Atticus verkligen hitta honom. Till
sammans med sin barndomsvän Letitia
och sin onkel George (som skriver på The
Safe Negro Travel Guide) följer de led
trådar från Florida till New England. Väl
där får Atticus veta var hans släkt varit
förslavade, vad som gjorts mot dem och
vad de ännu har kvar att kämpa mot.
Storpocket. [162703]

➥ Storpocket i april. [161794]

Vic James
Gilded Cage 129:Det handlar om de som har och de som inte
har - men det avgörande är färdighet.
I en värld där en styrande klass har allt
- pengar, makt och magi - har resten av
befolkningen inte makt ens över sina liv.
Men när all makt hamnar på ett ställe, när
folk inte får ens friheten av att leva sina
egna liv, då finns det en bristningspunkt och det skulle kunna vara här och nu. Det
finns en makt större än magi: revolution
och drömmen om frihet.
Pocket. [47537]

Gilded Cage 189:Inbunden. [162705]

Elizabeth Kostova
The Shadow Land 185:En roman om alltför verklig skräck och
historiens mörka sidor, av författaren till
’Historikern’.
Alexandra Boyd, en ung amerikanska,
reser till Sofia i Bulgarien och uppdagar
hemligheter kring en begåvad musiker
som krossades av den förtryckande
regimen. Berättelsen spänner över lång
tid, blickar över kultur och miljö och följer
lockelsen i nostalgi blandat med skräck
och sorg över det som hänt.
➥ Storpocket i april. [162796]
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Topplistan för fantasy & skräck på engelska
1. Norse Mythology 185:		 av Neil Gaiman 		
		 Storpocket. [162222]
2. The Last Wish 99:		 av Andrzej Sapkowski		
		 Pocket. [70765]
3. The Blood of Elves 99:		 av Andrzej Sapkowski
		 Pocket. [83622]
4. Welcome to
		 Night Vale 99:		 av Fink & Craynor
		 Pocket. [155645]
5. The Name
		 of the Wind 99:		 av Patrick Rothfuss
		 Pocket. [78223]
6. The Bands
		 of Mourning 99:		 av Brandon Sanderson
		 Pocket. [149471]
7. Sharp Ends 119:		 av Joe Abercrombie
		 Pocket. [161764]

8. Mistborn: The
		 Final Empire 99:		 av Brandon Sanderson
		 Pocket. [88669]
9. The Waking Fire 99:		 av Anthony Ryan
		 Pocket. [161836]
10. Good Omens 95:av Gaiman & Pratchett
Pocket. [61802]
11. Fantastic Beasts
and Where to
Find Them: The
Original
Screenplay 219:av J K Rowling
Inbunden. [161202]
12. The Hanging Tree 99:av Ben Aaronovitch
Pocket. [101429]
13. This Census-
Taker 110:av China Miéville
Pocket. [72883]
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nutidsfantasy &
romans
Ben Aaronovitch
The Hanging Tree 99:-

Sjätte delen i Rivers of London

Efter utflykten på landet i ’Foxglove
Summer’ är Peter Grant tillbaka i London.
Galgträdet är platsen där Tyburns galgbacke en gång låg, på nuvarande Marble
Arch mitt i London. De dödsdömda tog
sina sista steg på Oxford Street, och en del
saker förändras aldrig. Det blodiga arvet
finns kvar och har sökt sig tillbaka till
Mayfairs lyxfastigheter.
Pocket. [101429]

Kelley Armstrong
Missing 119:Det enda Winter Crane gillar med Reeve’s
End är att hon snart ska åka därifrån.
Alla har åkt därifrån: hennes bästa vän,
hennes syster, alla jämnåriga. Eller, det
var vad Winter trodde tills hon hittade
Lennon halvdöd och blödande i ett träd.
Nu är han också borta. Winter frågar sig
om hon har ljugit för sig själv. Tänk om de
andra inte alls flyttade från stan? Tänk om
alla bara försvann?
➥ Pocket i april. [161857]

Anne Bishop
Marked In Flesh 99:-

Fjärde delen i The Others

Relationer mellan människor och Andra är
bättre än någonsin. Men alla är inte nöjda
med sakernas tillstånd.
En grupp mänskliga fanatiker försöker
lägga under sig land genom att angripa
Andra. De inser inte att mäktigare
varelser än varulvar och vampyrer
skyddar De andras länder, och snart
kommer blod att flyta.
Pocket. [162119]

Etched in Bone 259:-

Femte delen i The Others
Inbunden. [161480]

Patricia Briggs

Silence Fallen 179:Tionde delen i Mercy Thompson

Mercy Thompson rövas bort och hamnar långt hemifrån.
När Mercy lyckas slå sig loss befinner hon sig mitt i
Europa, utan pengar eller kläder och på rymmen från en
mäktig vampyr. Hon kan inte nå sin flock, utan måste
hitta någon som kan hjälpa henne. Onda krafter har
vaknat och hon riskerar att starta ett krig.
Storpocket. [19480]

Silence Fallen 239:-

Inbunden. [161476]

Fire Touched 95:Nionde delen i Mercy Thompson
Pocket. [161711]
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Jordanna Max Brodsky
Winter of the Gods 149:-

Andra delen i Olympus Bound

Grekiska gudar vandrar bland oss. En av
dem är Selene, också känd som Artemis,
jaktens gudinna.
En död kropp hittas ovanpå statyn av en
framrusande tjur som pryder Wall Street.
New York-polisen står handfallen. Det här
är inget vanligt kultmord, utan ett offer
till de gamla gudarna. Artemis tar upp
jakten på mördarna och kommer en kuslig
konspiration på spåren.
Pocket. [161840]

Paul Crilley
Poison City 119:-

Första delen i London Tau

Ockult polisarbete i Sydafrika.
Gideon Tau, som alla kallar för London,
jobbar för sydafrikanska polisens ockulta
avdelning. Han ägnar en stor del av sin
arbetstid åt att försöka hitta mannen som
mördade hans dotter. Hans enda vänner
är chefen, som kommer från Yorkshire i
England, och ett andeväsen i skepnad av
en borderterrier. En dag bryts
rutinerna när en vampyr hittas mördad
och den skyldiges ansikte har fångats av
en övervakningskamera. Det visar sig att
vampyrens mördare är samma man som
dödade Londons dotter.
Pocket. [162305]

Jennifer Estep
Snared 99:-

Del 16 i Elemental Assassin

Ödets ironi - Spindeln har låtit sig snärjas
i en annans nät.
Gin samlar mödosamt ledtrådar som kan
avslöja Cirkeln, den mystiska gruppen som
antas styra stadens undre värld. Samtidigt
dyker ett mer brådskande ärende upp: en
flicka är försvunnen. Spåren leder vidare
in i ett mörkt och farligt nät. Snart ställs
Spindeln inför den mest fasansfulla fiende
hon någonsin mött.
➥ Pocket i april. [160494]

Neil Gaiman

The View from the Cheap Seats
- Selected Nonfiction 99:Första samlingen någonsin med Neil Gaimans artiklar, tal
och annat smått och gott.
Här finns Make Good Art, ett tal Gaiman höll vid Uni
versity of the Arts i Philadelphia, och som blev uppskattat
långt utanför universitetet. Texter om olika popkulturella
ikoner, som Terry Pratchett, Lou Reed och Ray Bradbury
finns också med. Mer än 60 olika texter ingår i samlingen.
➥ Pocket i april. [161105]

American Gods 99:Lysande nutidsfantasy som nu blir tv-serie. Det här är en
utgåva med omslag hämtat från tv-serien.
➥ Pocket i mars. [162761]

www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN VÅREN 2017

NUTIDSFANTASY & ROMANS

Charlaine Harris
Night Shift 110:-

Benedict Jacka
Bound 129:-

I tredje boken om Midnight spelar
vampyren Lemuel en huvudroll.
Vapen flyger av hyllorna i Midnights pantbank och används i våldsamma självmord.
Vad är det som händer? Kanske kan
vampyren Lemuel vara sanningen på
spåren. Han översätter mystiska texter
som avslöjar varför Midnight är en stad
fylld av varulvar, mördare och siare. Nu
måste alla gå samman för att få stopp på
blodbadet.

Fantasy från ett övernaturligt London, med
en synsk trollkarl i huvudrollen.
Att se in i framtiden betyder inte att man
kan undvika alla misstag. Som nu, när
Alex Verus har gått med på att arbeta för
Richard Drakh igen. Richard var hans
mästare för länge sedan. Han är en ond
man. En mörk kraft. Men Alex har inget
val, och vad värre är, han måste ta med
sig ljusmagikern Anne in i kretsen kring
Richard.

Pocket. [162121]

➥ Pocket i april. [161855]

Night Shift 99:-

Shelly Laurenston
The Undoing 95:-

Tredje delen i Midnight

Pocket. [161785]

Kim Harrison
The Turn 199:-

Första delen i Hollows

Här får vi veta hur Rachel Morgans över
naturliga värld kom till.
The Turn utspelar sig före böckerna
om Rachel, när världen drabbas av ett
skräddarsytt virus som ställer världens
övernaturliga väsen inför ett obehagligt
val. Antingen kan de hålla sig gömda och
titta på medan människorna dör, eller så
kan de kliva fram i strålkastarskenet och
försöka rädda dem.
Storpocket. [164390]

Åttonde delen i Alex Verus

Andra delen i Call of the Crows

Andra boken i en romansserie med
nutida vikingar.
Jace Berisha har haft det tufft. Hon blev
mördad av sin man, och nu slåss hon för
asagudarna tillsammans med Kråkorna.
Gudarnas förkämpar får händerna fulla
när en hämndlysten gudinna dyker upp
för att förinta världen. För att hindra det
måste Kråkorna slå sina påsar ihop med
sina gamla fiender, en vikingaklan som
inte ägnar sig åt något annat än att döda
Kråkor. Fiendens ledare, Ski Erikson, är
lyckligtvis ingen buse, och han har fått upp
ögonen för Jace.

Jim C. Hines
Revisionary 95:-

Pocket. [16377]

Isaac drömde om en lysande framtid för
världen, men allt gick grundligt åt fanders.
Vanguard, en rörelse dominerad av
magiska väsen och före detta Porters, vill
starta krig mot den magifattiga delen av
världen. Regeringen burar in ’övernaturliga fiender’ och Isaac måste manövrera
försiktigt för att inte själv hamna bakom
galler. När krigsutbrottet närmar sig finns
en möjlig nyckel till seger inom Isaac.

Sjätte delen i InCryptid

Fjärde delen i Magic Ex Libris

Pocket. [159277]

Seanan McGuire
Magic For Nothing 95:En serie om specialister som skyddar
människor och ’cryptider’ från varandra.
Antimony, yngst av Pricesyskonen, tvingas
rakt ut i hetluften när Verity går ut i tv
och förklarar krig mot St. Georges-orden.
Annie skickas till London för att infiltrera
fienden, eftersom hon är den enda som inte
omedelbart skulle bli igenkänd. Men Annie
har egna problem, som att saker fattar eld
när hon tar i dem.
Pocket. [162126]

Claire North
The End of the Day 199:-

China Mieville

This Census-Taker 110:En bok om minne och identitet, som tar avstamp i en liten
pojkes traumatiska upplevelser.
Berättelsen når oss genom en berättare som försöker få
rätsida på sin barndom och händelser som formade honom
som liten pojke. Men han vet inte om han kan lita på sitt
minne. Han upplevde saker som ett barn har svårt att
hantera, och det påverkar hur minnet formas. Vi möter
först den lilla pojken när han rusar nerför berget, från
huset där han bor med sina föräldrar, ovanför en stad i en
vagt postapokalyptisk värld. Något frukansvärt har hänt.
Hans mamma har dödat hans pappa. Eller? Det är nog
snarare pappan som har mördat mamman. När polisen
kommer till huset är pappan där. Ingen av de vuxna tror
på pojken när han berättar vad som hände.
Pocket. [72883]

Charlie har ett nytt jobb. Han är dödens
budbärare.
Det betyder att han får resa mycket och
träffa många spännande människor. Enda
problemet är att han måste överlämna
ett tråkigt meddelande till dem. Ibland
tycks budet avsett att ge den dödsdömde
tid att förbereda sig. Då dyker döden upp
i hälarna på Charles. Ibland är det bara
varning, då kan offret överleva. Pest, Svält
och Krig har sina egna bud som också
uppsöker utvalda levande, och Charlie får
en del udda nya kollegor.
➥ Storpocket i april. [161850]

Lisa Shearin
The Ghoul Vendetta 95:Fjärde delen i SPI Files

SPI, det vill säga Supernatural Protection
& Investigations, har som jobb att skydda
mänskligheten från blotta vetskapen om
farliga övernaturliga väsen.
En ny drog har landat på gatan i New
York. Brimstone tillverkas av magi som
appliceras på svavel hämtat direkt från
helvetet. Det betyder att det finns en port
mot helvetet någonstans i stan. Och när
kartellen som säljer drogen tappar
kontrollen kommer helvetet rullande
in över New York.
Pocket. [162118]
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Rosalyn Eves
Blood Rose Rebellion 129:-

Första delen i Blood Rose Rebellion

Början på en trilogi från en värld där makt
mäts i blod, pengar och magi.
Anna Arden tillhör ’luminate’, en samhällsklass som kan använda magi, men
själv har hon istället förmågan att negera
magi. När hon av misstag saboterar sin
systers debutantbesvärjelse skickas hon i
landsflykt. Hon börjar inse att ingenting
är riktigt som hon trott. Ett uppror sprider
sig och Annas antimagiska kraft visar sig
komma till nytta.
➥ Unga vuxna. Pocket i april. [163040]

Victoria Aveyard

King’s Cage 115:Tredje delen i Red Queen

Mare Barrow föddes in i den rödblodiga underklassen. Hon
visade sig hysa krafter som bara överklassens silverblod
antas ha och slöt sig till motståndsrörelsen.
Nu är Mare fångad, maktlös och fråntagen sina krafter, i
händerna på den hon en gång älskade, mannen som visade
sig vara en förrädare. Maven kämpar för att kontrollera
både riket och sin mäktiga fånge. Han håller henne
fjättrad i palatset, samtidigt som resterna av motstånds
rörelsen organiserar sig utanför slottets väggar. Exil
prinsen Cal rustar för krig.
Unga vuxna. Storpocket. [161315]

Melissa Marr
Seven Black Diamonds 95:-

Första delen i Seven Black Diamonds

Jämfört med älvornas maktkamper är
organiserad brottslighet en barnlek.
Lilywhite Abernathys pappa är maffiaboss,
och hon är dessutom halvälva, något som
gör själva hennes DNA olaglig. Älvornas
drottning söker hämnd för sin arvinges
död, ett dödsfall som var ett direkt resultat
av mänsklig oaktsamhet. Lilywhites pappa
försöker skydda dottern från älvornas
vrede och skickar henne till den anrika
Sankt Columba-skolan. Där springer hon
rakt i armarna på terrorcell av älvor - De
svarta diamanterna.
Unga vuxna. Pocket. [162686]

One Blood Ruby 159:-

Andra delen i Seven Black Diamonds

fantasy för unga
Cinda Williams Chima
Flamecaster 115:-

Första delen i Shattered Realms

Början på en ny fyrboksserie i samma
värld som ’Seven Realms’, en generation
senare.
Ash är en begåvad helare, men sedan en
serie mord störtat drottningadömet i kaos
är han mest intresserad av hämnd. Målmedvetet närmar han sig den skyldige, den
grymme kungen av Arden. Jenna har ett
magiladdat födelsemärke som gör henne
till ett jagat byte. Så småningom kommer
Ashs och Jennas vägar att mötas i Arden,
av en slump men med avgörande följder.
Unga vuxna. Pocket. [162680]

Shadowcaster 115:-

Andra delen i Shattered Realms

Alyssa ana’Raisa, arvtagare till Gråvargs
tron i Fells, trivs bättre med ett svärd i
handen än vid hovet, men tänker ändå
försöka göra slut på kriget som har rasat
så länge hon har levat. Hon spelar ett
högt spel. Misslyckas hon kan tronen vara
förlorad innan hon ens hunnit bestiga den.
På andra sidan gränsen i Arden skickas
kapten Halston Mateton på ett farligt
uppdrag. Han är klämd mellan rykten om
häxor och vargkrigare i norr och sin egen
grymma kung.
➥ Unga vuxna. Storpocket i april. [162679]

Tania Del Rio & Will Staehle
Warren the 13th and
the Whispering Woods 179:Andra delen i Warren the 13th

Ungdomsbok om en viktoriansk hisspojke. Texten åtföljs av charmiga retro-
illustrationer som smälter in i berättelsen
på ett kul sätt. Handlingen tar vid där
Warren the 13th and the All-Seeing Eye
slutade.
➥ Från 9 år. Inbunden i mars. [162733]
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Lilywhite Abernathy har blivit en av
drottningens utvalda och fått en särställning bland älvorna, men det innebär också
ett större ansvar för vad som händer i
konflikten mellan älvor och människor.
Drottningen vill att Lily ska mäkla fred
mellan dödliga och odödliga, men har hon
verkligen förlåtit och gått vidare efter
förlusten av sin tronarvinge?
Unga vuxna. Inbunden. [162685]

Evelyn Skye
The Crowns Game 95:-

Första delen i Crowns Game

En dödlig duell mellan besvärjare för att
vinna tsarens förtroende.
Ryssland hotas av ottomanerna och tsaren
behöver en besvärjare vid sin sida. Vika
Andreyeva kan frambesvärja snö och förvandla aska till guld. Nikolai Karimov kan
se genom väggar och bygga broar av luft.
De är de enda två besvärjarna i Ryssland,
men tsaren vill bara ha en - den bästa. Den
besvärjare som vinner duellen får sitt livs
chans, lyfts över alla andra och blir tsarens
främsta rådgivare. Den som förlorar döms
till döden.
➥ Unga vuxna. Pocket i april. [162689]

Amy Tintera
Ruined 95:Emelina Flores är den sista överlevande av
kungafamiljen och hennes enda anledning
att leva nu är hämnd.
Emelina ansågs vara den värdelösaste av
döttrarna till Ruinas kraftfulla drottning,
och när hon tvingades se hela sin familj
mördas och sin syster kidnappas kände
hon sig hjälplös. Men med ett nytt mål i
livet, att hitta systern, hämnas
familjen och rädda kungariket, skyr hon
inga medel. Det första ledet i hennes plan
är att ta prinsessan Marys plats, för att
som trolovad till fienderikets tronföljare
Casimir kunna infiltrera palatset och
utkräva sin hämnd.
➥ Unga vuxna. Pocket i april. [162691]
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sci-fi för unga
Veronica Roth
Carve the Mark 159:-

Första delen i Carve the Mark

En ny serie från Divergent-författaren.
Välkommen till en värld där alla har en
’flödesgåva’ - en unik förmåga avsedd att
forma framtiden. De flesta har nytta av
sina förmågor, men Cyra och Akos har
gåvor som samtidigt gör det lättare för
andra att kontrollera dem. När Akos
kastas in i Cyras värld gör fiendskapen
mellan deras länder och familjer att det
måste hjälpa varandra för att överleva.
Unga vuxna. Inbunden. [163330]

Dan Wells
Bluescreen 95:-

Neal Asher

Ungdoms-sf från Los Angeles år 2050, där
ett gäng ungdomar spelar virtuella online
spel och dras in i en mörk konspiration.
Nätuppkopplingen år 2050 sköts av ett
implantat i användarens huvud. Marisa
bor fysiskt i Mirador, men pluggar och
träffar kompisarna Sahara och Anja på
nätet. Där kommer Anja över den nya
drogen bluescreen, som kopplar direkt mot
nätimplantatet. Den sägs vara helt ofarlig,
men man ska inte tro på allt man hör.

Tredje delen i Transformation

Första delen i Mirador

Pocket. [162700]

Infinity Engine 199:Tredje och sista delen i serien som kretsar till den
upproriska AI:n Penny Royal.
Som vi anade i förra boken får den psykotiska AI:n
Brockle, som har flytt ur fångenskapen i Polityn, en större
roll här. Övriga huvudpersoner är kvar där vi lämnade
dem, ombord på krigsmaterielfabriken Factory Station
Room 101, platsen där Penny Royal en gång såg dagens
ljus. Människor, prador och stridsrobotar slåss om kon
trollen över installationen. Ingenting blir lättare när the
Weaver, den sista aethetern, dyker upp.
Storpocket. [41192]

space opera & action
Andrew Bannister
Creation Machine 149:-

Första delen i The Spin Trilogy

Våldsam space opera med vidriga skurkar
och mäktiga artefakter.
Det börjar när upprorskvinnan Fleare,
dotter till en av galaxens mäktigaste
män, flyr ur ett märkligt fängelse. Hon
och vapendragaren Muz, som händelsevis
har blivit av med sin kropp, dras in i ett
äventyr med färgstarka skurkar och gott
om oväntade vändningar.
Pocket. [164945]

Dave Bara
Defiant 159:-

Tredje delen i The Lightship Chronicles

Space opera med storslagna rymdstrider
och vilda jakter.
Peter Cochrane och hans nya hustru
Karina befinner sig ombord på skeppet
Defiant, som har i uppdrag att möta ett
angrepp från Imperiet vid Skondar. Där
råkar också Peters ex, Dorbina, befinna sig.
Angreppet leds dessutom av prins Arin,
som känner paret från striderna vid
Carinthia. Striden kommer att avgöra
Peters och kanske mänsklighetens framtid.
Pocket. [166126]

Jack Campbell
Shattered Spear 95:-

Fjärde delen i The Lost Stars

Syndikatvärldarnas makt knakar i fogarna
när allt fler stjärnsystem ansluter sig till
den nya regeringen vid Midway.
Men arvet efter Syndikatets korrupta
styre lever kvar. Planetregeringarna har
svårt att lita på varandra och svårt att tro
på de nya ledarnas löften. Innan Iceni och
Drakon kan göra något åt det, måste de
ta sig an ett mer akut hot. Ett av enigmas
krigsskepp har uppenbarat sig och sedan
försvunnit spårlöst från en koloni - det
verkar som om enigma kan hoppa rakt in
och ut ur mänskliga stjärnsystem.
➥ Pocket i april. [162131]
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C J Cherryh
Visitor 95:-

Del 17 i Foreigner

Foreignerböckerna följer Bren Cameron,
mänsklig diplomat bland de ickemänskliga
atevi.
Det har varit ett omskakande år sedan
Bren kom tillbaka från den tvååriga
rymdresan tillsammans med aiji-änkan,
och fann att regeringen hade fallit. Nu
tycks utvecklingen vara tillbaka på rätt
spår igen. Men då händer något. En ny
stjärna tänds på himlen, och fler om
störtande händelser väntar.
➥ Pocket i april. [160274]

Yahtzee Croshaw
Will Save the Galaxy for Food 139:Skojfrisk space opera från författaren till
Mogworld.
Det är inte lätt att vara actionälskande
rymdpilot när teknikutvecklingen går i
rasande takt och kvantteleportationen
lägger ner all rymdfart nästan innan den
hunnit komma igång. En olycksförföljd
äventyrare dras in i hisnande politiska intriger när han av diverse skäl utger sig för
att vara den berömda rymdpiloten Jacques
McKeown.
Pocket. [167086]

Alex Lamb
Nemesis 119:-

Andra delen i Roboteer Trilogy

Kriget mellan jorden och de genetiskt för
ändrade rymdkolonisatörerna är över.
Kriget tog slut när hotet från icke-
mänskliga intelligenser fick båda sidor att
sansa sig. Men efter det tystnade utom
jordingarna. Och det dröjde inte länge
förrän jordborna började tänja på fredsavtalet. Will, som nu är den mänskliga
rymdens mäktigaste invånare, har tappat
kontrollen över händelseutveckligen och
kriget hotar att bryta ut igen.
Pocket. [161780]
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D Nolan Clark
Forsaken Skies 129:Första delen i Silence

Kapten Lanoe ger sig på jakt efter en
mördare och hamnar i ett rymdkrig.
En planetguvernör är död och Lanoe får i
uppdrag att jaga efter mördaren.
Mordet visar sig snart vara knutet till
något större, när en armada av rymdskepp
dyker upp och ger sig på en avlägsen
koloni. Lanoe känner att han måste göra
något, och det innebär att ge sig ut i ett
nytt blodigt krig. Nästa bok i serien, For
gotten Worlds, släpps i maj.
Pocket. [167068]

John Sandford & Ctein
Saturn Run 110:År 2066 uppsnappar ett rymdteleskop
bilder av ett föremål som närmar sig
Saturnus och bromsar in. Det får alla
varningslampor att blinka.
Politiker och forskare samlas till topp
möten och en slutsats dras. Det är ett
skepp, byggt av någon som befinner sig
minst hundra år före mänskligheten
teknologiskt. Om en stat eller ett företag
kan bärga skeppet ges de ett ointagligt
teknologiskt försprång. Där börjar kapplöpningen mot Saturnus.
Pocket. [162122]

Daniel Suarez
Change Agent 185:Teknothriller om en polis som en dag
vaknar upp i en ökänd brottslings kropp.
Wycke säljer genetiska modifikationer till
föräldrar som vill ha ’perfekta’ barn. Med
hjälp av illegala förändringar kan barnen
bli precis vad föräldrarna önskar sig.
Men Interpol är Wycke på spåren, under
ledning av agent Kenneth Durand. Tills
Wycke en dag lyckas få händerna på
Kenneth och skriva om hans DNA.
Plötsligt är Durand genetiskt identisk med
mannen han jagar. Durand ställs inför ett
problem: hur hittar man någon som kan
förvandla sig till vem som helst?
➥ Pocket i april. [161862]

Gavin Chait
Lament for the Fallen 129:En man faller från himlen och förändrar
livet för alla i en liten västafrikansk by.
Långt in i framtiden styrs delar av Väst
afrika av en brutal krigsherre. Där landar
Samara i en flyktkapsel som har fallit 35
000 kilometer. Han är på flykt från Tartarus, ett fängelse i omloppsbana. Medan
han läker sina skador hjälper han några
bybor, och drar samtidigt till sig krigs
herrens uppmärksamhet. Plötsligt är både
Samaras och hans räddares liv i fara.
➥ Pocket i april. [164946]

Justin Cronin
The City of Mirrors 99:Tredje delen i Passage

Världen som vi kände den är borta. Vad
kommer i dess ställe?
I ruinerna efter New York väntar Zero,
den första och sista av de tolv. Han måste
hindras från att återupprepa katastrofen.
Alicia of Blades är en mäktig krigare. Hon
hör en röst ropa i sitt blod, en röst som
drar henne mot resterna av New York. Hon
färdas långt in i det förflutna för att ta
reda på hur det hela började. Hon finner
en fiende som är både farligare och mer
mänsklig än hon hade trott.
Pocket. [40738]

Omar El Akkad
American War 185:Ett andra amerikanskt inbördeskrig bryter
ut år 2074, med förödande resultat.
Sarat Chestnut från Louisiana är bara sex
år gammal när kriget kommer. Hennes
familj tvingas flytta till Camp Patience,
ett läger för hemlösa. Barnen som växer
upp i lägret färgas av kriget. Under över
inseende av en myndighetsagent i lägret
formas Sarat till ett vapen som kan få
avgörande betydelse för framtiden.
➥ Storpocket i april. [166238]

Elizabeth Moon

John Scalzi

Första delen i Vatta Universe

Flödet öppnade portar mot främmande stjärnor. Mänsklig
heten reste ut i Vintergatan och lämnade jorden bakom sig.
Ett interstellärt imperium byggdes upp med tanken att
ingen mänsklig utpost kan överleva utan kontakt med
andra bosättningar. Det ömsesidiga beroendet är ett skydd
mot interstellärt krig, och ett kontrollsystem för imperiets
härskare. När Flödets föränderliga natur upptäcks
kämpar en forskare, en rymdkapten och imperiets
kejsarinna för att rädda den interstellära civilisationen.
Pocket. [10113]

Cold Welcome 119:En ny serie om rymdkapten Ky Vatta, som först dök upp i
’Trading in Danger’.
Ky Vatta får höra att hon kommer att tas emot som en
hjältinna när hon återvänder till sin hemplanet. Så blir
det inte. Istället hamnar hon, i sällskap med en brokig
skara människor, i en livsfarlig situation.
➥ Pocket i april. [161852]

Cold Welcome 219:18

dystopi &
postapokalyps

➥ Inbunden i april. [162710]

The Collapsing Empire 110:-
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tidsresor &
alternativhistoria
Eric Flint (red)
Ring of Fire IV 99:Del 23 i 1632

Noveller i serien om en amerikansk små
stad från nutiden som slungats tillbaka till
trettioåriga krigets Europa.
Innehåller noveller av bland andra Eric
Flint, David Brin, David Carrico, Virginia
DeMarce och Charles E. Gannon.
Pocket. [67003]

Eric Flint & Griffin Barber
1636: Mission to the Mughals 279:Del 26 i 1632

U.S.E. är hårt pressat från alla håll.
Unionen behöver opium till sjukvården och
andra varor som inte finns tillgängliga i
Europa. Tanken väcks att skicka sändebud
till Indien och sluta ett handelsavtal med
stormogulen Shah Jahan. Delegationen
består av både tidsresenärer och inhemska
europeer: soldater, sjukvårdare och ingenjörer - plus förstås en spion. Väl framme
i Indien möts de av en sörjande mogul
härskare som har påbörjat byggandet av
Taj Mahal, en haremsprinsessa, krigarprinsar och en afghansk äventyrare.
➥ Inbunden i april. [162840]

Elan Mastai
All Our Wrong Todays 185:Humor och paradoxer i en vänlig histora
med stort hjärta.
Året är 2016, men världen är inte den
vi känner. En omvälvande upptäckt gav
mänskligheten tillgång till underverk som
flygande bilar och effektiv rymdfart. Tom
Barren är son till en geniförklarad
forskare som sysslar med tidsresor, och av
en händelse råkar han förändra hela sin
tidslinje. Plötsligt befinner han sig i vår,
allt annat än utopiska, variant av verkligheteten. Men märkligt nog trivs Tom
bättre i vår grådaskiga version av världen.
Storpocket. [161861]

övrig sf
Jaroslav Kalfar
Spaceman of Bohemia 199:En rymdodyssé som börjar i Böhmen.
Astronauten Jakub Procházka reser ut
i rymden för att undersöka ett mystiskt
dammoln runt Venus. Det är ett självmordsuppdrag som gör honom till hjälte
och ger honom chansen att gottgöra för
sin fars synder som kommunistinformatör.
Men han lämnar bakom sig hustrun
Lenka, en kärlek han nu offrar. Ute i
rymden stöter Jakub på en samtalspartner
i form av en jättespindel som möjligen inte
finns i verkligheten.
Inbunden. [166970]

Sylvain Neuvel
Waking Gods 229:-

Andra delen i The Themis Files

Rose har ägnat hela sitt yrkesliv åt att
undersöka en mystisk jätterobot som
hittats nedgrävd i bitar runt hela världen.
Hon har funnit en del svar och många nya
frågor. Då dyker en andra robot upp, i
högsta grad hel och fungerande. Och det
är bara början. När allt fler robotar landar
runt hela världen ställs mänskligheten på
prov.
➥ Inbunden i april. [161104]

Nnedi Okorafor
Binti: Home 179:Andra delen i Binti

Andra boken om Binti, som reste från sitt
hem i västra Afrika till Oomza University
vid en främmande stjärna.
Ett år har gått sedan Binti och Okwu
började på universitetet, och Binti blev en
hjälte när hon mäklade fred mellan två
krigande planeter. Nu måste hon och
vännen Okwu återvända till jorden, där
Bintis släktingar väntar. Okwu blir den
första av sin art att sätta sin på jorden på
över hundra år. Han blir den första som
kommer med fredliga avsikter. Frågan är
om människor och meduser kan leva i fred.
Storpocket. [164819]

M R Carey

Kim Stanley Robinson

En roman som utspelar sig ungefär tio år före händelserna
i ’The Girl With All the Gifts’.
Civilisationen har fallit och mänskligheten är nära nog
utrotad. Världen har snabbt fogat sig efter en existens
utan mänsklig närvaro. Handlingen tar sin början ombord
på ’Rosalind Franklin’: ett massivt, bepansrat fordon med
forskare och soldater ombord. Gruppen tar sig genom ett
ödelagt England med uppdrag att hitta något som kan
hjälpa till att bekämpa pesten.
➥ Storpocket i maj. [166987]

En berättelse från en framtid när kustlinjerna har ritats
om av två mäktiga smältvattenpulser.
Mot alla odds har New York City överlevt att svämmas
över. En delvis kooperativ ekonomi har växt fram i de
drabbade områdena. Men med tiden kommer mäktiga
ekonomiska intressen tillbaka till katastrofzonen. Kring
det väver Robinson en kollektivroman där invånarna i en
bostadsrättsförening på Manhattan ställs inför oväntade
problem.
Storpocket. [161548]

The Boy on the Bridge 179:-
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Ada Palmer
Too Like the Lightning 189:Första delen i Terra Ignota

Filosofisk science fiction från ett utopiskt
framtida överflödssamhälle som hämtat
inspiration från upplysningstidens Europa.
Mycroft Canner har dömts till en slags
samhällstjänst. Det leder honom på
märkliga vägar där han hamnar i tjänst
hos en mäktig familj och stöter på den
andliga vägledaren Carlyle Foster. Mycroft
är berättaren, men hävdar själv att
berättelsen egentligen handlar om Bridger,
en pojke med förmåga att göra döda ting
levande.
Storpocket. [164820]

Terry Pratchett & Stephen Baxter
The Long Cosmos 129:Femte delen i The Long Earth

Nästan 60 år har passerat sedan Step
Day öppnade otaliga parallellvärldar för
mänskligheten.
På Långa jorden växer en postmänsklig
civilisation fram. Joshua Valienté har
hunnit bli några och sextio. Han förbereder
sig för en sista, ensam resa in i High
Meggers, ett äventyr som tar en farlig
vändning. En grupp troll är de enda som
kan rädda honom från en säker död. Samtidigt når en signal från stjärnorna fram
till Långa jorden: ”SÄLLA ER TILL OSS”.
Pocket. [166197]

Robert J Sawyer
Quantum Night 95:En psykologisk thriller som ställer frågor
kring moral och den fria viljans existens,
och samtidigt en politisk thriller från ett
Kanada i en nära och krigshärjad framtid.
Jim Marchuk har upptäckt en teknik som
gör att han kan upptäcka människor med
starkt psykopatiska drag. När han redo
visar sina fynd inför en domstol upptäcker
han att han själv har tappat ett halvår av
minnen, tjugo år bakåt i tiden. Det visar
sig vara en period när han begick grova
brott, som han alltså nu har glömt.
Pocket. [160417]

Topplistan för science fiction
1. Star Wars:
		 Empire’s End 199:		 av Chuck Wendig
		 Inbunden. [158254]
2. Leviathan Wakes 99:		 av James S A Corey
		 Pocket. [112099]

8. The Stars
		 are Legion 139:		 av Kameron Hurley
		 Pocket. [164783]

3. Caliban’s War 119:		 av James S A Corey
		 Pocket. [119205]

9. Dune 110:		 av Frank Herbert
		 Pocket. [8872]

4.
		
		
		

The Long Cosmos 129:av Terry Pratchett
& Stephen Baxter
Pocket. [166197]

5. The Three-Body
		Problem 159:		 av Cixin Liu
		 Pocket. [151239]
6. The Medusa
		Chronicles 119:		 av Stephen Baxter
		 & Alastair Reynolds
		 Pocket. [161760]
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7. Babylon’s Ashes 189:		 av James S A Corey
		 Storpocket. [152669]

10. Abaddon’s Gate 119:av James S A Corey
Pocket. [132154]
11. The Long Way to a
Small Angry Planet 119:av Becky Chambers
Pocket. [145448]
12. The City of Mirrors 99:av Justin Cronin
Pocket. [40738]
13. Cibola Burn 119:av James S A Corey
Pocket. [143276]

Timothy Zahn

Thrawn 199:-

En roman om hur amiral Thrawn
kom att bli kejsarens mest betrodda
officer.
Thrawn sändes i exil från sin
hemplanet Csilla och räddades
av imperiestyrkor. Hänsynslös,
taktiskt skicklig och hängiven
kejsarens agenda steg han snabbt i
graderna.
Inbunden roman. [149210]

Chuck Wendig

Empire’s End 199:Tredje delen i Aftermath

Den avgörande striden mellan Nya
republiken och Imperiet väntar.
Grand Admiral Rae Sloane ledde
bakhållet som skakade den nyfödda
demokratin. Hon är nu den mest
hatade och jagade av den gamla
regimens krigsförbrytare. Jakten på
henne leds av Norra Wexley,
piloten som har övertalats av Leia
att återträda i rebellerna tjänst.
Inbunden roman. [158254]

Life Debt 110:-

Andra delen i Aftermath
Han Solo och Chewbacca ger sig
av för att hjälpa till i befrielsen av
wookiernas hemvärld.
➥ Roman i pocket i april. [162714]

Star Wars Vol 4:
Last Flight of the
Harbinger 219:Fjärde volymen i Marvels samling
av Star Wars-serier.
Tecknad serie i häftat album. [163951]

Star Wars:
Han Solo 179:-

Han Solo skickas ut på ett topphemligt uppdrag för att rädda
rebellspioner. Problemet är att
räddandet ska göras mitt under
Dragon Void, den största och mest
ökända rymdskeppstävlingen i
galaxen.
Tecknad serie i häftat album. [162905]
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War Without End 119:Del 35 i The Horus Heresy

En antologi med 21 noveller från Horus
kätteriets dagar. Novellerna har tidigare
publicerats i antologierna The Imperial
Truth, Sedition’s Gate, Death and Defiance
och Blades of the Traitor. Bland författarna
återfinns alla Games Workshops namnkunniga skribenter.
Pocket. [165235]

Gav Thorpe
Corax 179:-

Del 42 i The Horus Heresy

En antologi med alla Gav Thorpes
berättelser om Raven Guard under
Horuskätteriet, kortromanerna Soulforge
och Ravenlord och novellerna ‘The
Shadowmasters’, ‘The Value of Fear’ och
‘Raptor’. Den nyskrivna långnovellen
’Weregeld’ ingår också.
➥ Storpocket i april. [163979]

David Annandale
Warlord: Fury of the God-Machine 229:En roman om Adeptus Titanicus krigs
maskiner och striden mot Kaos.
Mäktigast av krigsmaskinerna är Warlord
Titans, som regnar död över aliens och
kättare. Demilegio Pallidus Morr är
fortfarande skamfilade efter striderna mot
tyraniderna när de skickas till en forgevärld som har fallit för Kaos. Där slåss de
sida vid sida med en annan titanlegion,
Imperial Hunters. Stad efter stad faller för
fiendens framryckningar och enda hoppet
om seger ligger i att titanernas legioner
lyckas samarbeta.
➥ Inbunden i april. [166890]

Ben Counter
Cassius 179:-

Andra delen i Space Marine Legends

Kaplanen Cassius och hans ultramariner
försvarar Imperiets hjärta mot hive-flottans
fasor.
En tyranidflotta har tagit sig obehagligt
nära solsystemet, och två kompanier med
ultramariner skickas för att driva tillbaka
fienden. De anförs av en krigshärdad
kaplan, Cassius, som måste leda sina
ultramariner till seger. Omöjliga odds,
Cassius häftiga humör och motståndarnas
genmodifierade teknologi gör uppdraget
svårt.
Inbunden. [163985]

John French
Ahriman: The Omnibus 199:Samlingsvolym med Ahriman Exile,
Ahriman Sorcerer & Ahriman Unchanged.
Ahriman är i landsflykt, fördriven av sina
forna bröder och sin far, Magnus the Red.
En legion har fallit ner i mörkret tack vare
honom, en gång upphöjd tjänare under
De tusen sönerna, nu en svartkonstnär i
Tzeentchs tjänst. Han gömmer sig i the
Eye of Terror och planerar sin blodiga återkomst. Här skildras hur han reser tillbaka
till den fysiska verkligheten, för att slåss
mot både Imperiets tjänare och Kaos
gudarnas tillbedjare i ett försök att vrida
klockan tillbaka. Utöver romantrilogin
ingår novellerna ’The Dead Oracle’,
’Fortune’s Fool’, ’Hounds of Wrath’, ’The
First Prince’, ’Gates of Ruin’, ’All is Dust’,
’Hand of Dust’ and ’King of Ashes’.
➥ Storpocket i maj. [166894]
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Paul Kearney
Calgar’s Siege (n) 139:-

Del 23 i Space Marine Battles

Blood Angels Space Marines slåss för att
skydda sin värld mot tyraniderna.
En slem tentakel från Hiveflottan
Leviathan har nått Cryptus sköldvärldar.
Imperiet samlar sina styrkor för att stoppa
angreppet innan det når fram till Blood
Angels hemvärld Baal. Men segern blir
dyrköpt. På Phodia slåss Sanguinius söner
mot Cryptus fruktade avkomma. Vid
Lysios håller Adepta Sororitas och Temp
estus Scions linjerna mot Leviathan som
närmar sig. Och långt från fronten ställs
sergeant Jatiel inför ett annat hot, när
necrons blandar sig i leken.
Storpocket. [163987]

William King
The Macharian Crusade Omnibus 199:Samlingsvolym med Angel of Fire, Fist of
Demetrius och Fall of Macharius.
I början av 41:a årtusendet ger sig Lord
Commander Macharius ut för att återta
mer än tusen världar och utöka imperiets
gränser. Macharius är en hårdför ledare,
den ende som kan samla imperiets arméer
till en slagkraftig styrka. Korståget når
Karsk och staden Irongrad, där Eldens
ängel väntar på Macharius och hans män.
Storpocket. [163988]

George Mann
Shrike 179:Shrike är en av Raven Guards mest
omtalade och beundrade krigare.
Nu är han Chapter Master, en vördnadsbjudande position, men han började sin
karriär i Kiavahrs vildmark. Han har tagit
ner många fiender, främst kanske den
orkiska krigsherren Gorkrusha som han
har jagat under många år.
➥ Inbunden i mars. [166883]

Graham McNeill
Magnus the Red:
Master of Prospero 179:-

Tredje delen i The Horus Heresy: Primarchs

Tredje boken om primarkerna berättar om
besvärjaren Röde Magnus.
Magnus var, efter kejsaren själv, den
främste av magiker. Han ledde mäktiga
härstyrkor under Det stora korståget och
sökte förbjuden och försvunnen kunskap
från utdöda civilisationer. Nu slåss han
vid sin bror Perturabos sida. Han börjar
ifrågasätta om han verkligen vill vara
kejsaren och sina bröder trogna. Vill han
kanske snarare utveckla sin egen kunskap
om warpen?
➥ Storpocket i april. [166889]

Forges of Mars Omnibus 199:Samlingsvolym med Priests of Mars, Lords
of Mars och Gods of Mars.
För tusen år sedan reste Magos Telok ut i
den okända rymden vid Halo Scar. Han var
på jakt efter en mäktig artefakt,
’Gudarnas andedräkt’, som sades ha makt
att omskapa stjärnorna. Magos Telok försvann och hördes aldrig av igen. Nu tänker
archmagos Lexell Kotov ge sig ut i Magos
Teloks fotspår. Han sätter samman en
väldig expedition under Adeptus Mechanicus ledning, med flaggskeppet ’Speranza’
i spetsen.
Storpocket. [166879]
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The Legend of Zelda:
Ar t & Ar tifacts 359:En bok om konst och föremål i Zeldaspelen.
I vackra konstboken The Legend of Zelda:
Hyrule Historia från 2013 kunde du läsa allt om
The Legend of Zelda-spelen, titta på konceptskisser, läsa om Hyrules historia och mycket
annat. Dessutom fanns det flera små intervjuer
med spelskaparna och en serie av Akira Himekawa.
Nu kommer äntligen systerboken med fokus på
konsten från spelen. Boken är fullmatad med
över fyrahundra bilder från alla spel från dess
mer än trettio år långa historia, inklusive det
nya och hyllade spelet Breath of the Wild.
Sist i boken finns en flera sidor lång intervju
med Nintendos Zelda-illustratörer som pratar
om det mesta mellan himmel och hav (i Hyrule).
Inbundet album. [161737]

World of Warcraft
Chronicle Vol 2 359:Andra delen i serien med illustrerade böcker om
Warcraftvärldens ursprung och legender.
Första boken slutade när Medivhs historia
började. Här får vi veta mer om händelserna
som ledde fram till att den mörka portalen
öppnades. Vi får också höra mer om Draenors
äldsta historia, första och andra kriget och
Draenorinvasionen. Ursprunget för draenei,
orcer och ogres beskrivs och gamla kändisar
presenteras, som Blackhand, Kilrogg Deadey,
Zul’jin och Teron Gorefiend. Death Knights och
Church of the Holy Light får också egna avsnitt.
Mycket smått och gott med andra ord, med
snygga bilder av bland andra Peter Lee, Joseph
Lacroix och Alex Horley.
➥ Inbundet album i mars. [161880]

The Ar t of Magic
the Gathering
Kaladesh 369:En konstbok om det sagolika planet
Kaladesh, en plats där allt är
möjligt och planvandrare utforskar
Uppfinnarnas marknad och prövar
multiversums vackraste luftskepp.
Inbundet album. [164493]

The Ar t of Mass Ef fect
Andromeda 379:Stiliga bilder från det nya Mass
Effect-spelet, som släpps i slutet av
mars: karaktärer, vapen, scenerier,
fordon och storslagna vyer från
galaxens mest spännande platser.
➥ Inbundet album i mars. [164424]

Adventure Time

Sarah Andersen

Big Mushy Happy Lump:
A Sarah’s Scribbles
Collection 139:Humor för oss som har bokhandelsmässiga
kroppar och Netflix-anpassad frisyr.
Häftat album. [15505]
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Jon Morris

The Legion of Regrettable
Super villains 239:I uppföljaren till sin bok om ömkans
värda och osannolika superhjältar tar
sig Jon Morris an superskurkarna.
➥ Inbunden i april. [158147]

Friendship
and Junk 99:En bok om vänskap med Finn och
Jake från Adventure Time. En liten
hyllning till allt som vänner ska
göra tillsammans: dansa, kramas,
äventyra och bara chilla. En bra
present till en god vän.
Pocket. [161788]
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tecknade serier
Angel
Angel Season 11 #1 49:Här börjar en ny säsong, där Angel ger sig
ut på egen hand och ställs inför en
annalkande fara.
Angel plågas av syner som knyter hans
förflutna till något stort, och fasansfullt,
som kommer att hända. Gudinna Illyria
ger Angel insikter som kan komma till
nytta, och när hon engagerar sig på allvar
blir Angel varse att det kan gå att förändra
framtiden genom att påverka det förflutna.
Serietidning. [164416]

Angel Season 11 #2 49:Efter en fruktansvärd vision färdas Angel
tillbaka i tiden med hjälp av guden Illyria.
När de anländer i det förgångna hamnar
de mitt i en strid mellan Illyria och en annan gud. Illyria vägrar att ge sig av utan
att först försöka ändra på det som var.
Serietidning. [165502]

Margaret Atwood, Johnnie Christmas
& Tamra Bonvillain
Angel Catbird Vol 2:
To Castle Catula 159:Kriget mot råttorna eskalerar och Angel
Catbird måste skaffa fler allierade för att
stoppa Muroid.
Kanske kan hjälp finnas på oväntade
platser, kanske i Castle Catula? Vägen till
slottet går genom en mörk skog fylld av
skuggor och ugglor. Klarar Angel Catbird
av att motstå sina drifter eller kommer
naturen göra som den vill?
Inbundet album. [163517]

Neil Gaiman & Shane Oakley
Forbidden Brides of the Faceless Slaves
in the Secret House 219:En satirisk serie om en författare som hela
tiden blir störd.
Någonstans i natten kraxar en korp, en
författares penna raspar och åskan dånar.
Författaren vill skriva seriösa historier
om bräckliga kvinnor i vita nattlinnen,
mystiska ljud i mörkret och odöda som
reser sig ur graven. Problemet är att han
ideligen störs av talande korpar, dueller
till döden och en bister butler.

TECKNADE SERIER
Gene Ha
Mae Vol 1 189:Ett fantasyäventyr för alla åldrar, om en
flicka som hittade en portal till en värld
fylld av märkliga ting.
I många år levde Mae i parallellvärlden,
där hon upplevde alla möjliga äventyr. När
hon fyllde 21 förändrades det och hon återvände till vår värld. Hennes historier var
alltför otroliga för att tas på allvar. Men nu
har något hänt och varelser från den andra
världen börjar dyka upp i vår.
Häftat album. [162546]

Jonathan Hickman & Tomm Coker
The Black Monday Murders Vol 1: All
Hail, God Mammon 219:När ett bisarrt mord uppdagas i New Yorks
finansdistrikt dras kommissarie Dumas in
i penningvärldens mörka vrår bland satan
iska påvar, IMF:s lönnmördare och ryska
vampyroligarker.
Tänk om pengar inte bara är makt och
valuta. Tänk om det är reell magisk
kraft, och ju mer tillgång man har till
det ju mäktigare är ens magiska krafter?
Hur mycket makt skulle inte oligarker,
storbanker och diktatorer ha? Skulle de
använda sin kraft för att föra mänsklig
heten framåt, eller skulle de bruka den för
sin egen vinnings skull? Gissa en gång ...
Häftat album. [164451]

Van Jensen & Pete Woods
Cryptocracy 219:Det finns nio familjer som styr världen. De
har alltid haft kontroll och försökt hålla
mänskligheten i styr.
Den familj som styr Nordamerika heter
Mars och deras ledare börja känna
tyngden av sina 240 år. Ledarens plats
är åtrådd av många och om han skulle dö
kunde en maktkamp sätta hela världen i
gungning. Samtidigt håller de andra
familjerna på att positionera sig och
kanske står världen inför en situation de
nio inte kan kontrollera?
➥ Häftat album i april. [164421]

Inbundet album. [162541]

William Gibson & Butch Guice
Archangel – album kommer i maj
Archangel #4 49:Politiska krafter i USA sätter sitt hopp till
en maskin som kan skapa en ny, viruell
värld istället för våra fysiska existens.
En ensam pilot och några tappra aktivister
är de enda som kan förhindra en strålande,
radioaktiv framtid.
Serietidning. [159563]

Archangel #5 49:USA:s vicepresident tänker bomba sönder
historien som vi känner den.
➥ Serietidning i mars. [160635]

Brandon Graham & Marian Churchland
Arclight 159:Bloodsmagi, dödsgudar, queera riddare,
astral projektion och en gås.
En adelskvinna finner sitt medvetande
fångat i en underlig och främmande
lekamen i utkanterna av sin domän. När
hon förstår att en illasinnade varelse har
besatt hennes kropp måste hon göra allt
hon kan för att stoppa den.

Michael Dante DiMartino & Br yan Konietzko

Avatar: The Last Airbender:
Nor th and South Par t 3 139:-

Lord Zuko och Kung Kuei anländer till Södra vatten
stammen mitt under vilda protester mot att Gilak har
blivit inspärrad. Under ett rådslag mellan ledare lyckas
Gilak bryta sig ut och samla en upprorsstyrka. Om Katara
vill skapa fred måste hon övervinna båda misstro och nostalgi, annars riskerar hennes hem att splittras för evigt.
➥ Häftat album i april. [165504]

➥ Häftat album i mars. [165528]
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Brian Wood
Aliens Defiance Vol 1 219:-

Dan Abnett
Prometheus: Life and Death 159:-

Marinsoldat Zula Hendricks har levt ett
hårt liv och kämpar mot demoner från
sitt förflutna. Zula är posterad ombord
rymdskeppet Europa tillsammans med en
grupp androider. I djupet av ett övergivet
fraktfartyg hittar hon och hennes med
passagerare en utomjordisk livsform som
hotar hela skeppet.

Marinsoldater har bordat ett ’övergivet’
främmande rymdskepp, där den tidigare
ägaren visar sig finnas kvar och utgöra
ett högst reellt hot. Gruppen hamnar på
LV-223 (planeten där filmen Prometheus
utspelade sig) och råkar i strid med både
xenomorfer och de mystiska ’ingenjörerna’,
som planerar att göra slut på i första hand
soldaterna, i förlängningen helst hela
mänskligheten. Andra delen i serien som
började med Predator: Life and Death.

Häftat album. [162544]

Mark Verheiden
Aliens: The Original Comics
Series Vol 2 379:Xenomorferna har övertaget på jorden och
hoppet om att mänskligheten ska kunna
överleva där är släckt. Men Ripley tänker
inte låta fienden vinna. Planen är att
fånga en dominant drottning och frakta
den till jorden. Väl där är hoppet att den
ska samla alla xenomorfer i en region som
sedan kan kärnvapenbombas.

Aliens: Life and Death 159:-

➥ Inbundet album i april. [165506]

➥ Häftat album i april. [165507]

Jeff Lemire
Roughneck 349:-

BPRD: Hell on Earth:
Cometh the Hour 219:-

I en liten stad i norra Nordamerika bor
Derek Ouellete. En gång var han en
lovande hockeyspelare, men det var mer än
tio år sedan.
En våldsam händelse på isen avslutade
hans karriär och sedan dess har han
druckit för mycket och slagits med dem
han blivit 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.
➥ Inbundet album i april. [164372]

Jeff Lemire & Dean Ormston
Black Hammer Vol 1:
Secret Origins 159:En gång tillhörde Abraham Slam, Golden
Gail, Colonel Weird, Madame Dragonfly,
och Barbalien den gyllene erans hjältar i
Spiral City.
Men de senaste 10 åren har de levt på en
tidlös gård i en slumrande jordbruksbygd.
De kan inte ta sig tillbaka till Spiral City
och har alla levt vanliga liv. Men äventyr
och fara letar sig ofta fram till hjältar.
Vill de än en gång ta på sig dräkten och
försöka rädda världen, eller är det skönare
att leva på en bondgård?
➥ Häftat album i april. [164420]

Mike Mignola
Hellboy: Into the Silent Sea 159:Här fortsätter handlingen från ’Hellboy:
The Island’ som finns i Hellboy vol 6,
Strange Places.
Hellboy har lämnat livet på en öde ö
bakom sig, men på det stormiga havet
lurar gengångare som tar honom till fånga.
De bestämmer sig för att han ska tas till
en cirkus. Men först ska skeppets kapten
fånga en mäktig havsvarelse.
➥ Inbundet album i april. [165499]
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Häftat album. [162490]

Efter att de strandsatta marinsoldaterna
med nöd och näppe lyckats undfly ingen
jörerna på månen LV-223 får de indikationer på att en av deras stridskamrater
fortfarande lever på månens yta.
Soldaterna lämnar ingen bakom sig. De
osäkrar pulsgevären för en andra omgång.

Världen fortsätter att gå sönder.
BPRD och den ryska ockulta byrån gör
vad de kan för att stå emot Ogdru Jahad
och Ogdru Hem. Det är dags att evakuera
BPRD:s högkvarter innan byggnaden
krossas av ett kolossalt vidunder. I ett
desperat försök att skaffa allierade ingår
Iosef, den ryska byråns chef, ett förbund
med en demon och ger sig av mot helvetet.
Häftat album. [164419]

Mike Mignola & Thomas E. Sniegoski
Grim Death and Bill the
Electrocuted Criminal 279:Mike Mignola och Thomas Sniegoski har
tillsammans skrivit en illustrerad roman
(inte en serie!) som hämtar inspiration från
1930-talets pulp-berättelser.
Gatorna är laglösa. Goda medborgare
som försöker få livet att gå ihop krossas
av ondska och mörker. Gangstrar styr och
ingen går säker. När det ser som mörkast
ut uppenbarar sig någon ur mörkret, en
hämnare klädd i skuggor, iförd svart slokhatt, en grinande dödskalle. Tillsammans
med en dödsdömd fånge tänker Grim
Death rensa upp bland dem som håller
medborgarna i skräck.
Inbunden. [165376]

Mark Millar & Stuart Immonen
Empress 259:En intergalaktisk drottning flyr med
barnen från sin psykotiska och våldsamma
man.
Emporia är gift med krigsherren Morax,
som är fullkomligt hänsynslös och styr
galaxen med järnhand. Emporia har
tröttnat på livet med en psykotisk krigare.
Tillsammans med sina barn och sin livvakt
planerar hon att fly Morax och finna frid
med sin syster. Kan Emporia fly undan
Morax och finns det i så fall någonstans i
universum där hon och hennes barn kan
finna säkerhet?
Inbundet album. [164641]
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Brian K Vaughan & Fiona Staples

Robert Kirkman & Charlie Adlard

Senaste albumet i rymdoperan är en fristående berättelse:
The War for Phang.
Hazel har äntligen återförenats med sin växande familj.
Hon reser till en krigshärjad komet där Wreath och Landfall har slagits i evigheter. Nya vänner väntar och andra
försvinner för alltid i en fartfylld historia.
➥ Häftat album i april. [166325]

Ett nytt kapitel i den tecknade serien som inspirerat
tv-serien med samma namn.
Tiden är inne. Kriget har brutit ut. Betyder det att Rick
har dömt allt han har byggt upp till undergång?
➥ Häftat album i mars. [166328]

Saga Vol 7 159:-

Bryan Lee O’Malley & Leslie Hung
Snotgirl Vol 1 110:Följ en grupp unga vänners liv i storstaden,
fyllt av glamour, snor och stalkers, i den
nya serien från serieskaparen bakom Scott
Pilgrim.
Vem är Lottie Person? Framgångsrik
mediapersonlighet med perfekt liv, eller
ett allergidrabbat vrak? Var går gränsen
mellan den vi är och den vi vill vara? Hur
reagerar omvärlden på den dualitet som
dagens mediavärld ger möjlighet till?
Charmig nutidsigenkänning om en snorig
modebloggare.
Häftat album. [165531]

Wendy & Richard Pini
Elfquest: The Final Quest #19 49:Paret Pini har återvänt till sina varg
ryttare, som de först började berätta om på
80-talet.
Hövdingen Cutter är frisk igen, och återvänder med sina räddare till Farsträdet.
Men glädjen grumlas av nyheter om att
en invadernade armé med djunslänningar
har slagits mot Iceholts mänskliga in
vånare - som aldrig förut har ställts inför
skjutvapen. Samtidigt, i de övergivna
ruinerna efter Solbyn, pågår jakten efter
en sedan länge försvunnen talisman som
kan döma alla alver i Den högstes palats
till undergång.
Serietidning. [166282]

Rick Remender & Jerome Opena
Seven to Eternity Vol 1 110:Storslagen weird fantasy från författaren
till Black Science och Punisher.
En döende riddare kan få allt han någonsin har önskat sig. Det enda han måste
göra är att knäböja inför en illvillig gud
och svära sin trohet till den. Är det något
Adam Osidis kan göra, eller kommer han
istället att medverka i en liten grupps
desperata kamp mot guden? Ni anar nog
hur det kommer att sluta ...
Häftat album. [165530]
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The Walking Dead Vol 27:
Whispere War 219:-

Noelle Stevenson, Grace Ellis
& Allen A Brooke
Lumberjanes Vol 6 189:Charmig serie om vänskap och trassel på
sommarlägret.
På sommarläger kan vad som helst hända
och när gänget bestämmer sig för hjälpa
Seafarin’ Karen utvecklas det till ett äventyr de sent kommer glömma. Karens båt
har blivit stulen av en grupp sälingar och
gänget måste försöka få tillbaka den innan
en hiskelig storm rullar in över lägret.
➥ Häftat album i april. [165539]

Lumberjanes/Gotham Academy 239:När lärare från både Gotham Academy
och Miss Qiunzella Thiskwin Penniquiqul
Thistle Crumpet’s Camp for Hardcore
Lady Types försvinner bestämmer sig
deras elever för att försöka hitta dem.
Deras vägar korsas och snart förstår de
att det är samma mysterium som de söker
svar på. Vad finns i skogen som kan vara
läskigare än monster och björnar? Kanske
ett födelsedagskalas från 1980-talet?
➥ Häftat album i mars. [164479]

Brian Wood & Mack Chater
Briggs Land Vol 1: State of Grace 219:En modern kriminalberättelse som av
handlar religiös extremism, vapendyrkan,
hatbrott, PTSD och behovet av frihet.
Briggs Land är ett stort glesbebygt område
av USA som tillhör familjen Briggs och
deras likasinnade, en milis som inte litar
på staten och dess tjänstemän. Deras
yttersta mål är att vara självförsörjande
och kliva ur den amerikanska federa
tionen. Familjen har letts av Jim Briggs
som avtjänar en livstidsdom för att ha försökt skjuta dåvarande president Reagan,
men Grace, Jims fru, har tröttnat på sin
make och sättet han sköter familjens
affärer och åtaganden. Grace bestämmer
sig för att ta över makten i Briggs Land.
Hennes första utmaning blir att hålla samman sina tre söner efter ett mordförsök.
➥ Häftat album i mars. [164423]
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Batman Rebirth: Night of
the Monster Men 249:Århundradets storm är på väg
in mot Gotham City och Batman
med medhjälpare gör sig redo för
allt som kan tänkas gå fel.
Tack vare Dr. Hugo Stranges ränker bär
stormen med sig ett regn av monster. Kan
Batman, Nightwing och Batwoman stå
emot de fasor som vindarna bär med sig
när gigantiska varelser klampar nedför
stadens gator?
Inbundet album. [164432]

All Star Batman Vol 1:
My Own Worst Enemy 299:Tungviktarna Scott Snyder och John
Romita Jr. påbörjar den nya berättelsen om
Batman efter DC:s Rebirth.
Two-Face har ett pris på sitt huvud och är
fängslad vid Batman med handklovar. Batman måste föra ut Two-Face ur Gotham
City och genom den amerikanska mellan
västern. Prisjägare, avskum och vanligt
folk i behov av stålar som försöker kamma
hem belöningen gör uppgiften svår. Till sin
hjälp har Batman den nya hjälten Duke
Thomas, som han tidigare har hjälpt ur
Jokerns klor. Men kan Batman ens lita på
sina närmaste vänner när belöningen kan
vara lösningen på mångas problem?
➥ Inbundet album i april. [164994]

Batman Rebirth Vol 1:
I am Gotham 169:En ny tidsålder gryr för Batman i DC:s nya
grafiska romaner, som går under samlings
namnet Universe Rebirth.
Två nya superhjältar dyker upp i Gotham,
båda lika mäktiga som Superman och
hängivna att göra gott. De kallar sig
Gotham och Gotham Girl, de har räddat
Batmans liv och ser upp till honom. Men
när de nya frälsarna plötsligt går över
till skurkarnas sida får stan problem.
Att de dessutom skyller sina och stadens
problem på den maskerade hämnaren gör
inte saken lättare. När en mystisk kraft
gör hjältar till skurkar och människor till
monster måste Batman bestämma sig för
hur han ser på sin stad. Vad är det som
väger tyngst, mörkret eller ljuset?
Häftat album. [163526]

Batman Rebirth Vol 2: I am Suicide 179:Batman har alltid varit lite tokig, men nu
har det verkligen gått helt överstyr. Det är
rena självmordet! För att gripa Psycho-
Pirate och rädda Gotham Girl söker
Batman upp Amanda Waller. Han vill ha
hjälp av hennes galna specialstyrka för att
bryta sig in i världens mest välbevakade
fängelse och stjäla från en av sina värsta
fiender ... Bane.
➥ Häftat album i april. [166299]

Harley Quinn and
her Gang of Harleys 179:Ett gäng av Harleys gör Coney Island
säkrare?
Harley Quinn har skaffat sig ett gäng.
Ett gäng som behövs när man bestämmer
sig för att bli hyrvigilante. Gänget består
av Harley Queens, Harlem Quinn, Bolly
Quinn, Harvey Quinn och Hannuquinn.
Alla med sina egna specialiteter. Har
gänget vad som krävs eller låter de Harley
göra allt jobb? Upp till bevis när Harley
blir kidnappad av någon som hyser agg
mot henne och gänget måste visa att de
har vad som krävs för att få sola sig i
glansen från Harley karaktär.
Häftat album. [164436]
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Harley’s Little Black Book 299:I fem korta äventyr stöter Harley
på några av DC:s universums
mest välkända hjältar.
Harley försöker rädda Wonder
Woman från ett attentat; en röd
kraftring kommer i Harleys väg;
Zatana kommer förbi för att hjälpa
Harley att bli av med ett irriterande spöke
som gjort Harleys hem till sin boning och
mycket mer.
➥ Inbundet album i april. [164990]

Batgirl Rebirth Vol 1:
Beyond Burnside 179:Barbara Gordon behöver en paus från livet
i Burneside, så en resa till Japan känns
som en utomordentligt bra idé.
Planen är att träna med några av världens
mest framstående kampsportare och
att träffa Fruit Bat, en superhjälte som
bekämpade brott på 1940-talet och som vid
en aktningsvärd ålder av 104 fortfarande
är i gång. Problem hopar sig dock snabbt
när Barbara träffa Kai, en vän från barndomen. Någon är ute efter Kai och Batgirls
får i uppdrag att komma på vem.
➥ Häftat album i mars. [165515]

Batgirl and the Birds of Prey
Rebirth Vol 1: Who is Oracle 179:En mystisk ny brottsling som går under
namnet Oracle har förklarat krig mot
Gotham.
Barbara Gordon, a.k.a. Batgirl, gick
själv under namnet Oracle när hon löste
cyberbrott. Hon gillar inte att någon har
stulit hennes artistnamn. Kan hon få hjälp
av Black Canary och den alltid opålitliga
Huntress i jakten på den hatiska
Oracle? Gänget måste börja med att ta
reda på vem som egentligen döljer sig
bakom namnet.
➥ Häftat album i april. [166300]

Batman Detective Comics Rebirth
Vol 1: Rise of the Batmen 179:En ny grupp utrustade och tränade i som
Batman har dykt upp på Gothams gator.
Deras motiv är dolda men de är ute efter
stadens brottsbekämpare. Gruppens
militära disciplin och teknologi gör dem till
något Batman inte har sett på länge. Han
förstår att de måste tas på allvar. Ensam
kan han inte stå mot dem, så han ber
Batwoman att träna upp nästa generation
brottsbekämpare. Kan Kate Kane organisera Gothams unga vilgilanter till en
grupp redo att ta itu med det nya hotet?
Häftat album. [164428]

Green Lanterns Rebirth Vol 1:
Rage Planet 179:Jessica Cruz och Simon Baz är jordens
nuvarande Gröna Lyktor. När utom
jordiska livsformer anländer till USA är
det deras jobb att ta emot dem och be dem
resa vidare.
Det går dock inte som planerat, och de
inser snart att de Röd Lyktorna vill göra
jorden till sin nya hemplanet. De Röda
Lyktorna lever på ilska och raseri. Om de
lyckas med sin plan kommer jorden att
förändras för evigt. Jessica har inte varit
utanför sin lägenhet på tre år och Baz litar
inte på sin rings kraft utan bär fortfarande
sin pistol från tiden som biltjuv. Jessica
och Baz klarade inte Hal Jordans krav och
måste därför dela på en kraftkälla som
kräver att båda två är närvarande för att
aktiveras.
Häftat album. [163529]
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Harley Quinn Rebirth Vol 1:
Die Laughing 179:Harleys liv på Coney Island hamnar i
obalans när ön invaderas av zombier.
Harley har lämnat Jokern bakom sig och
är nu Drottning av Coney Island. Men
tivoliön ställs inför ett oväntat problem.
Zombier har invaderat, hungriga sådana
som inte har något emot att kalasa på
både invånare och turister. Harley och
hennes gäng med beundrare måste försöka
försvara de oskyldiga besökarna samtidigt
som de måste finna svar på vad eller vem
som är skyldig till röran. Bakom albumet
står Amanda Conner och Jimmy Palmiotti.
➥ Häftat album i mars. [165517]

Lucifer Vol 2: Father Lucifer 179:Serien är grund för tv-serien med samma
namn, men har en helt annan ton.
Gud är död och Lucifer har varit ute på en
lång resa i ett försök att bevisa sin oskuld.
Han vill inte återvända till helvetet, utan
längtar tillbaka till sin klubb Ex Lux i
Los Angeles för att dränka sina sorger i
färgglada drinkar. Det leder till maktkamp
såväl i himmeln som i inferno. Mänskligheten har aldrig varit mer sårbar. Klarar
Lucifer av att ligga lågt och dränka sina
sorger i Los Angeles, eller behövs han för
att rädda människosläktet?
➥ Häftat album i mars. [165523]

Nightwing Rebirth Vol 1:
Better Than Batman 179:Dick Grayson har återvänt till Gotham
efter en tid som spion.
Han är åter Nightwing och har infiltrerat
The Parliament of Owls. Där har han blivit
tilldelad en mentor, Raptor. Raptor ska
lära Nightwing hur det är att jobba för den
’onda’ sidan. Men ju mer Dick lär sig om de
onda, desto svårare blir det att hålla isär
vilken sida som är vilken. Kommer Nightwing att komma ihåg allt som Batman har
lärt honom, och kommer det hjälpa eller
stjälpa hans kall?
Häftat album. [163531]

Suicide Squad Rebirth Vol 1:
The Black Vault 179:Nya uppdrag och nya medlemmar för Task
Force X, även känd som Suicide Squad.
Det nya målet för Amanda Wallers grupp
med galningar och mördare är något kallat
The Black Vault. I det verkar det finnas
varelser med övermänskliga krafter och
föremål som härstammar från andra
dimensioner. Kan det vara så att någon
annan tycker att Task Force X var en bra
idé och själv vill ha en grupp som kan ta
itu med sådant som andra tycker är för
solkigt? Samtidigt inser Amanda Waller
att hon är i behov av kryptonit, och den
enda hon kan vända sig till är Lex Luthor.
➥ Häftat album i mars. [165520]

Wonder Woman Rebirth Vol 1:
The Lies 179:Steve Trevor är försvunnen i Urzkartagas
djungler.
Wonder Woman letar efter honom, med
hjälp av en motvillig Cheeta. I utbyte
mot sin hjälp kräver Cheeta att Wonder
Woman ska döda guden Urzkartaga. Det
är gudens fel att Cheeta är fången i sin
djuriska form och hon vill återgå till ett liv
som människa. Wonder Womans lasso har
slutat fungera och vägarna till Olympos
och Themyscira är stängda. Kan hon klara
av en gud trots höga odds?
Häftat album. [164431]
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Captain Marvel Vol 2: Civil War II 179:Carols nya roll som befälhavare gör att hon
måste fatta svåra beslut.
När siaren Ulysses förutspår att Thanos är
på väg mot jorden för att förstöra den, ger
sig Captain Marvel tillsammans med sina
medarbetare från Alpha Flight ut för att
stoppa den galna titanen. Kan Carol klara
av det? Vilket pris är värt att betala för att
skydda jorden?
Häftat album. [164643]

Deadpool: Bad Blood 259:Den första grafiska romanen med Deadpool
i huvudrollen.
Deadpool har gott om fiender. Han har faktiskt svårt att hålla ordning på dem, så det
är inte så konstigt att Thumper, som dyker
upp från ingenstans för att krossa honom
till smet, är något av ett
mysterium. Varifrån kommer han?
➥ Inbundet album i mars. [166082]

Deadpool & The Mercs for Money Vol 1:
Mo’ Mercs, Mo’ Monkeys 179:Wade Wilson har tagit på sig en ny uppgift:
att sätta P för en bunt radioaktiva super
skurkar.
Han är dock inte helt införstådd med att
alla inte påverkas av radioaktivitet.
Kanske har han tagit sig vatten över
huvudet, speciellt när jobbet är att ta hand
om Negasonic Teenage Warhead.
Häftat album. [164646]

Moon Girl and Devil Dinosaur
Vol 2: Cosmic Cooties 189:En nyinflyttad pojke får upp ögonen för
Luna Lafayette.
Samtidigt börjar New Yorks mest efter
sökta T-Rex få slut på gömställen, något
som kompliceras ytterligare när han råkar
byta kropp med Luna. Kan månflickan
hålla sig undan alla som vill fånga in den
röda fasan? Klarar Devil Dinosaur av
proven i skolan? Och vem är Lunas nya
nemesis, Kid Kree?
Häftat album. [163946]

Wolverine vs Deadpool 319:En samling serier där mannen med
adamantiumklorna möter lustigkurren i
den röda dräkten.
Wolverine och Deadpool har korsat
varandras vägar under årens lopp. Ibland
har de varit på samma sida, men de har
också varit i konflikt. Wolverine vs Deadpool samlar de tillfällen då de samarbetat
eller bankat stoppningen ur varandra.
Häftat album. [164652]

Wolverine: Old Man Logan
Vol 3: The Last Ronin 169:Logan är en åldring med ett viktigt upp
drag.
Han har fått en andra chans, och nu
tänker han ställa allting till rätta, så att
katastrofen från hans verklighet inte behöver inträffa - den där natten när
skurkarna slog sig ihop och tog ut alla
världens hjältar. Logan förlorade vännerna
och meningen med livet. Nu hoppas han
kunna stoppa skurkarnas planer i det
förflutna. Men man leker inte ostraffat
med tid och rum. Det slutar med att han
hamnar på botten av en djup brunn.
Häftat album. [163949]
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Ajin: Demi Human volume 9 139:av Gamon Sakurai
Kei Nagai dör i en trafikolycka, men åter
upplivas och får veta att han inte längre är
helt mänsklig.
Den odödliga Ajinterroristen Sato har
infiltrerat byggnaden där Forge har sina
kontor! För att skydda VD:n och dennes
sekreterare tar Kei med dem mot kontoren
på femtonde våningen, men Sato ligger
steget före och har redan gjort sig av med
Keis allierade. För att hindra Sato från
att fortsätta sprida skräck har Tosaki
förseglat hela byggnaden vilket har för
vandlat den till en gigantisk likkista för
alla som befinner sig där.
➥ Pocket i april. [161865]

Blame! 3 349:-

Attack on Titan vol 21 119:av Hajime Isayama
Science fiction-berättelse om hur en sista spillra av mänsklig
heten försöker överleva i en hård alternativhistorisk värld där
människoätande titaner hotar de sista överlevande.
Kampen mot Bertholdt, Reiner och odjursjätten har lett till en
oförutsedd kris där både Erwin och Armin har satt sina liv på
spel. Med hjälp av serumet som förvandlar människor till
jättar kan en av dem räddas. Kommer det att göra Eren och
Levi till fiender? De få överlevande har nu tillgång till Erens
pappas källare och informationen som kommer förändra allt ...
➥ Pocket i april. [159820]

Attack on Titan Before the Fall 10 119:av Ryo Suzukaze och 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
mänskligheten befinner sig bakom en mur.
Sharl , som satts i husarrest av sin bror Shabby, upptäcker att
Kuklo har överlevt och flyr ensam från sin bror. Hennes mål är
platsen där uppfinnaren av ’utrustningen’ befinner sig: den illa
beryktade ’understaden’! Hemligheterna kring Sinamuren och
den förseglade staden är många, men de dras bit för bit fram
i ljuset.
➥ Pocket i april. [142791]

Attack on Titan Adventure 119:Ett soloäventyr från Attack of Titans värld! Välj din egen väg
genom berättelsen.
Pocket. [139484]

Attack on Titan: The Anime Guide 199:En fullspäckad infobok om animen baserad på den kända
mangan om hur en spillra av mänskligheten lever i skräck för
människoätande jättar. Boken innehåller tidigare
opublicerade teckningar, information om animens karaktärer,
jättar, och värld, samt intervjuer med mangaförfattaren
Isayama Hajime och animeregissören Araki Tetsuro, och
mycket mer! En oumbärlig bok för den inbitne fantasten.
➥ Storpocket i mars. [159826]

av Tsutomu Nihei
Killy är en tystlåten man med en stor
puffra som går stridande genom cyber
labyrinter av stål och betong i en framtid
präglad av förintelse och förfall där alla
söker efter de mystiska Net Terminal Genes.
Cibo har laddat upp sig själv i Sanakans
kropp och de kämpar nu om kontrollen
över den. Cibo och Killy fortsätter sam
tidigt sitt sökande efter Net Terminal Gene
inuti Toha Heavy Industries som verkar
vara en skyddad plats dit varken Admin
istrationen eller Safeguards kan nå.
Mensab är en av de AI:ar som kan skydda
sina mänskliga skyddslingar från Silicon
Life. Den gör ett försök att skicka Killy
till en instabil del av Toha där han möter
någon han inte var beredd på ...
➥ Storpocket i mars. [161805]

Clockwork Planet 1 139:av Yuu Kamiya & Tsubaki Himana
Även på en plats så mekaniserad som
Urverksplaneten anses Miura Naoto vara
en riktig mekaniknörd.
Han lever för att mecka med sina
maskiner. Han har kugghjul på hjärnan,
helt enkelt! Faktum är att han kan känna
maskiner på ett sätt som ingen annan
kan, och när en urverksmamsell faller från
skyarna är han den som kommer att stå i
centrum för händelserna som ska komma
att skaka världen i dess grundvalar...
➥ Pocket i mars. [162306]

Devil’s Line, 5 139:av Ryoh Hanada
Universitetsdoktoranden Tsukasa och
halvvampyren Anzai lever i en värld där
vampyrer i hemlighet rör sig oupptäckta
bland människor.
Äntligen är Anzai och Tsukasa till
sammans. Men Anzai lider fortfarande
av att inte kunna behärska sin hunger.
Hans och Sawazakis hemliga förflutna, en
plan att spionera på Anzai och de andra,
en kvinna som också kallar sig Anzai,
allt detta är på väg mot sin oundvikliga
dramatiska mötespunkt.
Pocket. [161801]

Devil’s Line, 6 139:Grupp F förbereder en attack mot CCC,
organisationen som eftersträvar totalt
utrotande av de varelser som de anser
vara ondskefulla. Några desertörer från
CCC med 07 i spetsen bestämmer sig för
att göra gemensam sak med grupp F. Samtidigt börjar Anzai bli varse betydelsen av
sitt förseglade förflutna.
➥ Pocket i april. [161808]
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Fire Force 2 119:av Atsushi Ohkubo
En epidemi av självantändningar
orsakade av att folk blir besatta av
demoner har drabbat Tokyo och en väldigt
speciell brandkår har grundats för att ta
itu med problemet!
Mitt under övningen för nya medlemmar
tar sig en mystisk man in på platsen för
eldsvådan och attackerar brandkåren. I ett
chockerande avslöjande får Shinra reda på
den upprörande sanningen om eldsvådan
som tog hela hans familj ifrån honom!
Dessutom uppdagas sanningen om åttonde
brigadens verkliga mål. Kommer nästa
motståndare att vara en brigad från deras
egen kår??
Pocket. [159836]

Fire Force 3 119:För att ta reda på vad som ligger bakom
alla självantändingar har Shinra och de
andra i åttonde brigaden utmanat femte
brigaden! En serie strider bryter ut, och
Princess Hibana, som har de starkaste
eldkrafterna i femte brigaden, attackerar
Shinra! Kommer han att kunna besegra
självaste brandchefen i den femte
brigaden?
➥ Pocket i april. [159837]

Masashi Kishimoto

Boruto: Naruto Next
Generation Vol 1 99:Ninjaäventyren fortsätter med Narutos son, Boruto!
Narutos dröm blev sann - han blev den främsta ninjan i
sin by. Men det här handlar inte om honom, utan om hans
son Boruto. Det är fredliga tider och en ny generation
shinobi har sluppit många av prövningarna som deras föräldrar genomled. Kanske är det därför Boruto hellre spelar
tv-spel än tränar med ninjavapnen. Men han har ett mål i
livet - han vill bli mäktig nog att utmana sin far.
➥ Pocket i april. [167881]

Flying Witch, 1 119:av Chihiro Ichizuka
Kowata Makoto har alltid huvudet i det blå
och ett uselt lokalsinne, men det är kanske
vad man väntar sig av en ung häxa.
Hon är en häxa som just just flyttat till
ett nytt hus där hennes släktingar ska ta
hand om henne och träna henne. Makoto
måste tampas med både övernaturligheter
och allt det andra som man måste gå
igenom när man ska bli vuxen, samtidigt
som hon lärs upp i häxkonstens traditioner
och lär sig allt hon behöver veta om den
nya plats hon flyttat till.
➥ Pocket i april. [161807]

Fuku Fuku: Kitten Tales 2 119:av Kanata Konami
Fuku-fuku är en liten kattunge som är
lika söt när hon blänger ilsket som när
hon somnar i maten! En manga där man
nästan får sitt lystmäte av allt en kattunge
kan hitta på.
Fortsättningen på kattungemangan av den
välkände kattmangatecknaren Konami
Konata. Fuku-fuku och änkan som adop
terat den vilsna lilla katten upptäcker vardagens alla förunderligheter tillsammans,
allt berättat ur Fuku-fukus synvinkel! En
liten kattunge har många möjligheter till
förtjusande äventyr varje dag.
Pocket. [161799]

Hiro Mashima

Fair y Tail 58 119:Fairy Tail är återförenade, och nu måste de stå enade i
kampen mot Zeref och imperiet Albareth.
Irene , också kallad ’Rödaste Förtvivlan’ har med sin
formel ’Universe One’ försänkt Fiore i kaos och förvirring.
Men medlemmarna i Fairy Tail vägleds nu av ’den första
älvan’ och förbereder sig för motangrepp. Dock ser Zelef
och hans miljonarmé ut att sitta säkert i sin ockupation,
och Mavis är upptagen med Imbel, ’vintergeneralen’. Med
kejsarens tillåtelse har de tolv Spriggan satts i rörelse, och
kriget trappas upp när Natsu och de andra samlar sig för
striden om sina hem!
Pocket. [159831]

Fair y Tail 59 119:Kriget har utvecklats i en ny, kaotisk riktning! Mavis har
flytt från Zeref och har samlat mod och förtröstan i sitt
beslut att återvända till sitt gille, till sitt hem. Samtidigt
rör sig någonting mäktigt och oroväckande inom Natsu,
en trollkraft han inte känner igen. När han försöker finna
vägen till Zeref möter han ingen mindre än Grey! De har
båda blivit manipulerade av Zeref, och nu står både deras
liv och existens på spel.
➥ Pocket i april. [159832]

Gangsta Cursed Vol 1:
Ep_Marco Adriano 129:av Kohske
En manga som knyter an till maffiaserien
’Gangsta’ av samma författare, men
utspelar sig flera år tidigare.
Det här är berättelsen om vad som hände
Marco Adriano, lojal och aktad medlem av
Christianofamiljen, femton år före
händelserna i Gangsta. Han var en gång
en pojke med kodnamnet Spas som uppfostrats till Jägare och tillhörde gruppen
Destroyers Secon Group. Hans enda mål
i livet var att döda så många Twilights
som möjligt, tills en dag ett avslöjande
ställer hela hans liv och livsberättigande
på ända...
Pocket. [163887]
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Haikyu Vol 7 99:av Haruichi Furudate
Hinata har alltid varit kort, men när han
ser volleybollspelaren med smeknamnet
’lille jätten’ bestämmer han sig för att själv
bli ett volleybolless
Aoba Josai är det farliga motståndarlag
som Karasuno inte tycks kunna besegra,
vars passare Oikawa skrämmer till och
med den annars så självsäkre Kageyama.
Spänningen är på topp när Kagayama
ersätts av Karasunos reservpassare, Sugawara. Kommer han att klara pressen?
Pocket. [164495]

Haikyu Vol 8 99:Det är det sista setet i den hårda matchen
mot Seijoh. Karasuno måste hitta ett sätt
att vända matchen till sin fördel, och
skickar oväntat in förstaringaren
Yamaguchi att göra en reservserve.
Pocket. [166048]

Kio Shimoku

Genshiken
Second Season vol. 10 119:-

Serie om nördarna i otakugruppen Genshiken: Sällskapet
för Studier av Modern Visuell Kultur.
Den nyligen utsedda ordförande Ogiai välkomnar nya
medlemmar i klubben! Tre nya elever svärs in. En av dem
är en riktig skönhet, men sanningen om henne blir en
verklig överraskning.
➥ Pocket i mars. [162343]

Ghost in the Shell 1 Deluxe Edition 279:av Masamune Shirow
Den tecknade serier som legat till grund för
vårens stora film.
Gränsen mellan människa och maskin
har suddats ut ordentligt en bit in på
2000-talet och superagenten och cyborgmajoren Motoko Kusanagi är ett levande
exempel på detta. Hon spårar de farligaste
av terrorister och cyberbrottslingar - även
så kallade ’ghost hackers’, som tar sig in i
gränssnittet mellan människa och maskin
för att skapa sina egna marionetter. I
jakten på en sådan tränger Kasanagi djupt
in i informationsdjungeln och hamnar i
en värld där självmedvetandet och själens
existens utmanas.
Inbunden. [162284]

Ghost in the Shell 1.5
Deluxe Edition 189:Den här volymen innehåller en samling
berättelser som utspelar sig mellan
originalmangan och Ghost in the Shell 2:
Man-Machine Interface. Vi får följa
agenterna i sektion 9 i deras kamp mot
teknobrott, när de jagar efter terrorister
och cyberhackers, utan att bry sig om hur
stor del av deras kroppar som är kött eller
kisel. Innehåller berättelserna ’Fat Cat,
Drive Slave, Mines of Mind’ and ’Lost Past’.

av Shuzo Oshimi
Makoto Ozaki lever ett trist liv fyllt av små
förnedringar, tills han en dag möter en blek
flicka som dricker hans blod och ger honom
ett val som förändrar honom för alltid.
Efter att ha attackerat sin mamma försvinner Yuuki från sjukhuset. Samtidigt
har Okasaki förts bort av mystiska män
som känner till hans lilla hemlighet, och
vem dyker upp för att rädda honom, om
inte Yuuki? Tillsammans flyr de till Nora,
men Nora vill av någon anledning inte
ha något med Yuuki att göra. Vem ska
Okasaki välja?
➥ Pocket i april. [159843]

Hatsune Miku:
Rin-Chan Now Vol 1 139:av Sezu & Hiro Tamura
Häng med på och bakom scneen med
Kagamine Rin, en av de mest populära
vocaloiderna.
Hatsune Mikus kaxiga, blonda vän får stå
i centrum i den här serien som har inspirerats av musikvideon ’Rin-chan Now!’
Storpocket. [163522]

The Heroic Legend of Arslan 6 119: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 står inte så ensam som han först
trott. Han har inte bara den berömde
strategen Narsus i sitt följe, utan också
prästinnan Farangis med sin magi och
svärdskonst, och den lojale Daryuun som
är Arslan helt hängiven. Men än är
styrkan för liten att utmana Lusitaniens
hela armé på 300 000 man. Arslan har
bjudits in till borgen Kashan, men det
visade sig vara en fälla!

Inbunden. [162287]

Pocket. [158003]

Ghost in the Shell 2 Deluxe Edition 289:-

Ichi-F: A Worker’s Graphic Memoir
of Fukushima Nuclear Power Plant 239:-

Uppföljare till ’’Ghost in the Shell’.
Tamaki Tamai, långbent och ofta lättklädd
utredare med övernaturliga krafter från
Channeling Agency, får i uppdrag att
undersöka en instabilitet i den rumtid som
kallas jizaiten. Två krafter tycks samverka
för att skapa störningen - en knuten till
en professor Rahampol och den andra
till cyborgen och terroristbekämperskan
Motoko Aramaki.
Inbunden. [162288]
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Happiness 4 139:-

av Kazuto Tatsuta
En serieroman om Fukushimakatastrofen.
I mars 2011 skakades Japan av den värsta
jordbävningen i modern tid. Den orsakade
tre härdsmältor i Fukushima Daiichi
kärnkraftverk. Det här är den sanna
berättelsen om en helt vanlig man, Kazuto
Tatsuta, och hans arbete med att sanera
efter kärnkraftskatastrofen.
Storpocket. [162313]
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In/Spectre 3 119:av Kyou Shirodaira & Chasiba Katase
När Kotoko var liten kidnappades hon av
yokai, de övernaturliga varelser som vistas
på gränsen till människornas värld. De gav
henne krafter som hon nu använder för att
bekämpa övernaturliga brott.
Kotoko och Kuro tar hjälp av Kuros före
detta flickvän som är polis! Men hur ska
man besegra ett monster som inte lyder
under den vanliga världens regler, som
inte ens dör när man knäcker dess nacke?
Och vad är egentligen Koujin Nanases
äkta skepnad??
➥ Pocket i mars. [159844]

Interviews with Monster Girls 3 139:av Petos
Succubi, dullahan, vampyrer - alla är de så
kallade demi, halvmänniskor med förmågor utöver det vanliga! Och alla är de
söta skolflickor.
Tetsuo Takahashi gör allt för sina söta
monsterelever, men kan han hjälpa en
demi som har dolt sin monstruösa sida av
rädsla att skada andra? Läraren Sakie
Sato har levt ett isolerat liv så att hennes
sexiga utstrålning ska påverka andra så
lite som möjligt, men nu har hon hittat en
man hon vill vara nära.
Pocket. [159847]

MANGASERIER
Konosuba God’s Blessing on This
Wonderful World Vol 2 169:av Natsume Akatsuki & Mashito Watari
Innesittaren och tillika anime-, manga- och
spelfantasten Sato Kazuma förs till en
främmande värld av en söt flicka efter att
ha råkat ut för en bilolycka.
Kazumas omaka gäng får i uppdrag av den
inte särskilt mäktiga gudinnan Aqua att
utföra några enklare uppdrag. Kazuma
njuter i fulla drag av livet i den nya
världen då plötsligt en dullahan, som
påstår sig vara en av ledarna för Djävulskungens armé anländer till staden ...
Pocket. [166072]

Love Stage Vol 6 129:av Eiki Eiki & Taishi Zaou
Izumi kommer från en gammal skåde
spelarfamilj, men efter att ha gjort bort sig
på scen överger han skådespeleriet ... tills
han förmås att spela mot den populära och
ack så tilldragande Ryohma.
Izumi hade beslutat sig att en gång för
alla tala om för Ryohma hur han känner,
även om Ryohma inte längre minns deras
förflutna. Samtidigt drabbar en annan
katastrof Saotome och Izumis bästa vän
Kuroi.
Pocket. [163548]

Junji Ito’s Dissolving Classroom 139:av Junji Ito
En samling berättelser om Yuma, som
dragits in i en värld fylld av fasansfulla
händelser och ond magi.
Yumas demoniska lillasyster Chizuru är
orsaken till de flesta av katastroferna.
Var än de märkliga syskonen tar vägen
följer konstiga och skräckfyllda händelser i
deras spår. Junji Ito förvrider verkligheten
på bästa sätt i denna serie berättelser om
hur vardagen kan bli en mardröm.
Pocket. [157177]

Kase-San and Morning Glory 159:av Hiromi Takashima
Yamada, skolans trädgårdsmästare, blir
kär i en populär sporttjej.
Yamada är blyg, en smula försagd och
ganska klumpig, så hennes känslor för
den utåtriktade populära löparstjärnan
Kase-san kommer som en total överraskning. För att deras förhållande ska kunna
växa sig starkt måste de hjälpa varandra
till nytt självförtroende och förståelse.
Kommer den skygga Yamada kunna öppna
sig till slut?
Pocket. [162531]

Kiss Him, Not Me 9 119:av Junko
Kae Serinuma är en nördtjej som älskar
yaoi och inte vet vad hon ska göra av sina
fyra oönskade beundrare.
Snart är det Kaes födelsedag! Alla har
kämpat för att hitta något som Kae önskar
sig. Alla utom Igarashi, vill säga, och
kvällen innan Kaes födelsedag tar han
kontakt med henne i hemlighet...
Pocket. [159850]

Kiss Him, Not Me 10 119:Kae och de andra ska till anime-
evenemanget Kachu Love! Väl där vinner
Igarashi en signerad affisch av en röstskådespelare, och han lämnar förstås över
vinstlotten till Kae. När hon äntrar scenen
får hon träffa sin favoritröstskådis, men
efter evenemanget visar det sig att han är
hennes barndomskamrat!

Akira Himekawa

The Legend of Zelda
Twilight Princess Vol 1 99:Link kämpar för att rädda prinsessan Zelda och Hyrule.
Link har dragit sig undan till byn Ordon, på flykt undan
jobbiga händelser i det förflutna. Men han kommer snart
att tvingas ut i hetluften igen, för i Skymningsriket har en
ond tyrann bestämt sig för att ta kontroll över en gammal
trollmakt och lägga både Hyrule och sin egen värld under
sig. För länge sedan försökte onda trollkarlar ta makten
över Hyrule. Ljusandarna skickade trollkarlarna i exil till
Skymningsriket bortom Skymningen spegel och fångade
deras makt i Skuggkristallen. De skärvorna är tyrannen
nu ute efter.
➥ Pocket i mars. [166710]

The Legend of Zelda
Legendar y Edition
Vol 2 179:En samlingsvolym med del tre och
fyra i mangan baserad på Nintendos
tv-spel. Den här utgåvan, i extra
stort format, nnehåller nyritade
färgbilder.
Storpocket. [164501]

➥ Pocket i april. [159851]
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ONE & Yusuke Murata

Eiichiro Oda

Saitama är, sitt utseende till trots, en superhjälte som
letar efter värdiga motståndare.
Garo sprider förintelse omkring sig med liv och lust.
Saitima kastar sig in i en kampsportstävling för att främja
sina studier och Metal Bat tar ett uppdrag där han ska
skydda en högt uppsatt person i Hjältarnas förening.
Pocket. [164496]

Stråhattarna har anlänt till Nya världen, och den andra
halvan av Storleden rymmer faror de inte ens kunnat före
ställa sig! Nu utmanar de Fyrstjärnorna, de fyra
mäktigaste piraterna i världen.
Luffy och de andra som stannade på Dressrosa har nu
anlänt till Elefanten för att sammanstråla med Nami och
det andra. Men varför är allting i spillror när de kommer
fram? Och var är Sanji? Har hans förflutna kommit ikapp
honom till sist, och vad ÄR egentligen hans förflutna?
Pocket. [166050]

One-Punch Man Vol 10 99:-

One-Punch Man Vol 11 99:Saitama blir distraherad under turneringer och plötsligt
har han Centichoro, ett drakmonster modell större, över
sig. Metal Bat får också problem.
➥ Pocket i mars. [166713]

One Piece Vol 82 99:➥ Pocket i maj. [168173]

Missions of Love vol 14 119:-

Nichijou My Ordinary Life, 7 119:-

av Ema Touyama
Romantisk komedi om tjej som försöker
finna kärleksinspiration via utpressning,
vilket givetvis är svårare än hon tänkt sig.
Yukina har blivit tillsammans med Akira,
men varför är hon så fixerad vid Shigure?
De har ju aldrig kommit överens. När de
återförenas i Shigures sommarhus slår det
åter gnistor om dem, och relationen tar
en ny vändning! Båda vill få reda på den
andres hemligheter...

av Keiichi Arawi
Med en titel som betyder ’vardagsliv’ skulle
man kunna tro att inget särskilt händer
i den här mangan, men inget kunde vara
mer fel!
Pumpor är fantastiska! Men kanske en
smula svåra att handskas med. Skol
flickorna i Tokisadame tar det mesta
med ro (nåja, några av dem uppvisar ett
oförutsägbart beteende i vissa situationer)
och det behövs, med tanke på hur deras
’vardagsliv’ ser ut.

➥ Pocket i april. [159854]

Nekogahara: Stray Cat Samurai 2 139:av Hiroyuki Takei
I det medeltida Japan är en bjällra på
halsbandet tecknet på att en katt har
en husbonde. Men den enögde roninen
Norachiyos bjällra hänger från hans
svärdsskida.
Under sina vandringar har Norachiyo stött
på en udda samling katter, varav ett icke
föraktligt antal nu är ute efter hans blod.
Den hemliga polisen kanske är det värsta
hotet, men när en mystisk munk gör entré
ser det ut som om Norachiyos förflutna
till slut börjar hinna ikapp honom även på
andra sätt ...
Pocket. [159873]

Nekogahara: Stray Cat Samurai 3 139:➥ Pocket i mars. [159875]

Neon Genesis Evangelion The Shinji Ikari
Raising Project Vol 17 129:av Osamu Takahashi
Romantisk vardagskomedi baserad på den
alternativa värld man ser i sista avsnittet
av animen Neon Genesis Evangelion.
Om nu varken Rei eller Asuka någonsin
kommer någonvart med Shinji, varför inte
strunta i honom helt och hållet? När de
tar rollerna som två älskande som kämpar
mot ödet är det oklart var gränsen går
mellan skådespeleri och äkta känslor.
Pocket. [162552]
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One Piece Vol 81 99:-

Pocket. [161803]

Princess Jellyfish 4 199:av Akiko Higashimura
Tsukimi Kurashita är en 18-årig manet
nörd som flyttar Tokyo för att bli illustratör.
Där flyttar hon in i ett kvinnokollektiv vars
medlemmar har både vanliga och ovanliga
intressen.
Planen för att rädda Amazuikan börjar så
smått ta form! Tsukimis intresse
väcktes oväntat starkt av Kuranosuke,
som hängivet fortsätter att skapa en
manetklänning. Men är hennes gamla
hjärtesår för djupa? Dessutom kanske de
andra upptäcker att Kuranosuke är en
man, och då måste de tänka ut en listig
plan för att ta sig ur knipan.
Storpocket. [160005]

The Seven Deadly Sins 19 119:av Nakaba Suzuki
Sju krigare skickas i landsflykt, anklagade
för att planera en statskupp. Men när en
prinsessa på flykt ber dem om hjälp måste
de ställa upp.
Den efterlängtade återföreningen med
Elaine kan äntligen ske. Men detta var
endast möjligt genom magi som fläckar
återuppståndelsen med en förbannelse!
För att rädda den han älskar går Ban till
attack mot Galand och Melascula, men hur
dödar man de odödliga?
Pocket. [160017]
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Sui Ishida

Ken Akamatsu

Efter en mystisk attack upptäcker Kaneki att han hungrar
efter mänskligt kött. Han har blivit en halvghoul och dras
in i ghoulernas värld.
Före detta CCG-medlemmen och patologen Kano har
kungjort att han nu gjort gemensam sak med ’Aogiri
trädet’. Samtidigt som CCG sätter in specialstyrkor för att
utplåna Aogiriträdet torteras Kaneki, något som påbörjar
en oväntad fysisk förändring. Dessutom hopar sig
mysterierna kring Rise, som kidnappades av Yomo.
Pocket. [166055]

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. Från tecknaren bakom
mangan Negima.
När Tota har avslutat träningen med Dana återvänder
han till Yukihime för att fria. Hon avspisar honom direkt,
men Tota hinner inte vårda sitt brustna hjärta länge.
Shinobu, den unga flickan han mötte tidigare på sin resa
från landsbygden, dyker upp igen. Det visar sig att hon
är arvtagerska till den gigantiska Yukihirkoncernen! När
Kyrie och Kuromaru desutom blandar sig i leken är ett
nytt explosivt äventyr snart på gång.
➥ Pocket i mars. [160020]

Tokyo Ghoul Vol 11 129:-

Tokyo Ghoul Vol 12 129:➥ Pocket i april. [168174]

Species Domain Vol 1 149:av Shunsuke Noro
En manga om monsterflickor, men med
en ovanlig vinkling - de här monstren är
alldeles vanliga tjejer!
Det händer ibland att ett nyfött barn rövas
bort och ersätts med en bortbyting som ser
ut som en alv, oni, harpya, eller något
annat mytologiskt väsen. Dessa bort
bytingar har utseendet till trots inga av de
magiska krafter man förknippar med alver
eller halvgudar. Kazamori, en ung flicka
med alviska drag, har bittert fått erfara
konsekvenserna av det. Alla tror att hon
bär på alvisk trolldom, men hon kan ingenting sådant. Hon försöker låtsas så länge
det går, men när hon nått gymnasieåldern
möter hon någon som avslöjar hennes
hemlighet. Han utövar dock en egen slags
vetenskapsbaserad magi...
➥ Pocket i mars. [162543]

Sweetness and Lightning 4 139:av Gido Amagakure
Inuzuka är en änkling som inte kan laga
mat, med en liten dotter han älskar över
allt annat. Kotori är en av hans elever som
ofta är ensam. Tillsammans upptäcker
trion matlagningens underbara värld
samtidigt som de stöttar varandra!
Tsumugi har bråkat med en av sina
vänner och är väldigt nere. Inuzuka och
Kotori måste hitta på något för att muntra
upp henne igen, och bestämmer sig för en
riktig utmaning: de ska laga hemgjorda
crêpes!
Pocket. [160009]

Sweetness and Lightning 5 139:Livet som ensam förälder är inte alltid
lätt. Tsumugi växer så det knakar och lär
sig mer om både livet, världen där ute och
matlagning. Hur kan Inuzuka på bästa
sätt vara det stöd hon behöver i tillvaron?
Det krävs kanske mer än att bara laga
mat? En pappas kamp är aldrig över ...
➥ Pocket i april. [160010]
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UQ Holder! vol 10 119:-

Ten Count Vol 3 129:av Rihito Takarai
Sekreteraren Shirotani träffar av en slump
terapeuten Kurose, som erbjuder sig att
bota Shirotanis tvångssyndrom med ett
personligt utformat tiostegsprogram.
När Shirotani är ute med Kurose före
ställer sig Shirotani hur det skulle vara
om Kurose skulle kyssa honom, och han
reagerar oväntat starkt på fantasibilden.
Han kan inte själv förklara hettan i sin
kropp, och inte heller kan han stoppa
Kuroses händer som rör sig vid honom på
ett sätt som sätter hans vilja på prov...
➥ Pocket i mars. [165543]

That Wolf-Boy is Mine! 4 119:av Youko Nogiri
Komugi flyttar till Hokkaido där hon möter
den populäre Ookami och råkar få reda på
hans hemlighet. Om hon avslöjar den
kommer han sluka henne med hull och hår.
Komugi har äntligen talat om för Ookami
hur hon känner! Men på grund av Yata
förlorar hon minnet av allt som hänt med
Ookami och de andra. Ookami, som har
Komugis bästa åtanke, bestämmer sig för
att vaka över henne på avstånd och dölja
sina egna känslor. Men Komugi hör en röst
djupt inombords som ropar hennes namn...
Hur kommer det gå med deras kärlek i den
spännande upplösningen?
➥ Pocket i mars. [160012]

Toppu GP 1 129:av Kosuke Fujishima
Uno Toppuu är den yngste motoGP-föraren
någonsin att sikta på världsmästerskapet.
Sju år tidigare när han med beundran
betraktade sin syster Arai Maons skepnad
på motorcykeln sade hon till honom att
han också borde satsa på racing. Med sin
naturliga observationsförmåga och vighet
som vapen beger han sig in i racingens
fascinerande värld. Legenden om det
japanska raceresset har tagit sin början.
➥ Pocket i mars. [162312]
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SAMURAJEN av Lisa Medin

mangaromaner
Bakemonogatari, Part 2 159:av NISIOISIN
Aragi Koyomi går sista året på gymnasiet
när hans liv tar en minst sagt oväntad
vändning. Han dras in i en värld av
vampyrer, mystiska krafter, och romantik!
Efter upplevelserna som vampyr och
resan han gjorde för att åter bli människa
försöker Aragi hjälpa andra. I den här
delen är det skolans basketstjärna Suruga
Kanbari som har problem. Det är något
mystiskt med hennes vänstra arm, nästan
som om den har eget liv.
Storpocket. [157159]

Bakemonogatari, Part 3 149:I det här kapitlet stiftar Aragi bekantskap
med den till synes perfekta klassrådsordförande Hanegawa Tsubasa, vars problem
har gett upphov till en slags övernaturlig
personlighetsklyvning.
➥ Storpocket i april. [161796]

Decapitation, Kubikiri Cycle 159:av NISIOISIN
Nittonåriga Ii-chan och hans bästa vän,
datorgeniet Kunagisa Tomo, reser till en
enslig ö där mordmysterier, intriger och
smarta, unga kvinnor väntar!
På ön bor Akagami Iria, den vackra men
förskjutna dottern till en mäktig affärs
magnat. Hon omger sig med Japans
smartaste människor (mestadels unga
kvinnor) i sitt konstiga, vindlande hus.
Ii-chan kanske inte är på samma geninivå
som de andra, men efter ett chockerande
mord upptäcker han att han har förmågan
att avgöra vad som är sant och falskt.
Pocket. [164888]

Overlord Light Novel Vol 3 259:av Kugane Maruyama & so-bin
Onlinespelet Yggdrasil ska läggas ner och
Momononga vill stanna tills servern stängs
av. Då fångas han i en annan värld.
Shaltear, som borde varit osvikligt lojal,
har gjort oväntat uppror. Ainz, som har
infiltrerat E-Rantel för att ta reda på
vad som pågår i det fördolda, måste möta
Shaltear i strid.
Inbunden. [164577]

Re: Zero Light Novel 3 179:av Tappei Nagatsuki & Shinichirou Otsuka
Subaru kan vrida tiden tillbaka genom att
dö gång på gång.
Subaru återvänder till den första dagen på
herrgården. Genom att gå igenom
händelserna i Roswaals hem en gång till
försöker han välja rätt och undvika ännu
en tragedi. Frågan är vad tidsresorna gör
med honom.
➥ Pocket i mars. [166756]

Tokyo Ghoul: Void Novel 129:av Shin Towada
Kaneki har blivit en halvghoul och dras in
i ghoulernas värld.
Vad hände egentligen under halvåret som
följde på striden mellan de tre fraktionerna CCG, Aogiriträdet och Anteiku?
Många av de överlevande har förlorat allt
utom livet, och ghoulernas situation har
förvärrats, extrema åsikter förstärkts. Följ
Amon, Uta, Hinami, Toka, Tsukiyama och
naturligtvis Kaneki när vi i den andra
romanen baserad på den populära mangan
för första gången får veta vad som hände
under det okända halvåret!
Pocket. [164522]
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BRÄDSPEL - KORTSPEL - ROLLSPEL
Buffy the Vampire Slayer Board Game 399:Ett nytt samarbetsspel baserat på tv-serien om Buffy och Scoobygänget som
skyddar Sunnydale från onda makter. Det påminner en hel del om Eldritch
Horror, med en storskurk som ska besegras för att spelarna ska vinna över
spelet. Det finns sex skurkar att välja mellan och spelarna kontrollerar
favoriter från tv-serien som rör sig mellan olika platser i Sunnydale. Det här
är ett helt nytt spel, alltså inte en nyutgåva av det förra Buffyspelet.
Brädspel för 1-6 spelare. Speltid 40-60 minuter. Regler på engelska. [166557]

Aeon’s End Deck Building Game 499:-

Carcassonne Amazonas 349:-

Ett samarbetsspel med lekbyggarmekanik. Det
handlar om att försvara mänsklighetens sista tillflyktsort, den underjordiska staden Gravehold, som
ständigt attackeras av monster från andra
dimensioner. Sätt ihop de kortlekar som bäst
hjälper er att slå tillbaka fasorna med hjälp av
magi, unika färdigheter och mäktiga artefakter.

En barnvänlig verson av Carcassonne med djungeltema. Här gäller det att skicka sina små gubbar på
expeditioner till byar och bifloder längs Amazonas
floden. Bygg djungelläger, håll koll på djurlivet och
samla nyttigheter i skogen. Men tillbringa inte för
lång tid ute i djungeln - då hinner motspelarna före
dig ner mot flodmynningen.

Kortspel för 1-4 spelare från 14 år. Speltid 60 minuter.
Regler på engelska. [166516]

Brädspel 2-5 spelare från 8 år. Speltid 35 minuter.
Regler på engelska. [163484]

The Dresden Files Cooperative Card Game 399:Ett samarbetskortspel baserat på Jim Butchers urban
fantasy-böcker om magikern Harry Dresden från Chicago.
Spelarna styr Harry och hans vänner som tar sig an olika
deckargåtor från romanerna. Grundspelet innehåller
Harry, Murphy, Susan, Michael och Alphorna. Det täcker
handlingen från de fem första romanerna och innehåller
en slumpgenerator för nya handlingar. Fler handlingar och
karaktärer ingår i expansionerna här till höger.
Kortspel för 1-5 spelare från 13 år. Speltid 30 minuter.
Regler på engelska. [166519]

Fan Favorites 119:Två karaktärslekar: Thomas Raith och Waldo Butters.
Handlingar från Blood Rites och Dead Beat.

Honshu 199:-

Expansion till Dresden Files. [166521]

Ett kortspel där det gäller att rita kartor med hjälp
av korten. Spelarna ska utöka sina ägor och sin makt
genom smart kortläggande. Varje runda börjar med
en omgång där det gäller att satsa rätt och lägga ut
kortet med högst värde, för att sedan få ta först när
korten fördelas. För att lyckas gäller det att hamna
rätt i turordningen och lägga sina kort smart.

Helping Hands 119:Två karaktärslekar: Sanya och Molly Carpenter.
Handlingar från Proven Guilty och White Night.
Expansion till Dresden Files. [166522]

Wardens Attack 119:Två karaktärslekar: Carlos Ramirez och Anastasia
Luccio. Handlingar från Small Favor och Turn Coat.

Kortspel för 2-5 spelare från 8 år. Speltid 30-40 minuter.
Regler på svenska. [166558]

Expansion till Dresden Files. [166523]

Monstrous 299:Ett lite ovanligt kortspel med fajtande monster.
Spelarna tar rollen av grekiska gudar som kastar kort
från leken mot spelbordet, där ett antal kort som
representerar platser redan finns utlagda. Hur korten
faller avgör hur striderna kommer att utspela sig. När två
eller fler kort kommer i kontakt med varandra för första
gången utlöses förmågor på korten och striden tar sin
början.
Kortspel för 2-8 spelare från 10 år. Speltid 15-30 minuter.
Regler på engelska. [167064]

Mythos Tales 469:-

Machi Koro - Bright Lights, Big City 299:-

Lovecraft-versionen av spelet Sherlock Holmes Consulting Detective. Det handlar alltså om ett
berättarspel med skräck och mysterier. Till sin
hjälp har spelarna tidningsurklipp, vittnen och
en karta över Arkham. De följer ledtrådarna och
söker lösningen på gåtan i slutet av varje handling. Sedan beräknas poäng utifrån hur många
ledtrådar som krävdes för att lösa mysteriet
och vilka risker spelarna tog. Åtta fall ingår i
grundlådan.

En ny version av Machi Koro - spelet där det
gäller att bygga upp en framgångsrik liten stad.
Här ingår, utöver de grundläggande verksamheterna för den lilla staden, också allt som
krävs för att bli en lyckad semesterort. Det
gäller att bygga upp alla viktiga landmärken
snabbare än konkurrenterna. Den här utgåvan
är större än originalspelet, men mindre än
deluxe-utgåvan, som innehöll ytterligare 79
kort.

Berättarspel för 1-10 spelare från 13 år.
Speltid 120 minuter. Regler på engelska. [165792]

Kort- och tärningsspel för 2-5 spelare från 10 år.
Speltid 30 minuter. Regler på engelska. [165795]
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BRÄD- & KORTSPEL
Santorini 499:-

Ny och visuell utgåva av ett klurigt spel med 30 år på nacken. Spelets regler
är abstrakta - lätta att lära men svåra att helt bemästra - men här har snygga
bilder och en gullig tredimensionell spelplan lagts till för att göra spelupp
levelsen bättre. Det gäller att flytta små byggare och bygga i tre dimensioner,
något som kompliceras av gudar och hjältar som skänker spelarna särskilda
egenskaper.
Brädspel för 2-4 spelare. Speltid 20 minuter. Från 8 år. Regler på engelska. [166507]

Santorini - Golden Fleece Expansion 199:En expansion med 20 gudar och extra byggnadselement.
Expansion till Santorini. [167071]

Tokaido (skandinavisk utgåva) 399:-

Watson & Holmes Board Game 399:-

En svenskspråkig utgåva av Antoine Bauzas enkla
och vackra tågspel som utspelar sig i Japan. Spelas på
cirka timmen, och spelarna ska nå slutdestinationen
Edo och under resans gång samla på sig så mycket
poäng som möjligt genom att stanna på vägen och
göra spännande saker och turista. Lämpar sig väl för
familjer.

Ett detektivspel där spelarna är detektiver som
arbetar tillsammans med Sherlock Holmes för att
lösa olika fall. Besök brottsplatser, prata med
vittnen, leta ledtrådar och dra slutsatser som gör
att du kan lösa brottsgåtan. När du har alla fakta
i målet presenterar du dem för Holmes och doktor
Watson. Om du besvarar alla frågor korrekt kan du
vinna, om du misslyckas tvingas du överge fallet.

Brädspel för 2 till 5 spelare från 8 år.
Regler på svenska. [166213]

Brädspel för 2-7 spelare från 12 år. Speltid 45-75 minuter.
Regler på engelska. [166553]

Warhammer Quest: Shadows of Hammerhal 1050:-

Magic the Gathering
28 april släpps vårens expansion till samlarkortspelet Magic the
Gathering. Amonkhet, som expansionen heter, hämtar sitt namn från
en oas i öknen där disciplinerade krigare tränar för att uthärda De
fem gudarnas prövningar och utnämnas till Värdiga. Det här är det
första setet av två med Amonkhet som tema.

Förra expansionen.
Så länge lagret räcker:

Amonkhet - Booster 39:Booster med 15 kort.
➥ Kortlek 28 april. [167383]

Amonkhet - Planeswalker Deck 169:Startlek med 60 kort.
➥ Kortlek 28 april. [167385]

Amonkhet - Bundle 399:Bundle (det som tidigare hette Fat Pack).
➥ Kortlek 28 april. [167384]

Amonkhet - Deck Builder’s Toolkit 239:285 kort, 100 landkort, regler och en låda.
➥ Kortlek 28 april. [167386]

Amonkhet - Land Station 199:400 landkort.
➥ Kortlek 28 april. [167387]

Brädspel för 2-5 spelare, där en är ’spelledare’. Speltid 60-120 minuter.
Regler på engelska. [167690]

Aether Revolt
Planeswalker
Deck 169:Startlek med 60 kort
till januari månads
expansion.
Kortlek. [164000]

Aether Revolt
Booster 39:Booster med 15 kort
till januari månads
expansion.
Kortlek. [163998]

Pokémon Trading Card Game
Charizard EX 285:-
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Klassiska dungeon crawlern Warhammer Quest uppgraderad för
Age of Sigmar. Här ger sig hjältarna ner i Hammerhal, en gång
byggt som säte för gudakungen Sigmars makt. Kaosmakterna har
infektera de nedre nivåerna i fästet och hjältarna måste ta sig an
flodvågor av monster för att segra.

En expansion till samlarkortspelet Pokémon. Här ingår 2
foil promo cards med
Charizard-EX, 1 oversize card
med Charizard-Ex, 4 Pokémon
TCG booster packs och en kod
för Pokémon Trading Card
Game Online.

Gathering Storm:
Rise of the Primarch 350:-

Triumvirate of
the Primarch 650:-

En regelbok till Warhammer 40.000
som introducerar Primarkens
triumvirat: Roboute Guilliman, field
Cypher och Grand Master Voldus of
the Grey Knights. Boken innehåller
datasheets, nya regler och uppdrag.

Plastmodeller av trium
viratet som beskrivs i boken
här till vänster: Roboute
Guilliman, field Cypher och
Grand Master Voldus of the
Grey Knights.

Expansion. [167210]

Inbundet album. [168065]

Box. [168066]
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Arkham Horror the Card Game
The Essex County Express 159:Här leds äventyrarna på en utflykt till landsbygden utanför
Arkham. Det visar sig bli en allt annat än lugn tågresa.
Del 2 i The Dunwich Legacy Cycle. 60 kort. [164084]

Blood on the Altar 159:Här får äventyrarna tillfälle att bekanta sig närmare med
Dunwich, en plats där de inte känner sig helt välkomna.
➥ Kortlek i april. Del 3 i The Dunwich Legacy Cycle. 60 kort. [166202]

Undimensioned and Unseen 159:Sökandet efter de två försvunna professorerna har kastat in
äventyrarna i en värld full av kultister och oheliga ritualer.
➥ Kortlek i maj. Del 4 i The Dunwich Legacy Cycle. 60 kort. [165271]

Curse of the Rougarou 159:Ett fristående scenario till Arkham Horror-kortspelet.
En journalist rapporterar om våldsamma mord i närheten av
New Orleans. Äventyrarna lämnar New England och beger sig till
Louisianas träsk, där blodtörstiga fasor väntar på dem.
Lek med 62 kort. [164523]

The Investigators of Arkham Horror 439:En påkostad bok med illustrerade skräcknoveller knutna till
Fantasy Flight Games Lovecraftinspirerade spel: Arkham Horror,
Eldritch Horror, Elder Sign och Mansions of Madness. 52 noveller
illustrerade av konstnärerna som har gjort illustrationerna till
spelen ingår.
Inbundet album. [164086]

Ett levande kortspel från
Fantasy Flight Games, baserat
i H P Lovecrafts 1920-tal.
Levande kortspel betyder att
spelet löpande utvidgas med
expansioner som innehåller
nya spelmekanismer och utgör
små berättelser som spelarna
tar sig igenom.
Grundlådan innhåller regler
som hjälper spelarna att sätta
ihop en kortlek och skapa en
äventyrare i jakten på fasorna
från yttre rymden. En nybörjarhandling i tre delar medföljer
också.

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

Elder Sign
Omens of the Deep 269:En djuphavsexpansion till Elder Sign. Spelarna kan gå
ombord på The Ultima Thule och slåss mot de gamla
gudarna som har börjat röra sig i Stilla havets mörka
djup. En ny mekanism tillkommer, med det talande
namnet R`lyeh Rising. Det gäller att navigera en Dark
Waters Track och sätta ihop en Amulet of R`lyeh för
att hindra en av de gamla gudarna från att vakna och
föröda världen. Nya mission tokens och skurkar ingår
förstås.
Box [166204]

Ett samarbetsspel med
tärningar och kort, inspirerat av
H P Lovecrafts skräckmytologi.

Elder Sign 349:Spel för 1-8 spelare. Speltid
1-2 timmar. Regler på engelska.
[106432]

Eldritch Horror
The Dreamlands Expansion 499:Efter att ha mött fasor i Arkham och i New Englands mörka skogar
är Drömländerna ett välkommet, exotiskt avbrott för äventyrarna.
Det här är en sagolik, hallucinatorisk och svårfångad plats. Besök
den förtrollade skogen, färdas till Underjorden eller segla över
havet mot världens kant. Expansionen innehåller en ny sidokarta
som beskriver de mystiska Drömländerna. Här ingår åtta nya
äventyrare och två gamla gudar: Altach-Nacha the Dreamweaver
och Hypnos, the Lord of Sleep. Dessutom ingår förstås mängder av
Spells, Conditions, Assets, Adventures och Mythos cards.
Box. [163030]

Ett samarbetsspel i
H P Lovecrafts 1920-tal.

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

A Game of Thrones Card Game 2nd Edition
Watchers on the Wall 329:I den här expansionen kan spelarna resa norrut och ansluta
sig till the Night’s Watch, som bevakar muren mot norr. De
utforskar nya sätt att skydda Muren, nya sätt att värva mot
ståndarnas anhängare till den egna sida och belöningar som
väntar den som fokuserar på någon av murväktarnas tre
grenar: Rangers, Stewards och Builders. Visserligen är alla på
muren du och bror med varandra, men några namnkunniga
figurer står ändå ut mer än andra, som Jon Snow, Old Bear
Mormont, Maester Aemon och Samwell Tarly.
➥ Box i maj. [167066]
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Levande kortspel i Westeros.
2-4 spelare möts en mot en
eller alla mot alla.

A Game of Thrones Card
Game Core Set 2nd Ed 399:Kortspel. 2-4 spelare. 60-120
minuter. Regler på engelska.
[146143]
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King of Tokyo/King of New York
Cthulhu Monster Pack 110:En monsterexpansion med den sovande guden från Stilla havets botten
och åtta evolution cards vardera för spelen King of Tokyo och King of
New York. Femton kultistmarkörer ingår också.
Monsterpack. [164369]

Ett monster-mosar-storstanspel av Richard Garfield.

Det ursprungliga monster-mosar-stan-spelet heter King of Tokyo, och
finns med svenska regler:

King of New York 419:-

King of Tokyo 289:-

Brädspel. 2-6 spelare. 40 minuter.
Regler på engelska. [51324]

Det här är andra utgåvan av spelet, med nya illustrationer.
Brädspel för 2-6 spelare från 8 år. Speltid 30 minuter. Regler på svenska. [159518]

Lord of the Rings Card Game
The Sands of Harad Expansion 329:-

Ett samarbetsspel och levande
kortspel.

Lord of the Rings Card Game
Core Set 419:Kortspel. 2-4 spelare. 60-120 minuter. Regler på engelska. [34248]

Den sjätte stora expansionen till det levande kortspelet The Lord of
the Rings: The Card Game. Det hela tar sin början efter händelserna i
The Grey Havens och Dreamchaser-cykeln. Här får hjältarna tillfälle
att utforska exotiska fjärran länder söder om Gondor, förutsatt att
de först lyckas ta sig levande genom Umbars gator. Tre äventyr tar
dem från kusten, ut i öknen och sedan tillbaka mot Mordor. På vägen
träffar de vildsinta haradrim och märkliga ökendjur. De måste också
handskas med den gamla fiendskapen mellan Gondor och Harad.
Box. [166510]

Mansions of Madness Second Edition
Beyond the Threshold Expansion 299:-

Ett samarbetsspel i Lovecrafts
20-tal, med en mobilapp som
spelledare!

Mansions of Madness 899:Brädspel. 1-5 spelare. 120 minuter.
Regler på engelska. [160674]

Första expansionen till den nya utgåvan av spelet innehåller två
nya äventyr, den nya monstertypen thrall (som ser riktigt cool ut), 6
dubbelsidiga kartbrickor och nya kort och markörer. Äventyren heter
Vengeful Impulses och Gates of Silverwood Manor. Det första är en
mordgåta som kretsar kring en fest där någon kommer att dö. Det
andra är lite längre och utspelar sig runt Silverwood Manor, där ett
antal personer har försvunnit mystiskt. Det är en klurig och välgjord
handling. De nya äventyrarna heter Wilson Richards (handyman) och
Akachi Oneyle (schaman).
Box. [164085]

Munchkin
Hidden Treasures 199:78 ovanliga kort till det nördiga kortspelet. Här ingår ett antal kort som
tidigare har sålts i diverse paket i Steve Jackson Games näthandel. Som
vanligt går det att kombinera den här versionen med andra varianter av
Munchkin.
Världens nördigaste kortspel.

Kortlek. [164210]

Munchkin 249:-

Munchkin Curses Booster Pack 59:-

Kortspel för 2-8 spelare. Speltid
45 minuter. Regler på engelska.
[2014]

➥ Kortlek i april. [166013]

En expansion med 15 nya kort som tillför 12 förbannade kort, två monster
och en anti-förbannelse.

Star Wars: Destiny Dice and Card Game
Spirit of Rebellion Booster Pack 29:-

Ett samlarspel med både kort
och tärningar.

Rey Starter Pack 149:Kortspel för 2 spelare. Speltid
30 minuter. Regler på engelska.
[162426]
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En ny boosterserie där varje förpackning innehåller fem slumpmässiga kort
ur en ny serie om 160 kort. Serien hämtar sina motiv från alla Star Warsfilmer, men med särskilt fokus på Rogue One. Här finns till exempel Jyn Erso,
Chirrut Imwe, Mon Mothma och Director Krennic, tillsammans med andra
välkända ansikten. Varje paket innehåller tre common, ett uncommon och ett
rare eller legendary kort med motsvarande tärning. Alla kort med en tärning
är rare eller legendary. Korten kan avbilda karatärer, uppgradering eller
händelser till spelet.
➥ Booster med 5 kort och 1 tärning. Släpps i maj. [166078]
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Star Wars Imperial Assault
Hera Syndulla and C1-10P 139:Hera Syndulla och hennes astromech C1-10P tar striden till Tatooine.
➥ Ally Pack i april. [166460]

BT-1 and 0-0-0 139:Droiderna BT-1 and 0-0-0-0, en agenda på Kessel och en skirmish map.
➥ Villain Pack i april. [166458]

Jawa Scavenger 110:En av Tatooines jawas sluter sig till legostyrkorna i spelet.
➥ Villain Pack i april. [166459]

Två spel i ett: ett kampanjspel
och ett skirmishspel.

Imperial Assault 899:Brädspel. 2-5 spelare. 90 minuter.
Regler på engelska. [76199]

Star Wars X-Wing
Sabine’s TIE Fighter Expansion Pack 149:Sabine Wren, rebellernas sabotageexpert, har skräddarsytt en av
Imperiets TIE Fighters för eget bruk. Modell med 4 skeppskort och 6
uppgraderingar, inklusive en användbar titel.
Blister med skepp. [164053]

Ett miniatyrspel i taktisk skala
med X-Wings och TIE Fighters.

Quadjumper Expansion Pack 149:Ett skepp knutet till fraktionen Scum and Villainy, som i den här
varianten kan utrustas med fyra scumpiloter och åtta uppgraderingar,
bland annat en förbättring av traktorstrålen.
Blister med skepp. [164052]

X-Wing Miniatures Game
Core Set 399:Figurspel. 2-3 spelare. 30 minuter.
Regler på engelska. [115474]

rollspel på engelska
Baker Street
Ett deckarspel i engelskt 1880-tal.
Sherlock Holmes har försvunnit och doktor
Watson ber rollpersonerna ta över hans
fall.

Baker Street: Roleplaying in the
World of Sherlock Holmes 399:Ett gediget spel som fångar stämningen
från sent 1800-tal i metropolen London.
Grundreglerna innehåller mer än 30 olika
yrken för rollpersonerna och 25 kriminella
bipersoner, regler för att skapa djävulska
ärkeskurkar och bra detektivregler för att
genomföra utredningar.
Häftat album. [163952]

Casebook #1 249:Åtta äventyr till Baker Street av bland
andra Matt DeForrest, Jeff Grubb, Steven
S. Long, Mark Plemmons, Jeff Siadek och
Skip Williams.

Ur Varselklotet
- regelbok 379:-

Häftat album. [163953]

Rollspel i Simon Stålenhags alternativa 80-tal.
Landskapet var fullt av apparatur och skrot som på ett
eller annat sätt hade med anläggningen att göra. Och
ständigt närvarande någonstans på Mälaröhorisonten:
Bonareaktorns kolossala kyltorn med sina gröna hinderljus. Lade man örat mot urberget hörde man Slingans
hjärtslag – spinnandet från Gravitronen, det centrala
stycke ingenjörsmagi som var kärnan i Slingans
experiment. Anläggningen var den största av sitt slag i
hela världen, och det sades att dess krafter kunde kröka
själva rumtiden.
Ur Varselklotet låter er spela tonåringar som löser
mysterier kopplade till Slingan. Spelets regler är baserade
på Mutant: År Noll. Två kampanjmiljöer beskrivs - Stockholm och Boulder City, USA. En kampanj bestående av
fyra äventyr medföljer också.
➥ Inbundet album i april. [166465]

Tärningsset 169:-

Tärningar i april. [166468]

Spelledarskärm 179:Skärm i april. [166466]

Gumshoe Cthulhu Confidential
En variant av de noir-mässiga Call of
Cthulhu-reglerna, avsedda för en spelare
och en spelledare.

Cthulhu Confidential Core Rules Gumshoe One-2-One 349:Möt vansinnet i USA:s storstäder ensam,
med en spelledare som vägledare. Välj en
av tre hjältar i antingen Washington DC,
New York eller Los Angeles.
➥ Inbundet album i mars. [161299]

My Little Pony
Rollspel i ponnysarnas värld!

Tails of Equestria
- The Storytelling Game 299:Ett rollspel för både vuxna broniesar och
ponnyälskande barn. Reglerna lägger, som
sig bör, stor vikt vid vänskap och samarbete. Välj en av tre ponnyklasser när du
gör din rollperson.
Inbundet album. [164007]
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Paranoia RPG
Klassikern från 80-talet, där klonade
säkerhetsagenter försöker parera den
galna huvuddatorns nyckfulla impulser.

Paranoia RPG: Core Starter Set 599:Lita på datorn, datorn är din vän! Ny
utgåva av spelet där misstron växer som
ogräs och dina kloner går åt som popcorn.
Lättsamt spel gjort för slapstickhumor
tryfferad med dråpliga dödsfall.
➥ Inbundet album i maj. [167815]

Interactive Screen 199:➥ Spelledarskärm i maj. [167816]

Forms Pack 99:➥ Häfte i maj. [167819]

Pathfinder RPG
Paizo har förbättrat reglerna från
Dungeons & Dragons 3.5 och skapat en
storslagen kampanjvärld till spelet.

Bestiary 6 429:Ett bestiarium för äventyrare som har
sett allt. Här kan de möta ärkedjävulen
Mefistofeles, färjarlen Karon och det
kusliga julmonstret Krampus. Boken innehåller 200 motståndare på både hög och
låg nivå, som ärkedjävlar, apokalypsens
fyra ryttare och den vilda jaktens drakar.
➥ Inbundet album i april. [166680]

Adventurer`s Guide 399:Här beskrivs 18 äventyrargillen från Golarion: Aldori Swordlords, the Aspis Consortium, the Cyphermages, the Gray Maidens,
the Hellknights, the Lantern Bearers, the
Magaambya, the Mammoth Lords, the
Pathfinder Society och Red Mantis.
➥ Inbundet album i april. [166681]

Shadowrun 5th Edition
Den femte utgåvan av cyberpunkspelet
med alver och dvärgar har både moderniserats och sökt sig tillbaka till sina rötter.

Dungeons & Dragons
Femte utgåvan av världens äldsta ännu levande rollspel
har enkla, men ändå väl fungerande regler. Magisystemet
och kosmologin känns igen från tidigare utgåvor, och den
viktigaste kampanjvärlden är Ed Greenwoods Forgotten
Realms.

Tales from The
Yawning Por tal 499:En massiv kampanjbok som samlar några av de mest
älskade D&D-äventyren från tidigare år.
Krogen The Yawning Portal i Waterdeep är kittet som
håller samman en brokig mängd äventyr. På The Yawning
Portal möts äventyrare från hela Forgotten Realms, ja
faktiskt från världar och dimensioner långt bortom Faerûn,
för att berätta om sina bragder. Bartendern Durnan
lyssnar och återberättar de klassiska skrönorna.
Här ingår följande äventyr, omarbetade för att fungera i
femte utgåvan av spelet: Against the Giants, Dead in Thay,
Forge of Fury, Hidden Shrine of Tamoachan, Sunless
Citadel, Tomb of Horrors och White Plume Mountain.
➥ Inbundet album i april. [165063]

Book of the Lost 399:En äventyrsbok baserad på Sjätte världens
tarotkortlek. Här finns massor av handlingsuppslag, gåtor och intriger som kan
användas för att väva ihop kortare äventyr
eller en hel kampanj.
➥ Inbundet album i april. [166212]

Cutting Aces 449:En bok om Sjätte världens skojare och
charlataner. Det går som bekant inte alltid
att hacka eller skjuta sig in i alla lägen.
Ibland måste man bluffa, ljuga och snacka
sig förbi mänskliga vakter. Här finns tips,
handlingsuppslag, besvärjelser, utrustning
och annat som en skojare kan behöva för
att lyckas. En beskrivning av Istanbul
ingår också.
➥ Inbundet album i april. [166211]

Shadows Over Sol
Ett science fiction-spel som utspelar
sig ungefär 200 år in i framtiden, när
solsystemet är koloniserat men fjärran
stjärnor fortfarande utom räckhåll.

Shadows Over Sol: Science Fiction
Horror Roleplaying Core Rules 349:Mänskligheten har lämnat nationalismen
bakom sig, men istället splittrats i sub
kulturer med egna språk och sedvänjor.
Storbolag och andra organisationer
utkämpar väpnade konflikter överallt i
solsystemet. Krigen lämnar mäktiga vapen
och biologiskt skräddarsydda fasor efter
sig på övergivna rymdstationer och
kolonier, men där finns också väldiga rikedomar att hämta.
Inbundet album. [166677]
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Shadows Over Sol
Shiny New Toys 149:En utrustningsbok till Shadows over Sol.
Inbundet album. [166988]

Star Wars RPG - Force & Destiny
Jediriddarnas och sithmästarnas version
av det nya Star Wars-rollspelet.

Disciples of Harmony 299:En bakgrundsbok för klassen Consular.
Här utvecklas reglerna från grundreglerna
med specialiseringar som Arbiter, Ascetic
och Teacher, plus nya raser, Force powers,
vapen och rustningar. Dessutom ingår
droider, fordon, rymdskepp och regler för
ovanliga och skadade ljussabelkristaller.
För spelledaren finns ett kapitel om hur
klassen kan användas som spelledar
personer och göra sig nyttiga också i
actioninriktade äventyr.
➥ Inbundet album i april. [166674]

Ghosts of Dathomir 329:Ett äventyr där den mörka sidan kallar
på rollpersonerna. En mystisk och mäktig
artefakt dyker upp på Toydaria. Det blir
upptakten till en resa ut mot den laglösa
delen av galaxen, the Outer Rim. På vägen
måste rollpersonerna förhandla med en
hänsynslös hutt, utstå mystiska visioner
med en anknytning till Kraften och undersöka en av galaxens mörkaste hemligheter.
Inbundet album. [165895]
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FILM & TV-SERIER PÅ DVD & BLU-RAY
tv-serier

Marvel’s Jessica Jones,
The Complete First Season 349:-

Agents of S.H.I.E.L.D. säsong 3 399:-

Superstarka Jessica Jones ställs mot en
man som kan kontrollera sinnen.
En av de nya tv-serierna med Marvels
superhjältar i New York (de andra är
Daredevil, Luke Cage och Ironfist). Den
deprimerade privatdeckaren Jessica,
som sällan tycker sig vara hjälpt av sin
superstyrka, ställs mot en sant djävulsk
motståndare i Kilgrave, utmärkt spelad av
David Tennant.

Spin off-serien från Avengers Assemble.
Fitz är beredd att göra vad som helst för
att rädda Simmons, fast det verkar
omöjligt. Agent May återvänder till teamet
men upptäcker den fasansfulla sanningen
om sin före detta make, Dr Garner. Under
tiden har regeringen inrättat ett nytt
organ för att kontrollera nyskapade
Inhumans.
DVD från England. Ej svensk text. [165698]

DVD från England. Ej svensk text. [164756]

Agents of S.H.I.E.L.D.
säsong 3 (blu-ray) 499:-

Marvel’s Jessica Jones, The Complete
First Season (blu-ray) 449:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [165699]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [164757]

Class, Series 1 259:-

Mr Robot, säsong 2 299:-

Brittisk ungdomsserie i samma värld som
Dr Who, med tonåringar i huvudrollerna.
Doktorn utser en fysiklärare vid Coal Hill
Academy och fyra studenter till skolans
beskyddare mot utomjordiska hot. Charlie,
April, Ram och Tanya måste kämpa med
vanliga tonårsproblem samtidigt som
monster från andra världar anfaller.
DVD från England. Ej svensk text. [164992]

Svensktextad dvd. [165886]

Class, Series 1 (blu-ray) 349:-

Mr Robot, säsong 2 (blu-ray) 299:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [164993]

Svensktextad blu-ray. [165887]

Colony Season 1 299:-

Red Dwarf XI 259:-

Dystopi från ett USA som ockuperats av
utomjordingar.
Vi följer en familj i Los Angeles. Staden
har omgärdats av en hög mur som stänger
allt ute, och invånarna bevakas av
mänskliga kollaboratörer.
DVD från England. Ej svensk text. [160918]

Doctor Who 2016 Christmas Special:
The Return of Doctor Mysterio 179:2016 års julspecial med Peter Capaldi och
Justin Chatwin
Doktorn slår sig samman med en
maskerad superhjälte i ett episkt äventyr från New York. Utomjordingar som
byter ut hjärnor står redo att anfalla när
Doktorn och Nardole slår sig i lag med
en undersökande reporter och en mystisk
figur känd enbart som The Ghost. Kan
Doktorn rädda Manhattan? Och vad döljer
sig bakom masken?
DVD från England. Ej svensk text. [164983]

Doctor Who 2016 Christmas Special: The
Return of Doctor Mysterio (blu-ray) 199:Blu-ray från England. Ej svensk text. [164984]

The Magicians Season 1 299:Magi, tonårsproblem och ond, bråd död.
The Magicians, som baseras på den
bästsäljande bokserien av Lev Grossman,
utspelar sig delvis i New York, delvis på
Brakebills University - en hemlig skola
med magi på schemat - och delvis i det
mytiska landet Fillory. Precis som Grossmans böcker är serien en lek med idéer
hämtade från fantasy, sf och skräck. Serien
har stuvat om en del i handlingen, så att
både bok ett och två vävs samman i första
säsongens berättelse. En riktigt bra
modern fantasyserie, men ganska våldsam.
Svensktextad dvd. [165096]

The Magicians Season 1 (blu-ray) 299:Svensktextad blu-ray. [165097]
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Lika bra som säsong 1. Måste ses!
Den andra säsongen tar vid efter fsocietys
5/9 hackerattack mot det multinationella
företaget Evil Corp, och undersöker konsekvenserna av attacken och illusionen av
kontroll. De första två avsnitten kan ge en
känsla av ’vad tusan pågår nu?’, men håll
ut, allt får en förklaring.

Den brittiska skämtserien från ett gruv
skepp i rymden återuppstod för en säsong.
Det här är ingen nyinspelning, utan en ny
säsong med de gamla (och nu lätt grånade)
skådisarna från originalserien i sina gamla
roller. Det handlar om Lister, den sista
människan, hologrammet Rimmer,
androiden Kryten och Cat. Gänget råkar
ut för absurda äventyr ombord på Red
Dwarf.
DVD från England. Ej svensk text. [164136]

Red Dwarf XI (blu-ray) 299:Blu-ray från England. Ej svensk text. [164139]

Sherlock, Series 4 249:Tre långfilmslånga avsnitt i vad som kan
vara den sista säsongen av serien.
Serien svävar längre från Sir Arthur
Conan Doyles originalberättelser, men har
fortfarande historier att berätta när John
och Mary förbereder sig för sin största
utmaning - föräldraskapet. Första
avsnittet har drag av agentthriller, sedan
följer en handling med en demonisk
entreprenör och det hela avslutas med
en familjehistoria där vi får veta mer om
Sherlocks barndom.
DVD från England. Ej svensk text. [164985]

Sherlock, Series 4 (blu-ray) 299:Blu-ray från England. Ej svensk text. [164986]

Stan Lee’s Lucky Man, Series 1 349:En superhjälteserie om en brittisk snut
med extraordinära förmågor.
Harry Clayton kan påverka hur slumpen
utfaller. Det är en väldigt användbar egenskap om man, som Harry, har råkat bli
spelmissbrukare. En dag vaknade han upp
med ett mystiskt armband som ger tur.
Problemet är att något sådant knappast är
gratis - armbandets förra ägare tänker ta
tillbaka sin lyckobringare.
DVD från England. Ej svensk text. [166648]
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Arrival 159:En sf-film baserad på Ted Chiangs historia
om en lingvists möte med de främmande
heptapoderna.
Ett antal mystiska rymdskepp landar samtidigt på olika platser över hela världen.
I USA sätts en elitstyrka samman under
ledning av en lingvist, Louise Banks, för
att undersöka om rymdskeppets besättning har fientliga avsikter eller inte.
➥ Svensktextad dvd 17 april. [166910]

Arrival (blu-ray) 199:➥ Svensktextad blu-ray 17 april. [166911]

Don’t Breathe 159:-

Doctor Strange 159:Neurokirurgen Stephen Strange skadas i en bilolycka. I
sökandet efter en bot för sina nervskadade händer hamnar
han i det mytomspunna Kamar-Taj i Himalaja. Där skolas
han i mystiska och interdimensionella läror, och dras in i
jakten på den hänsynslösa magikern Kaecilius.
➥ Svensktextad dvd 20 mars. [167574]

Doctor Strange (blu-ray) 199:➥ Svensktextad blu-ray 20 mars. [167575]

Doctor Strange (blu-ray 3D + 2D) 249:➥ Svensktextad Blu-ray 3D + 2D 20 mars. [167576]

En klaustrofobisk, smart skräckfilm.
Rocky, pojkvännen Money och kompisen
Alex bryter sig in hos en blind äldre man
och hoppas roffa åt sig hans förmögenhet
på lättast möjliga sätt. Föga anar de vilka
fasor som döljer sig i huset och att den
gamle mannen knappast är så försvarslös
som de trodde.
Svensktextad dvd. [165824]

Don’t Breathe (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [165825]

The Girl With All the Gifts 129:M R Careys bestseller har blivit en av de
bästa zombiefilmer som gjorts.
I en underjordisk militärbas hålls 10-åriga
Melanie och tjugo andra barn fängslade
under massiv övervakning. Till det yttre
är de snälla och välartade, men bara en
sekunds slarv räcker för att förvandla
deras vakter till en blodig massa. Alla är
de försöksdjur i den desperata kampen för
att finna ett vaccin mot en epidemi som
hotar att utrota mänskligheten.
Svensktextad dvd. [166267]

The Girl With All the Gifts (blu-ray) 159:Svensktextad blu-ray. [167121]

Kubo och de två strängarna 159:Charmig, animerad film om en pojke i det
gamla Japan.
Rackarungen Kubo tycker om att berätta
sagor och vika pappersfigurer, men hans
lugna tillvaro slås i spillror när han av
misstag väcker gammal en ande till liv.
Svensktextad dvd. [165040]

Kubo och de
två strängarna (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [165041]

Fantastiska vidunder
och var man hittar dem 149:Under ett uppdrag att dokumentera magiska varelser
anländer magizoologen Newt Scamander till New York.
Där ställer några förrymda vidunder som var i
Scamanders vård och den besvärlige mugglaren Jacob
Kowalski till problem som allvarligt kan påverka både
trollkarlarnas och mugglarnas värld.
➥ Svensktextad dvd 27 mars. [166906]

Fantastiska vidunder
och var man hittar dem

(blu-ray) 199:➥ Svensktextad blu-ray 27 mars. [166907]

Fantastiska vidunder
och var man hittar dem

(blu-ray 3D + 2D) 249:➥ Svensktextad blu-ray 3D + blu-ray 27 mars. [166908]

Kubo och de
två strängarna (blu-ray 3D) 249:Svensktextad blu-ray 3D. [165042]

Miss Peregrines hem
för besynnerliga barn 159:Tim Burton har gjort en lyckad
filmatisering av Ransom Riggs bok.
När Jakes älskade farfar går bort efter
lämnar han ledtrådar till ett mysterium
som spänner över tid och rum, och som tar
Jake till ett hemligt hem för besynnerliga
barn.
Svensktextad dvd. [166261]

Miss Peregrines hem
för besynnerliga barn (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [166262]

Miss Peregrines hem
för besynnerliga barn (blu-ray 3D) 259:Svensktextad blu-ray 3D. [166263]
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Anime, import från England
Skivorna kan spelas på vanliga spelare,
men har inte svensk text.
Absolute Duo (blu-ray + DVD) 599:Tor Kokonoe studerar på Koryo Academy,
där eleverna slåss mot varandra med
något som kallas Blazevapen. De flesta
har anfallsvapen, men Tors vapen är en
sköld. Han paras ihop med vithåriga Julie
Sigtuna, som har skandinaviskt påbrå.
DVD från England. Ej svensk text. [167567]

Brother’s Conflict (blu-ray + DVD) 599:17-åriga Ema Hinata är dotter till en berömd upptäcksresande. När pappan gifter
om sig flyttar Ema och hennes talande
ekorre Juli in hos Emas 13 styvbröder.

Rogue One 149:Rogue One utspelar sig före den ursprungliga filmtrilogin.
Jyn Erso, dotter till en av Imperiets forskare, och Cassian
Andor, spion för motståndsrörelsen, ger sig av för att stjäla
ritningarna till Imperiets främsta vapen. Ritningarna ger
rebellerna en chans att förstöra Dödstjärnan.
➥ Svensktextad dvd 12 april. [167592]

Rogue One (blu-ray) 179:-

➥ Svensktextad blu-ray 12 april. [167593]

Rogue One (blu-ray 3D + 2D) 249:-

➥ Svensktextad Blu-ray 3D + BR 12 april. [167594]

Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [161171]

The Case of Hana and Alice 249:En anime som berättar förhistorien till
Shunji Iwais spelfilm ’Hana och Alice’.
Iwais film handlar om två kompisar, Alice
och Hana, som trasslar till det för sig när
Hana ljuger för en kille med minnesförlust
och påstår att hon är hans flickvän, och att
Alice är hans ex. Här får vi se hur tjejerna
träffades för första gången, och hur de
lärde känna varandra när de undersökte
vad som hade hänt en försvunnen pojke
som sades spöka i skolan.
DVD från England. Ej svensk text. [165867]

The Case of
Hana and Alice (blu-ray + DVD) 399:Morgan 159:SF-thriller om den superstarka, super
intelligenta androiden Morgan.
En riskanalytiker skickas till en avlägsen
och topphemlig plats för att utreda en
hemsk olycka. Händelsen utlöstes av en
till synes harmlös ’människa’ som utgör
ett stort mysterium - både oerhört begåvad
och oberäkneligt farlig.
Svensktextad dvd. [165714]

Morgan (blu-ray) 179:Svensktextad blu-ray. [165715]

Ouija: Origin of Evil 159:Det var aldrig bara en lek. Än en gång
lockas vi in i det ockultas värld.
Los Angeles 1967. När en änka och hennes
två döttrar testar ouijabrädet för att lura
nya kunder till sin seansverksamhet
bjuder de samtidigt ovetandes in en ond
ande till sitt hem. När den yngsta dottern
blir besatt av denna skoningslösa ande,
måste familjen konfrontera skräcken för
att försöka rädda henne och samtidigt
driva bort anden.
Svensktextad dvd. [166902]

Ouija: Origin of Evil (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [166903]

The Shallows 159:Årets hajskräckis med Blake Lively som
surfare i livsfara.
Erfarna surfaren Nancy ger sig ut bland
vågorna och råkar hamna i vägen för en
stor vithaj. Att överleva blir en fråga om
vem som har den starkaste viljan. Det som
skulle ha varit en minnesstund på hennes
döda mammas favoritstrand blir istället en
kamp för att slippa bli hajmat.
Svensktextad dvd. [165701]

The Shallows (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [165702]
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Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [165871]

DRAMAtical Murder,
Complete Collection (blu-ray + DVD) 499:Livet förändrades i grunden på ön Midorijima, när den mäktiga Touekoncernen
tvingade öborna att lämna sina hem och
grundade en exklusiv semesteranläggning
som täcker stora delar av ön. Aoba och
hans kompisar försöker göra det bästa av
situationen, men dras in i mystiska
händelser kring VR-spelet Rhyme. Folk
som försvinner och minnesluckor får Aoba
att inse att något är väldigt fel.
Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [167411]

Gurren Lagann
Movie Collection (blu-ray) 349:Två filmer baserade på animeserien
Gurren Lagann, där människor i fram
tiden har tvingats ner under mark av en
ond härskare. Gurren Lagann: Childhood’s
End (2008) handlar om vännerna
Simon och Kamina i gänget Team Gurren,
som försöker ta sig upp på ytan. Gurren
Lagann: The Lights in the Sky Are Stars
(2009) utspelar sig sju år senare, när folk
har flyttat tillbaka upp ovan jord. Ett antal
kortfilmer, Gurren Lagann: Parallel Works
(2008), ingår också.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [166650]

Invaders of the Rokujyoma!?
Complete Collection 399:Kotaro flyttar in i ett nytt elevhem, men
upptäcker att hans rum också har en
mängd övernaturliga invånare, alla i
skepnad av unga tjejer som påstår sig ha
rätt att bo där.
DVD från England. Ej svensk text. [165863]

Invaders of the Rokujyoma!?
Complete Collection (blu-ray) 399:Blu-ray från England. Ej svensk text. [165869]
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Mikagura
School Suite (blu-ray + DVD) 599:-

Berserk: The Golden Age
Arc Movie Collection 399:-

Eruna har börjat på skolan Mikagura
Private Academy, där alla elever måste gå
med i någon av skolans klubbar och samla
poäng genom att utkämpa strider. Eruna
upptäcker att hon har särskilda förmågor
som kan hjälpa hennes klubb.

Tre animefilmer baserad på mangan om
legoknekten Guts och Hökens kompani, dit
han värvas av kaptenen Griffith. The Egg
of the King (2012) handlar om hur Guts
möter legoknektarna Griffith och Casca,
och hur trion blir kända för sina krigiska
bragder. The Battle for Doldrey (2012) berättar om striderna om Doldreys fästning.
I The Advent (2013) har Griffith hamnat i
fängelse och Guts planerar en räddnings
operation.

Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [161165]

Miss Hokusai 219:En animefilm baserad på Hinako Sugiuras
manga om O-Ei, dotter till 1800-talskonstnären Hokusai, mannen bakom de kända
’vågbilderna’ som för många har blivit
synonyma med japanskt måleri. O-Ei
uppmuntras av sin pappa att utveckla sin
kreativa begåvning och släppa
hämningarna, något som inte ses med
blida ögon i det tidiga 1800-talets Edo.
Pappan blir världsberömd, medan O-Ei
förblir tämligen okänd.
DVD från England. Ej svensk text. [164251]

Miss Hokusai (blu-ray) 249:Blu-ray från England. Ej svensk text. [164255]

No-rin, The Complete
Series (blu-ray + DVD) 599:Agronomistudenten Kosaku Hata blir helt
förtvivlad när hans idol, popstjärnan Yuka
Kusakabe, ska dra sig undan offentligheten och lägga av. Kosaku låser in sig i
pojkrummet och tänker skita i allt, men
hans liv tar en oväntad vändning när Yuka
dyker upp på jordbruksskolan där han går.
Han bestämmer sig för att försöka vinna
hennes hjärta.
Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [161166]

Show By Rock,
Complete Season 1 (blu-ray + DVD) 599:Tonåriga Cyan Hijirikawa sugs in i ett tvspel och hamnar i musikalvärlden Tokyo
Midi City. Där engageras hon i rockbandet
Plasmagica och försöker, med gitarren
Strawberry Heart i näven, både rädda
och förföra den magiska världen med sin
musik.
Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [167498]

Trinity Seven,
Complete Collection (blu-ray + DVD) 499:Arata Kasuga växte upp i en småstad
tillsammans med kusinen och barndomsvännen Hijiri Kasuga. Det stilla livet fick
ett plötsligt slut när Den svarta solen
förstörde parets hemstad och ryckte bort
Hijiri. Kusinen försökte skydda Arata med
hjälp av en mäktig formelsamling, något
som fick oväntade följder.
Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [163424]

Berserk (blu-ray) 599:Midland har fått en ny kung som har
kommit till makten genom våld och förräderi. Hans demoniska hantlangare
terroriserar landets invånare. En natt
kommer en mystisk krigare till Midland.
Han är känd som den svarta svärds
mannen! Han drivs av ett outsläckligt hat
mot den nye kungen. Innan Midland sjönk
ner i skuggorna kämpade en ung lego
soldat, Guts, i de främsta leden för lycka
och framgång. Där mötte han Griffith som
är charmerande men dödligt farlig. Griffith
är ledare för legoknektsstyrkan Hökens
kompani.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [166646]
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DVD från England. Ej svensk text. [166644]

Berserk: The Golden Age
Arc Movie Collection (blu-ray) 499:Blu-ray från England. Ej svensk text. [166645]

Bleach Complete Series 16 499:Ett år har gått sedan Ichigo förlorade sina
krafter som dödsängel och förvandlades till
en vanlig tonåring igen. En dag möter han
en mystisk man, Kugo Ginjo, som säger sig
kunna ge honom hans krafter åter. Ichigo
tänker tacka nej, men då blir Uryu sårad
och plötsligt finns det en anledning att ge
upp det vanliga livet.
DVD från England. Ej svensk text. [164952]

Claymore, The Complete
Series (blu-ray) 699:Blodig actionfantasy när en ung kvinna
drabbar samman med grymma varelser
som poserar som människor. Animen
baseras på Norihiro Yagis manga om den
kvinnliga krigaren (’claymoren’) Clare,
som slåss mot varulvsliknande yoma i
en medeltida värld. Clare slåss inte bara
mot monster som ställs i hennes väg, utan
också mot sin egen själsliga vånda.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [165950]

Escaflowne (blu-ray) 499:Stora robotar, tonårsdramatik och
spänning när en skolflicka råkar hamna i
en magisk värld och måste kämpa för att
hitta tillbaka hem. Hitomi är en typisk
skoltjej med vanliga problem, men när en
ung drakdräpare kommer in i hennes liv
förändras allt i ett slag. Hon förflyttas till
den magiska världen Gaea, där hon upplever äventyr, får nya vänner och fiender
och kommer underfund med hur hon kan
frigöra den magiska kraften i rustningen
Escaflowne.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [167489]

Fairy Tail, Part 10 349:Avsnitt 109-120 i animen om magikergillet
Fairy Tail. Mäktiga magiker har samlats
på en fjärran ö där Natsu och hans vänner
ställs mot Grimoire Heart, ett ondsint gille
styrt av Fairy Tails gamla ledare. Mörka
hemligheter och sanningar ur det förflutna
komplicerar konfrontationen, medan
förbannelser och mörka besvärjelser fyller
luften.
DVD från England. Ej svensk text. [161146]

Fairy Tail, Part 11 299:I avsnitt 121-131 anfaller en mäktig drake
och Fairy Tails mäktigaste medlemmar
försvinner under sju långa år. När de
kommer tillbaka inser de att mycket har
förändrats. Kan Natsu få tillbaka gillet på
rätt spår?
DVD från England. Ej svensk text. [161147]

Fairy Tail, Part 12 349:Avsnitt 132-142 berättar om jakten på den
mystiska Evighetsklockan.
DVD från England. Ej svensk text. [161148]
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High School DxD,
Season 3 (blu-ray + DVD) 599:Tolv nya avsnitt med Issei, killen som
återskapades som djävul, och tjejerna
i pluggets ockulta forskningssällskap.
Sommarlovet står för dörren och Issei har
svårt att tänka på något annat än sol, bad
och bikinitjejer. Synd då, för hans skull, att
Kaosbrigaden med Loki i spetsen tänker
förstöra hans sommarlov. Han måste nog
lägga sig i hårdträning för att ha en chans
att klara det här.

I avsnitt 349-372 har Luffy råkat riktigt
illa ut. Hans anfall mot Gecko Moria
kostade honom något han inte gärna kan
leva utan - hans skugga. Zoro och Sanji
sitter snart i samma båt, och tillsammans
måste de tre försöka klura ut hur de ska
ta ner Moria och hans armé av zombier.
Samtidigt blir Nami kidnappad av en odöd
skojare som vill gifta sig med henne, och
Usopp ställs mot en gotisk Lolita och
hennes spöktjänare.

Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [161227]

DVD från England. Ej svensk text. [166025]

Kinmoza! Complete
Season 1 (blu-ray + DVD) 499:-

I avsnitt 373-396 återhämtar sig Oars från
Mardröms-Luffys angrepp. Det hindrar
inte Stråhattarna från att resa sig igen
och ge sig på Oars med allt de har. En stor
bazooka blir ett dödligt vapen i händerna
på Luffy, men det räcker inte för att göra
slut på Moria.

En anime baserad på Yui Haras manga.
Shinobu Oomiya har bott hos en familj i
England och lärt känna dottern i huset,
Alice Cartelet. Shinobu återvänder till
Japan, men fem år senare får hon ett brev
från Alice. Väninnan ska komma till Japan
som utbytesstudent, och de blir klass
kamrater!
➥ Blu-ray + dvd från England i mars.
Ej svensk text. [167940]

Love, Chunibyo & Other
Delusions: Heart Throb 399:Tonåringen Yuta har drabbats av en
känsla som på japanska kallas ’chunibyo’.
Han har så dåligt självförtroende att hans
hjärna har skapat en fantasivärld där han
tror sig ha magiska krafter. Han drar sig
undan från allt och alla och bestämmer sig
för att byta skola.
DVD från England. Ej svensk text. [167569]

Love, Chunibyo & Other
Delusions: Heart Throb (blu-ray) 449:Blu-ray från England. Ej svensk text. [167570]
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One Piece, Collection 15 449:-

One Piece, Collection 16 449:-

➥ DVD från England i mars.
Ej svensk text. [167929]

Persona 3, The Movie 1:
Spring of Birth 239:Anime baserad på tv-spelet Persona.
Filmen handlar om Makoto, som börjar på
Gekkoukan High School i Iwatodai City.
Han upptäcker att tiden står stilla ögonblicket före midnatt. Då börjar Mörkrets
timma, när skuggmonster dyker upp och
äter mänskligt kött. Makoto inser också att
han kan kontrollera ’persona’, varelser som
kan slåss mot skuggmonstren. Han dras in
i skolans specialstyrka för monsterjakt.
DVD från England. Ej svensk text. [6700]

Persona 3, The Movie 1:
Spring of Birth (blu-ray + DVD) 399:Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [167410]
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Klipp längs den streckade linjen eller klipp ut hela sidan och vik. Glöm inte namn och adress på motstående sida.

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

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

Ångerrätt

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

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

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

Retur av vara ska ske inom två veckor efter att du
fått varan. Om du inte hämtar ut brev eller paket
gäller inte ångerrätten. Ångerrätten kan endast
användas om varan hålls i väsentligen oförändrat
skick.
Ångerrätt gäller ej för förseglad vara där för
seglingen brutits. Detta avser bland annat dvdskivor, cd-skivor, spelfigurer (t ex Warhammer),
inplastade spelkartonger och liknande.
Ångerrätt gäller ej tidning eller tidskrift.
Ångerrätt gäller ej om varan är beställd vid besök
i SF-Bokhandelns butik på Västerlånggatan 48 i
Stockholm.
Du står för returkostnaden.
Vid retur skall detta först meddelas till SF-Bokhandeln via e-post (post@sfbok.se) eller brev (SFBokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stockholm).
Retur får inte ske förrän SF-Bokhandeln har
svarat på detta meddelande. Retur skall sedan ske
till: SF-Bokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stockholm. Det går också bra att ta med sig returen till
våra butiker.
Om varan nått dig via postförskott, uppskattar vi
om du anger ett bankkonto, postgirokonto, eller
personkonto för att förenkla vid återbetalning av
pengar.
För paket som inte hämtas ut på posten kommer
du att debiteras för returfrakten.
Om en vara är defekt, byter vi den mot ett korrekt
exemplar av samma titel. Du måste dock i så fall
kontakta oss först.
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Triage X, Complete
Season 1 (blu-ray + DVD) 499:På Mochizukisjukhuset ansvarar
personalen för patienternas väl och ve på
dagarna, men nattetid visar de en helt
annan sida, och arbetar på att skjuta av
samhällets avskum. Något som natur
ligtvis gör dem impopulära bland
stadens gangsters. Arashi förlorar allt i
en terroristattack, men räddas till livet
av en läkare på sjukhuset. Han dras in
i vigilanteorganisationen, som kallas
Black Label, där läkaren visar sig vara en
ledargestalt. Alla tio avsnitten och OVAavsnittet från första säsongen.
Blu-ray + DVD från England.
Ej svensk text. [167928]

Your Lie in April, Part 1 399:Kosei var ett geni på piano som var vida
känd bland sina jämnåriga barnmusiker.
En dag fick han ett sammanbrott under
ett framträdande. Det slutade med att han
utvecklade en psykiatrisk egenhet - han
kan inte längre höra pianomusik, trots att
det fysiskt sett inte är något fel på hans
hörsel. Efter att inte ens har rört ett piano
på två år lever han sitt liv i en monoton
och färglös värld, till synes nöjd med sin
tillvaro. Då möter han den frigjorda och
vackra violinisten Kaori. Mötet med henne
förändrar allt.
DVD från England. Ej svensk text. [161223]

Your Lie in April, Part 1 (blu-ray) 699:Begränsad specialutgåva.
Blu-ray från England.
Ej svensk text. [161224]

Yu-Gi-Oh GX, Season 1 499:GX-serien utspelar sig flera år efter den
första Yu-Gi-Oh-serien. Vi får följa en ny
generation duellister vid den prestigefyllda
Duel Academy, en skola där läroböckerna
har ersatts av duelldiskar och monsterkort. Här handlar det inte om att klara
slutexamen, utan om att bli Spelens kung!
Innehåller avsnitt 1-52.
DVD från England. Ej svensk text. [36236]

Yu-Gi-Oh GX, Season 2 499:Jaden Yuki går på Duel Academy, som
ligger i en japansk avkrok. Eleverna
tränas till duellister och trots att Jaden
är en naturbegåvning hamnar han först i
den lägsta klassen, som en Osiris Red. Han
prövar sina krafter mot skolkompisarna
för att visa sig värdig att vara en youseiduellist. Innehåller avsnitt 53-104.
DVD från England. Ej svensk text. [166649]

Owarimonogatari, Volume 1 259:De första sju avsnitten i animeserien som
baseras på mangan och romanserien. I
bokform utgör det här den tolfte delen av
Monogatariserien. Ougi Oshino kommer
som ny elev till skolan Naoetsu Private
High, och söker upp tredjeåsstudenten
Koyomi Araragi. Hon hoppas att han ska
hjälpa henne att lösa mysteriet bakom
ett märkligt försvinnande. Ritningar och
kartor över skolan visar på en avvikelse
- det finns ett dolt klassrum som inte
finns utritat på de vanliga kartorna. När
Koyomi börjar hjälpa henne inser han att
det hemliga klassrummet är knutet till
traumatiska minnen från det förflutna som
har hemsökt honom.

anime, import från USA
skivorna är kodade för region 1 och kan
inte spelas på en vanlig europeisk dvdeller blu-ray-spelare
Actually, I Am: Complete Series 469:Asahi Kuromine kan inte ljuga. Hans
ansikte är en öppen bok - alla inser direkt
vad han tänker på. Det orsakar oväntade
problem när han blir kär i Youko Shiragami, som visar sig vara vampyr. Kan han
skydda hennes hemlighet?
DVD från USA. Ej svensk text. [166668]

Beautiful Bones Sakurako’s
Investigation Complete Collection 549:Sakurako Kujo har en ovanlig hobby.
Hon är osteolog och samlar på ben. Mest
djurben, men hon jobbar på att utöka den
mänskliga samlingen. Skolpojken Shotaro
Tatewaki hjälper henne att leta rätt på
bra exemplar, och tillsammans springer de
påfallande ofta på döda kroppar. Turligt
nog är Sakurako också en naturbegåvning
som detektiv. Hon lyckas oftast ta reda på
vad som har hänt benens tidigare ägare.
DVD från USA. Ej svensk text. [165910]

Comet Lucifer Complete Collection 549:Sogo Amagi letar efter ovanliga
kristaller i de övergivna Giftdium
gruvorna. En dag går han vilse i ruinerna
under sin hemstad. Där gör han och
vännen Kaon en oväntad upptäckt - de
hittar en jättekristall med en flicka inuti.
Flickan släpps loss, och plötsligt svärmar
den gamla gruvan av jätterobotar. Vad ska
Sogo och Kaon ta sig till med Felia, den
märkliga flickan som inte ens fattar vad
de säger?
DVD från USA. Ej svensk text. [166684]

Jungle Emperor Leo 239:Anime från 1997, baserad på Osamu
Tezukas manga om lejonet Leo. Det här är
en remastrad anamorfisk utgåva av filmen.
Leo, djungelns härskare, bor i en välsignad
trakt vid foten av Månberget. Allt är frid
och fröjd tills människorna kommer dit i
jakt på månskensstenar, en slags värdefulla juveler. Djuren måste slå tillbaka den
mänsliga invasionen och skydda sina hem.
DVD från USA. Ej svensk text. [165129]

The Mystic Archives of Dantalian
Complete Series 479:Hugh ärver en stor egendom efter sin
farfar. Där finns ett märkligt bibliotek med
magiska skrifter som kan släppa lös
monster. Där finns också flickan Dalian,
en smart tjej med vass tunga som inser att
hon nog måste lära Hugh en del om magi
för att allt ska gå bra. De magiska
skrifterna har nämligen en tendens att
hamna i fel händer, och paret får fullt upp
med att hålla ordning på dem.
DVD från USA. Ej svensk text. [166673]

Sailor Moon Crystal Set 2 479:-

Owarimonogatari,
Volume 1 (blu-ray) 299:-

Här ingår avsnitt 15-26 av serien. Avsnitt
14 slutade med att att Usagi och Mamoru
återvände till jorden, och allt tycktes vara
frid och fröjd. Men det sista vi såg var en
flicka, som också hette Usagi, falla från
himlen. Hon riktade ett vapen mot Usagi
och frågade efter den legendariska silverkristallen. Det visar sig att en ond grupp,
Den svarta månens klan, försöker lägga
vantarna på silverkristallen, eftersom den
skulle kunna hindra dem i deras onda
planer.

Blu-ray från England. Ej svensk text. [167572]

DVD från USA. Ej svensk text. [166659]

DVD från England. Ej svensk text. [167571]
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Guardians of the Galaxy Grow and
Glow Figure Groot 18 cm 399:-

Guardians of the Galaxy 2 Rocket
Raccoon Pop! Vinyl Figure 179:-

Gör din egen gröna Groot! Kruka
med en Groot försedd med lysdioder,
odlingsbädd och frön till en klängväxt och groddar.

Rocket Racoon från nya Guardians of
the Galaxy-filmen som Pop! Vinylfigur. Ca 9 cm hög.
Pop! Vinyl-figur i april. [165931]

Groot-kruka med frön i april. [167047]

Guardians of the Galaxy 2 Groot
Pop! Vinyl Figure 179:Groot från nya Guardians of the
Galaxy-filmen som Pop! Vinyl-figur.
Ca 9 cm hög.

Latte-Macchiato Mug
Bring Coffee 169:-

Pop! Vinyl-figur i april. [165933]

Lattemugg med Batmans märke.
Lattemugg. [164765]

Guardians of the Galaxy 2 StarLord Pop! Vinyl Figure 179:-

Zelda - Arm Party Wristband 199:-

Star-Lord från nya Guardians of
the Galaxy-filmen som Pop! Vinylfigur. Ca 9 cm hög.

Armband med motiv från Zelda-spelen.
Armband. [163272]

Pop! Vinyl-figur i april. [166017]

Fantastic Beasts
Mug Niffler 139:Temugg med nifflern från
filmen Fantastic Beasts.
Temugg. [166104]

Japanese Sword Pencil Set Red TS 140:Set med två blyertspennor som ser ut
som samurajsvärd.
Svärdsformade pennor. [166224]

Zelda - Master Sword &
Hylian Shield Earring 105:Örhängen med motiv från
Zelda-spelen.
Örhängen - ej nickelfria. [164280]

The Official Pokémon
Legendary 1001 Stickers 129:En bok med 1001 klistermärken
av mer än 700 sorters pokémon.
Häftat album. [166636]

The Official Pokémon
Sticker Activity Book 79:Klistermärken från Pokémon
Sun and Pokémon Moon.
Häftat album i april. [166634]
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The Witcher 3 Wild
Hunt Medallion
and Chain Wolf 259:Halsband av metall med
medaljong i form av ett taggigt varghuvud.
Halssmycke i kedja. [162839]
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