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

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

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

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

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

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

INNEHÅLL

3 Ny bästsäljare på svenska är Bobby Love, svensk science  
 fiction med robotar och kärlek. På  engelska har inte helt  
 oväntat Tiamat’s Wrath av James S.A. Corey sålt bra. 

4 Böcker på svenska. Stormarnas imperium fortsätter Sarah J  
 Maas serie om Aelins långa väg till tronen. Alla böckerna  
 om Harry Potter kommer i jubilumsutgåvor med stiliga   
 omslag av illustratören Olly Moss. 

6 Tecknade serier på svenska. Månlandningens femtioårs-   
 jubileum firas med en specialutgåva av Tintin på månen.

8 Episk fantasy & äventyr. Peter Newman, som slog igenom  
 stort med en blandning av science fiction och fantasy i The  
 Vagrant, släpper andra delen i sin nya serie The Deathless.  
 The Ruthless heter den. 

10 Övrig fantasy och skräck. Good Omens av Terry  
 Pratchett och Neil Gaiman blir tv-serie. Linda delar med  
 sig av minnen från parets besök i bokhandeln. 

12 Ungdomsfantasy. Ghosts of the Shadow Market av  
 Cassandra Clare är noveller om Jem Carstairs från  
 böckerna om skuggjägarna. Bedlam heter den tolfte och  
 senaste delen i serien om Skullduggery Pleasant.    

16 Science fiction. The Redemption of Time av Boshu utspelar  
 sig  i samma universum som Cixin Lius The Three-Body   
 Problem. Neal Stephensons Fall handlar om en miljardär  
 på utflykt i helvetet. Peter Hamiltons Salvation, första delen  
 i en ny serie, kommer i pocket i juni.  

22 Warhammerromaner

22 Baserat på spel. Timeless är R A Salvatores nya roman om  
 svartalven Drizzt Do’Urden. Nu finns den i pocket. Vi har  
 guideböcker om Apex Legends och Fortnite. 

24 Tecknade serier på engelska. Neil Gaimans serier om   
 Sandman kommer i nya utgåvor. Två kul rollspelsserier   
 är på gång: The Adventure Zone: Murder on the Rockport  
 Unilimited och Rat Queens: The Infernal Path.

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

34 Strategispel. Relic, Talismanspelet från Warhammer 40K- 
 världen, kommer i ny utgåva. Vi får en ny serie kort till   
 Richard Garfields duellkortspel Keyforge och grundset   
 2020 till Magic the Gathering släpps 12 juli.

37 Rollspel. Flodskören är ett svenskt rollspel som fortsätter där  
 Ur varselklotet slutade - nu är de mysteriejagande  
 barnen tonåringar och allt blir plötsligt dödligt. Handbok  
 för superhjältar heter det nya barnspelet, som knappast 
 behöver någon närmare presentation. Till Dungeons &   
 Dragons kommer ett Stranger Things-rollspel.

41 Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Captain Marvel och  
 Shazam är sommarens stora nyheter.  

43 Anime från England & USA. Anime med engelsk textning.

44 Samurajen. Lisa Medins tecknade serie. 

46 Beställningsformulär och försäljningsvillkor. 

47  Sommarprylar. Nördiga prylar för stranden.

48  Det händer i vår i butikerna och nördvärlden. Charlie Jane  
 Anders och Annalee Newitz kommer på besök! 

VÅRA BUTIKER
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ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ HEM KATALOGEN I BREVLÅDAN

SVENSKA FÖRSÄLJNINGSTOPPEN

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

1. Sara Begmark Elfgren & Karl Johnsson:  
 Vei - bok 2  189:-
 Den avslutande delen i en episk fantasyserie
  inspirerad av nordisk mytologi. 
 Tecknad serie i inbundet album. [191868]

2. The Mind - Card Game 175:-
 Årets spel 2018 i svensk utgåva. Ordlös  
 kommunikation är nyckeln i det här udda - men  
 bästsäljande - kortspelet.
 Kortspel i box. [184810]

3. Marina Nilsson: Bobby Love 220:-
 En humoristiskt driven framtidssaga med snärtar 
 av samhällskritik och flera lager relations  -    
 psykologi - plus sexrobotar!
 Inbunden. [196136]

4. Mutant År Noll: Sista motståndet 159:-
 En samling zonsektorer till det svenska rollspelet.  
 De kan rollspelas var för sig eller som ett samman 
 hängande äventyr.
 Rollspelsäventyr i häfte. [195038]

5. Aquaman 149:-
 Camp superhjältefilm som till stor del utspelar sig i  
 atlantidernas knasiga undervattensvärld.
 Svensktextad DVD. [194804]

6. Jean-Michel Charlier & Jean Giraud:  
 Blueberry: Samlade äventyr del 8  379:-
 Ett album med äventyren Arizona Love, Mister 
 Blueberry, Skuggor över Tombstone och  
 Geronimo.
 Tecknad serie i inbundet album. [194552]

7. George R R Martin: 
 Kampen om järntronen 69:-
 Tillbaka till källan! Är du nöjd med slutet på Game  
 of Thrones? Eller vansinnigt missnöjd? Vilketsom är  
 Martins historia i alla högsta grad läsvärd.
 Pocket. [107227]

8. Simon Stålenhag & Anna Davour:  
 Urtidsbilder 229:-
 Urtidsdjur av alla de slag vackert illustrerade av  
 Simon Stålenhag.
 Inbundet album. [186637]

9. Joe Dever: Flykt undan mörkret 129:-
 Nostalgispel för en person. Bläddra dig fram 
  genom att välja rätt i äventyret om Ensamma   
 vargen.
 Soloäventyr i pocket. [46523]

10. Arkadij & Boris Strugatskij:  
 Picknick vid vägkanten 229:-

 Science fiction-romanen som låg till grund för   
 filmen Stalker har kommit i ny svensk utgåva.
 Inbunden. [191874]

1. Magic the Gathering:  
 War of the Spark Booster 39:-
 Senaste boostern till världens populäraste samlar- 
 kortspel. 
 Booster med 15 kort. [193877]

2. Pokémon Trading Card Game:  
 Unbroken Bonds Booster 55:-
 Kort från senaste expansionen, Sun & Moon-  
 Unbroken Bonds, till samlarkortspelet Pokémon. 
 Booster med 10 kort. [196395]

3. Eiichiro Oda: One Piece vol 90  99:-
 Crazyhumor i mangan med pirater på äventyr.   
 På väg mot sitt mål att bli piratkung har Luffy och  
 Stråhattarna anlänt till Nya Världen.
 Manga i pocket. [195714]

4. Kohei Horikoshi:  
 My Hero Academia vol 18  99:-
 Midorya trodde att han var körd - född utan  
 superkrafter i en värld där nästan alla är super-  
 hjältar. Men nu går han på hjälteakademin.
 Manga i pocket. [194381]

5. James S A Corey: Tiamat’s Wrath 179:-
 Åttonde delen i space opera-serien The Expanse,  
 som ligger till grund för tv-serien med samma   
 namn.
 Storpocket. [182593]

6. Mark Lawrence: Holy Sister 169:-
 Här avslutas romantrilogin om Nona, som växte  
 upp i ett kloster och drogs in i blodiga konflikter. 
 Storpocket. [189648]

7. Cards Against Humanity 449:-
 ”A party game for horrible people.” Det här är  
 en brittisk utgåva, med brittiska pinsamheter och  
 plumpheter.
 Partykortspel i box. [192473]

8. Naomi Novik: Spinning Silver 129:-
 Fantasy med sagokänsla, i samma anda som  
 Noviks senaste roman Uprooted. I botten för   
 berättelsen ligger sagan om Rumpelstiltskin.
 Storpocket. [188716]

9. Ted Chiang: Exhalation 169:-
 Den andra novellsamlingen av författaren till ”The  
 Story of Your Life”. Här ingår bland annat ”The  
 Lifecycle of Software Objects”.
 Storpocket. [193606]

10. Gerard Way & Gabriel Bá:  
 The Umbrella Academy:  
 Apocalypse Suite 179:-

 Album med de första sex numren av serien och  
 några kortare serier som varit ur tryck.
 Tecknad serie i album. [33108]

TOPPLISTOR
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Ann Aguirre
Hord 65:-
Tredje delen i Razorland-trilogin
Staden Räddning är omringad och  
monstren samlas vid stadsportarna. 
När Spadertvå, Tålig, Stalker och Tegan 
drar i gång har de oddsen emot sig. Men 
oddsen har varit emot Spadertvå sedan 
hon föddes. Det må vara sant att hon inte 
är någon Jägarinna längre, men hon är 
inte den som tar till flykten. 
Pocket. [182987]

Naomi Alderman
Makten 65:-
En idéroman om vad som skulle kunna 
hända om kvinnor, och bara kvinnor, fick 
superkrafter.
Riktigt vad som orsakat att ”kraften” har 
spritt sig är oklart, men den kommer att 
spela en avgörande roll i den omvälvning 
som världen står inför. Den kan användas 
för att ge elektriska stötar, allt från ett lätt 
obehag till omedelbart dödande, eller för 
att skada elektronik. Plötsligt har kvinnor 
ett fysiskt övertag - och världen omstöps.  
➥ Pocket i juni. [193431]

Isaac Asimov
Stiftelsetrilogin 189:-
Fyrtiotalstrilogin ’Stiftelsen’, ’Stiftelsen och 
imperiet’ och ’Den segrande stiftelsen’ i en 
volym.
Vintergatsimperiet vittrar efter tolv tusen 
år. I detta begynnande kaos uppenbarar 
sig vetenskapsmannen Hari Seldon. Han 
har vigt sitt liv åt att utveckla psyko-
historia, en slags beteendevetenskap som 
kan förutse och påverka framtiden. Och 
framtiden är inte ljus. För att förkorta 
trettio tusen år av krig och barbari skapar 
Seldon Stiftelsen, skenbart för att samla 
människans hela vetande, men i själva 
verket för att rädda mänskligheten. 
Häftad. [195101]

Melissa Broder
I fiskarnas tecken 69:-
En berättelse om besatthet, och om  
kärleken mellan en kvinna och en havsgud.
En olycklig Lucy flyttar till Venice Beach
i Los Angeles, men finner ingen lindring
från ångesten. Inte hos gruppterapin
mot kärleksberoende. Knappast heller på
Tinder. Inte ens i den kravlösa ömheten
hos hunden Dominic. Men allt förändras
en dag vid stranden, när hon spanar in en
gåtfull simmare. Efter att ha förstått 
vem han är tvingas Lucy fullständigt 
om värdera sin syn på kärlek och för-
hållanden.
➥ Pocket i juni. [193432]

Madeleine Bäck
Berget offrar 69:-
Tredje delen i Kraften
Sista delen i skräcktrilogin för unga vuxna 
flätar samman glesbygdsvardag och mystik 
med historik, mytologi och folktro. 
De trodde att det var över nu. Att alla 
offer skulle vara nog. Men den uråldriga 
ondskan lever ännu i Gästriklands skogar 
och den sprider sig. Till hotellet i Falun 
där Jenny gömt sig från någon som vill 
hämnas. Till Gävle där Beata inte längre 
kan undfly bergsmännens mörka arv.  Till 
Hofors där Gunhild famlar i tid och rum 
efter vägledning. 
Pocket. [195398]

Mircea Cartarescu
Solenoid 289:-
Rumänen Cartarescu skriver drömlika, 
fantastiska berättelser.
Detta är en roman om Bukarest, en både 
drömd och verklig stad. Runt omkring 
i staden ligger jättelika underjordiska 
solenoider, magnetiska spolar som får hus, 
människor och föremål att levitera. Paral-
lellt med berättelsen om staden möter vi 
en enkel landsbygdslärare, författarens 
alter ego, som rör sig i en drömlik,  
surrealistisk och hypnotisk verklighet. 
Inbunden. [195213]

Kiera Cass
Drottningen 69:-
Femte delen i The Selection
Sista delen i hyllade serien The Selection!
Att Eadlyns liv i palatset skulle bli så an-
norlunda hade hon aldrig kunnat tro när 
hon tackade ja till Urvalet. Som om det 
inte vore nog med att hon måste övertyga 
folket om att hon inte är en kall, bort-
skämd prinsessa, så har hennes mamma 
blivit allvarligt hjärtsjuk. Hennes pappa 
kollapsar och Eadlyn tvingas ta allt mer 
ansvar. Tiden börjar bli knapp för att välja 
vem som är värdig att stå vid hennes sida. 
Pocket. [195411]

Tonny Gullöv
Tusenårsriket 179:-
Första delen i Tusenårsriket
En äventyrssaga för alla som gillar Röde 
Orm, Arn eller tv-serien Vikings.
Året är 937 och Britannien härjas av 
danerna. Ulv, en uppkäftig och hetlevrad 
yngling från Cumbria, tas som träl. Genom 
honom berättas den dramatiska historien 
om kungarna Gorm, Knud och Harald, i 
dag kända som Gorm den gamle, Knud 
Dana-Ast och Harald Blåtand. 
Inbunden. [195108]

Lyra Koli
Allting växer 68:-
Efter naturkatastrofer och världskrig har 
Förenta Nationerna förtätats till en klimat-
kontrollerad zon. 
Här lever människorna i högteknologiskt 
välstånd med kryoniskt löfte om evigt liv. 
Vardagen berikas av vackra takträdgårdar, 
virtuell verklighet och kroppsimplantat 
som ögonlocksskärmar och linskameror. 
Jossi, nygift och nyutexaminerad som 
konstnär, har alla förutsättningar att leva 
lyckligt. Men trots att hennes hormon-
nivåer regleras av medicinimplantaten 
drabbas Jossi av en oförklarlig ångest. 
➥ Pocket i juli. [193433]

Maja Lunde
Blå 65:-
En berättelse från klimatförändringarnas 
värld.
År 2017 seglar Signe ensam bort från sin 
barndomsbygd i Norge för att konfrontera 
mannen hon en gång älskade. Det är bara 
hon, båten som heter ”Blå” och en märklig 
last. År 2041 möter vi David, som tycker 
att han är för ung för att vara far, och ändå 
har blivit ensam med sin lilla dotter. De 
två är på flykt genom ett Sydeuropa som 
är drabbat av torka, där nord står mot syd, 
och där vattnet inte längre räcker till oss 
alla. Allt förändras den dag då de upptäck-
er en segelbåt i en övergiven trädgård. 
Pocket. [195242]
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Marina Nilsson
Bobby Love 229:-
Sexroboten Bobby Love är Swerotica AB:s 
mest populära produkt. 
Särskilt ”horisontalpenetrationen” gör 
honom helt överlägsen fysiska män, men 
han äger även förmågan att lyssna och kan 
ställa följdfrågor. Cathrine Lindell, som 
köper honom, betar systematiskt av hans 
funktioner och väcker sin kvinnliga sexu-
alitet ur dvalan. Men hon anar inte att hon 
samtidigt övervakas av tillverkaren och 
blir en bricka i maktspelet på Swerotica. 
Inbunden. [196136]

fakta
Stephen W Hawking
Korta svar på stora frågor 65:-
Hawking tar sig an de största frågorna i 
vår tid och presenterar sina svar på ett sätt 
som alla kan förstå.
Hur uppstod universum? Kommer mänsk-
ligheten att överleva? Finns intelligent 
liv utanför vårt solsystem? Kommer den 
artificiella intelligensen bli smartare än 
vi? Vare sig frågorna handlar om svarta 
hål eller mänsklighetens framtid är svaren 
eleganta, hoppfulla och djupsinniga. 
➥ Pocket i juli. [195999]

Karin Linderoth
Drakarnas första flora -  
ängsblommor 99:-
Med hjälp av drakar presenterar Karin 
Linderoth svenska ängsblommor och deras 
egenskaper. 
Det är inte så många som vet det, men det 
sägs att alla världens växter har en liten 
drake som de lever tillsammans med. De 
kallas för blomsterdrakar och är väldigt 
små, endast sex millimeter stora. För att 
hitta dem krävs ett förstoringsglas, men 
också att man känner igen och kan lite om 
blommorna som de hör hemma hos. Den 
här floran handlar därför både om svenska 
ängs blommor och om deras drakar.  
Inbunden. [193767]

barn och unga
Daniel Edfeldt
Trädet vid världens slut 149:-
Tolvåriga William är med om en svår bil-
olycka och dras in i ett hisnande äventyr. 
När han vaknar upp ser han sin kropp 
bäras in i en ambulans. Till slut står Will 
ensam kvar på den mörka skogsvägen. Då 
dyker en flicka upp, i nattlinne. Hon rör 
sig ryckigt mot honom. Och så går hon till 
attack. Som tur är blir William räddad av 
Sam, en så kallad beskyddare. 
Kartonnage. Från 9 år. [191837]

Kimberlie Hamilton
Rebellkatter!  
Hjältesagor om katter med klös 220:-
Fantastiska och sanna berättelser om  
katter som förändrat världen. 
Modiga katter som räddar liv, äventyrs-
katter som reser över hela jorden, teve-
kändisar som drar till Hollywood och 
oumbärliga krigshjältar. De är alla rebell-
katter och stjärnor i sina egna hjältesagor. 
Du kan också frossa i fakta om skrock och 
vidskepelse, myter och legender, kattens 
nio liv, deras sjätte sinne (?) och katter som 
mäktiga musfångare.  
Inbunden. Från 9 år. [196264]

Peder Nääs Sundemyr
Den svarta boken 149:-
’Death Note’ möter jämtländsk vardag.
Trettonåriga Gabriel har nyligen flyttat 
från Stockholm till Frösön i Jämtland. På 
sin tidigare skola blev han mobbad. Nu har 
han fått chansen att starta om, så länge 
han kan hålla sig någorlunda osynlig på 
den nya skolan. En kväll hittar Gabriel 
en svart anteckningsbok i källaren till 
hyreshuset där han bor med sin mamma. I 
boken står ett enda namn: Allan Lund-
mark. När Gabriel försöker söka upp Allan 
är det som att han aldrig existerat. Några 
dagar senare skriver Gabriel upp en gran-
nes namn i boken. Samma sak igen: det är 
som att grannen aldrig har funnits. Då får 
Gabriel en idé vad skulle hända om han 
skrev upp namnen på skolans värsta  
mobbare i den svarta boken?  
Inbunden. Från 9 år. [195611]

Philip Reeve
Grön storm 179:-
Tredje delen i Mortal Engines
Tredje boken om de vandrande städerna.
Staden Anchorages mäktiga motorer har 
varit tysta i många år. Hester och Tom har 
slagit sig till ro, men känslan av säkerhet 
är bedräglig. Deras dotter Wren drömmer 
däremot om äventyr, hon vill inget hellre 
än att kasta sig huvudstupa in i ett. När 
en farligt charmig ubåtspirat dyker upp 
och ger Wren en chans att komma bort, 
tvekar hon inte.  
Kartonnage. Från 12 år. [195415]

Rick Riordan
Eldens hemlighet 179:-
Tredje delen i Apollon
Rick Riordans självupptagne, skön-
sjungande hjälte Apollon är tillbaka! 
Efter att ha förvisats från Olympen och 
slungats ner på jorden som den finnige 
16-åringen Lester Papadopoulos har den 
före detta solguden inget annat val än att 
som dödlig ta sig an Zeus utmaningar. För 
att blidka sin far, få tillbaka sitt sexpack 
och kanske (kanske!) lyckas ta sig tillbaka 
till Olympen måste Apollon hitta fem 
försvunna orakel.  
Häftad. Från 9 år. [195030]

BÖCKER PÅ SVENSKA

Sarah J Maas

Stormarnas imperium 199:-
Femte delen i Glastronen
Den långa färden mot tronen har bara börjat.
Aelin har svurit trohet till prinsen vid sin sida - och till 
det folk hon är fast besluten att rädda. Hon måste färdas 
långt, långt in i mörkret för att skydda dem hon älskar. 
Samtidigt väcks mörka krafter med djupa rötter. Aelin 
måste bestämma sig för vad - och vem - hon är redo att 
offra för att förhindra att Erilea fullständigt faller  
samman. 
Inbunden. [190403]
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tecknade serier
Jean-Michel Charlier & Jean Giraud
Blueberry: Samlade äventyr del 8  379:-
Ett album med äventyren Arizona Love, 
Mister Blueberry, Skuggor över Tombstone 
och Geronimo.  
Den franska västernserien Blueberry är en 
av de riktigt stora serieklassikerna, som 
nu utges i en efterlängtad svensk sam-
lingsutgåva. Händelserna i serien utspelar 
sig efter det amerikanska inbördeskriget 
och skildrar kavallerilöjtnant Mike  
”Blueberry” Donovans öden och äventyr i 
vilda västern. 
Inbundet album. [194552]

Walt Disney
Carl Barks Ankeborg: Spöket i grottan 
och andra historier från 1946-47  379:-
Senaste delen i bokserien med de älskade 
Kalle Anka-klassikerna! 
Carl Barks Ankeborg är en bokserie med 
alla Carl Barks klassiska historier i  
kronologisk ordning. Vi har nu hunnit 
fram till 1946.
➥ Inbundet album i juli. [196843]

Lee Falk
Fantomen Kids: Kit och Heloise  
på äventyr! 89:-
Fantomens barn, Kit och Heloise, tränas till 
att bli mäktiga hjältar! 
Följ med på syskonens spännande äventyr 
där de kämpar mot skurkar och tjuvjägare 
i Afrikas djungler. Fantomen Kids är en 
svenskproducerad spin off från Fantomen. 
Häftat album. [195995]

Hanna Gustavsson
Nattbarn 149:-
En nyutgåva av den prisbelönta serien, som 
också blev en Guldbaggebelönad film.
Ingrid är 14 år och vill helst vara ifred 
med sin dator. Under aliaset ”Nattbarn” 
hänger hon på olika forum när hon inte är 
upptagen med att googla könsorgan. Det 
är hennes tillflykt från en mördande tråkig 
tonårstillvaro och en mamma som precis 
blivit ihop med den otroligt störiga Bosse. 
När Ingrid precis har börjat åttan visar 
det sig att skolfotografen delar hennes 
intresse för hårdrock, och de inleder en 
hemlig vänskap på internet. En fredag när 
mamman är hos pojkvännen passar Ingrid 
på och går hem till fotografen... 
Häftat album. [194084]

Iggy 4-ever 149:-
Andra albumet om Iggy från den pris-
belönade serie romanen Nattbarn.
Iggy går fortfarande i åttan och hatar sitt 
liv. Skolan är tråkig, killarna är störiga och 
relationen till bästa kompisen Julle blir 
allt mer komplicerad. Till råga på allt  
tappar hon sin smartphone i en vatten-
pöl och försöken att torka den leder bara 
till att även mammas mikrovågsugn går 
sönder. Iggys mamma är mer intresserad 
av att finna sig själv och gå på salsakurs 
än av att lösa sin dotters problem, så Iggy 
försöker dra in pengarna hon behöver 
genom att sälja mammans gamla saker på 
Blocket. Samtidigt blir hon och Julle  
kompisar med några tjejer i nian, och en 
ny rivalitet blossar upp där Iggy blir pin-
samt medveten om hur fel hon är, smart-
phonelös och med en mamma som vare sig 
hänger med i hen-debatten eller har konst 
på väggarna. Iggy måste hitta en väg ut ur 
sin situation, och på Valborgsnatten ställs 
allt på sin spets.
Häftat album. [194083]

J K Rowling
Harry Potter och de vises sten - 20 år 199:-
Första delen i Harry Potter
Alla böckerna om Harry Potter kommer i en jubileums-
ut gåva med omslag av den fenomenale illustratören Olly 
Moss. 
➥ Häftad i juni. Från 9 år. [193285]

Harry Potter och Hemligheternas kammare - 20 år 199:-
Andra delen i Harry Potter
➥ Häftad i juni. Från 9 år. [193286]

Harry Potter och fången från Azkaban - 20 år 199:-
Tredje delen i Harry Potter
➥ Häftad i juni. Från 9 år. [193287]

Harry Potter och den flammande bägaren - 20 år 199:-
Fjärde delen i Harry Potter 
➥ Häftad i juni. Från 9 år. [193288]

Harry Potter och Fenixorden - 20 år 199:-
Femte delen i Harry Potter
➥ Häftad i juni. Från 9 år. [193289]

Harry Potter och Halvblodsprinsen - 20 år 199:-
Sjätte delen i Harry Potter
➥ Häftad i juni. Från 9 år. [193291]

Harry Potter och dödsrelikerna - 20 år 199:-
Sjunde delen i Harry Potter
➥ Häftad i juni. Från 9 år. [193292]

Namnet Olly Moss är kanske inte något som 
ringer en klocka, men slår du upp honom är 
chansen att du känner igen hans verk stor. 
Allra mest kända är hans omtolkningar av 
affischer för Star Wars originaltrilogi, och det 
är just nya posters till redan ikoniska filmer 
och böcker som är hans specialitet. Nu har 
turen kommit till Harry Potter när han nu fått 
äran att göra omslagen till den nya utgåvan av 
både de tryckta böckerna och de första digitala 
utgåvorna av de sju böckerna. Omslagen är 
inspirerade av reseaffischer från femtiotalet, 
och visar nyckelscener från varje bok mot 
Hogwarts i bakgrunden i stämningsfulla och 
vackra färgskalor.

BÖCKER PÅ SVENSKA
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Herge
Tintin i Sovjet 149:-
Tintins allra första äventyr från 1929.
Tintin i Sovjet publicerades först som följe-
tong i en veckotidning innan det samlades 
till ett album med hårda pärmar. Själva 
berättelsen präglas av fartfylld humor och 
halsbrytande händelser som följer slag 
i slag, som i de stumfilmer med Charlie 
Chaplin och Buster Keaton som Hergé 
älskade att se på bio. Lagom till jubileums-
året ges Tintin i Sovjet nu ut i en efter-
längtad nyutgåva, den första på 15 år. 
Inbundet album. [194543]

Koks i lasten 139:-
Album nummer nitton från 1958 har ett 
brett persongalleri av figurer som med-
verkat i tidigare Tintin-album.
Efter ett biobesök stöter Tintin och kapten 
Haddock på General Alcazar, men han 
verkar inte vilja ha med dem att göra, så 
han skyndar iväg. När de kommer hem har 
Moulinsart intagits av deras vän emirens 
son, den busige Abdallah, som sätter 
igång att vända upp och ner på slottet. 
Situationen är ohållbar men Abdallah kan 
inte återvända hem eftersom det råder 
inbördes krig i hans hemland Khemed. 
Tintin och Haddock åker till Khemed för 
att se om de kan hjälpa till. 
Kartonnage. [194540]

Tintin i Tibet 139:-
Album nummer tjugo skiljer sig från  
tidigare Tintinäventyr genom att det inte 
före kommer några biljakter, vapen, stulna 
ritningar eller actionsekvenser.
Haddock, Kalkyl och Tintin är på semester 
i Alperna. Under ett lugnt parti schack 
på hotellet somnar Tintin och drömmer 
att hans vän Tchang Tchong-Jen, från 
äventyret Blå Lotus, behöver hjälp. När 
han sedan läser i en tidning att ett flyg-
plan störtat över Tibet misstänker han att 
Tchang är i fara.  
Kartonnage. [194542]

Henk Kuijpers
Franka - Blå Venus 299:-
Samlingsvolym med albumen Blå Venus 
och Trettonde bokstaven samt ett bonus-
kapitel av tecknaren Henk Kuijpers som 
berättar bakgrunden till äventyren. 
Franka snubblar oförhappandes över 
en ljusskygg affär i Amsterdams hamn-
kvarter. Det kostar henne närpå livet, och 
snart dyker både konsttjuvar och robot-
teknologi upp i handlingen.
Inbundet album. [194553]

Yves Sente & Giulio De Vita
Röd som Raheborg 279:-
Kriss från Valnor och Thorgals son, Jolan 
- bland vikingarna känd som helbrägda-
kungen Taljar Sologhonn - har gift sig. 
Det bakomliggande motivet till giftermålet 
är att samla nordens folk under sig för att 
sedan gå till anfall mot kejsar Magnus,  
härskaren över rikena i söder. Det av-
görande slaget ser ut att bli en våldsam  
historia och det omaka paret Kriss och  
Jolan har inte nödvändigtvis samma  
strategi eller samma drivkrafter. 
Inbundet album. [193693]

Fabien Vehlmann & Yoann Chivard
Helgalna äventyr med Spirou 199:-
Tänk om Spirou skulle bli tvungen att 
börja arbeta på sin egen tidning igen? 
Eller om greven av Champignac råkade 
skicka iväg Spirou, Spip och Nicke på en 
resa genom tiden? Eller kanske kon-
stigast av allt, om Spirou fick jobb som 
sidekick hos Bruce Läderläppen Waynns 
och började bekämpa brott som sitt alias 
Superpiccolon?! I en rad korta historier 
leker teamet Yoann och Vehlmann med 
det klassiska serieuniversum som sedan 
starten 1938 har utvecklats kring serien 
och tidningen Spirou. I den upp och ner-
vända värld som råder i dessa äventyr får 
vi återse en rad gamla bekanta från förr, i 
många fall i helt andra roller än de brukar 
spela.  
Inbundet album. [194548]

André Franquin

Gaston: Den kompletta 
samlingen 2  359:-
En samling med alla Gastonserier som Franquin tecknade 
mellan 1962 och 1966. 
Då Gastons uppfinningar och allmänna lättja inte leder till 
sammandrabbningar med Nicke, så driver han direktör 
Gyllenhammer till vansinne varje gång denne kommer 
för att underteckna kontrakten. Cobolts samlingsutgåva i 
sex delar innehåller samtliga Gaston-serier i kronologisk 
ordning samt ett stort antal reklamserier och special-
teckningar.  
Inbundet album. [194550]

Hergé

Tintin på månen 229:-
Månen tur och retur del 1 & 2
Med anledning av årets jubileum - femtio år sedan mån-
landningen - kommer Tintins äventyr på månen ut i ett 
album.
De båda Tintinäventyren som utgör Månen tur och retur 
publicerades som album 1953 och 1954, det vill säga fem-
ton år före Apollo 11 år 1969, till och med före den första  
satelliten Sputnik år 1957. Jubileumsutgåvan samlar båda 
äventyren i en volym till minne av 50-årsjubileet av  
människans första steg på månen den 20 juli 1969.
Inbundet album. [194555]

TECKNAT PÅ SVENSKA
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NYA BÖCKER PÅ ENGELSKA

äventyr &  
episk fantasy
Bradley P Beaulieu
Beneath the Twisted Trees 219:-
Fjärde delen i The Song of the Shattered Sands
Çeda, den fattiga flickan som blev här-
förare i öknen, leder nu Sköldhustrurna i 
en kamp för att befria Sehid-Alaz.
Men den uråldrige kungens frihet är bara 
första steget. Çeda måste bryta hans bojor 
och häva asirims förbannelse. Samtidigt 
stormar Sharakhais fiender mot den myt-
omspunna stadens murar.  
➥ Storpocket i juli. [191045]

Beneath the Twisted Trees 239:-
➥ Inbunden i juli. [193114]

Robert Jackson Bennett
Foundryside 159:-
Ett hemligt krig om verklighetens gränser 
rasar i en stad skyddad av mäktig magi.
Tjuven Sancia Grado har siktet inställt 
på en välbevakad lagerlokal i Tevannes 
hamnkvarter. Men föremålet hon har lovat 
att stjäla, en magisk artefakt, är  
mäktigare än hon tror. Det handelshus 
som får tag i artefakten kan använda den 
för att omforma själva verkligheten. 
Storpocket. [193119]

Terry Brooks
The Stiehl Assassin 249:-
Tredje delen i Fall of Shannara
Skaar har kommit till De fyra länderna, 
och ingenting kan hejda deras framfart. 
Men möjligen är inte skaars seger så säker 
som alla tror. Druiden Drisker Arc har 
befriat sig själv och Paranor från ofrivillig 
landsflykt. Driskers lärling Tarsha Kaynin 
har återförenats med Dar, ledare för  
resterna av druidorden, och lär sig be-
mästra önskesångernas trollmakt. Kanske 
kan de bjuda skaar motstånd.  
Inbunden. [191926]

Miles Cameron
Dark Forge 139:-
Andra delen i Masters & Mages
Bara dårar tror att krig är en enkel  
lösning på problem. Eller en ärofull syssla.
På ett slagfält dränkt i magiska energier 
är information nyckeln till seger. Aranthur 
inser att meddelanden, underrättelseverk-
samhet och spaningsuppdrag är farligare 
och viktigare än någon kunnat anat.  
Särskilt när alla planer sätts ur spel. 
➥ Pocket i juni. [194865]

Hafsah Faizal
We Hunt the Flame 149:-
Första delen i Sands of Arawiya
Fantasy i en värld inspirerad av det medel-
tida Arabien.
Zafira är en jägare. Klädd som en man 
ger hon sig ut i Arz fördömda skogar för 
att skaffa mat åt sina fränder. Nasir är 
Dödens arvtagare, en mördare som av-
rättar alla dåraktiga nog att utmana hans 
förtryckande far sultanen. Deras vägar 
korsar när Zafira ger sig ut på jakt efter 
ett föremål som kan återbörda magin till 
världen, samtidigt som Nasir skickas för 
att döda henne och ta artefakten. Sam-
tidigt blir Arzskogens skuggor allt längre. 
Storpocket. [192176]

John Gwynne
A Time of Blood 179:-
Andra delen i Of Blood and Bone
Vid Starstone Lake såg Drem fasor han 
aldrig kommer att glömma.
Under striderna förvreds människor till 
monster och en demon uppenbarade sig i 
en ny och fasansfull skapelse. Ljusa  
stjärnans orden måste varnas, men 
demonens översteprästinna Fritha tänker 
hindra Drem från att framför sitt bud. 
Storpocket. [192150]

Duncan M. Hamilton
Dragonslayer 199:-
Första delen i Dragonslayer
Ett flygande äventyr fyllt av glömd magi, 
osannolika hjältar och drakar.
Gill tillhörde en gång kungens garde, men 
nu tillbringar han sina dagar med näsan i 
glaset, sörjande sin fru och sitt barn. Han 
blir paff när prins Bishop ger honom order 
att söka rätt på och nedgöra en drake. De 
har aldrig varit nära vänner. Varför har 
prinsen valt Gill? Och var skulle han hitta 
en drake? Är inte de utdöda sedan länge?
➥ Storpocket i juli. [193434]

Sam Hawke
City of Lies 139:-
Första delen i The Poison Wars
Jovan var sju när hans onkel förgiftade 
honom första gången.
En handfull människor i Silasta känner 
till Jovans livsuppgift. De flesta ser honom 
bara som ännu en son i en mäktig familj, 
vän till Kanslerns charmiga och ansvars-
lösa son. Få vet att Jovan har tränats från 
barnsben i att blanda gifter - och överleva 
förgiftningar. Allt för att skydda härskarna 
från mordkomplotter. 
➥ Pocket i juni. [193420]

Cameron Johnston
God of Broken Things 149:-
Andra delen i The Age of Tyranny
En utstött magiker måste riskera kropp och 
själ för att rädda världen.
Tyrannen och magikern Edrin Walker 
förintade Skallgrims monster,och för-
ödde Setharis. Den magikunniga eliten 
infek terades med sinnes kontrollerande 
parasiter, samtidigt som Edrins förmåga 
att styra andras sinnen förstördes under 
striden. Han var nära att dö, och det ges 
ingen tid att hela. Skallgrims styrkor  
marscherar mot Clanholds bergspass. 
Edrin försöker hinna i tid för att hejda 
dem, men bergen är fyllda av gudar, magi 
och annat som står i vägen. 
➥ Pocket i juni. [194433]

Ed McDonald
Crowfall 165:-
Tredje delen i The Raven’s Mark
Blackwings kapten Ryhalt Galharrow lär 
sig att makten har sitt pris, och att öde-
marken förändrar en man.
En magisk katastrof har drabbat för-
svarslinjen mellan republiken och Djupets 
odödliga konungar. Ryhalt har varit långt 
ute i ödemarken som kallas Misery. När 
han återvänder är det i sällskap med  
spöken ur det förflutna. 
Storpocket från USA. [193505]

Crowfall 179:-
Storpocket från England. [196183]

ÄVENTYR & EPISK FANTASY
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Seanan McGuire
Middlegame 299:-
En fristående fantasyroman fylld av 
amoralisk alkemi, mystiska sällskap och 
märkliga städer.
Roger är språkbegåvad. Han förstår 
världen genom språket och historier som 
berättas. Dodger, Rogers tvilling, är vän 
med talen. Allt hon gör, gör hon med hjälp 
av matematik. Tvillingarna är inte riktigt 
människor, men heller inte gudar. I alla 
fall inte än. De har skapats av Reed, en 
skicklig alkemist. Han ser sig inte som 
deras far. Inte riktigt. Men han har en 
plan - syskonen ska bli gudalika och bära 
honom med sig mot maktens tinnar. 
Inbunden. [193423]

Peter McLean
Priest of Lies 165:-
Andra delen i War for the Rose Throne
Grimdark fantasy från samhällets baksida, 
där de förtryckta reser sig i revolt.
Tomas Piety kom hem från kriget och ville 
bara återskapa sitt lilla brottsimperium. 
Men hans förflutna som drottningens spion 
lät sig inte glömmas. Nu ligger halva  
staden i ruiner och drott ningens män är 
ute efter Tomas. Han flyr till Dannsburg, 
där adelsmännen hellre duellerar med ord 
än värjor, men ändå lyckas orsaka blodig 
förödelse. 
➥ Storpocket i juli. [193506]

Maya Motayne
Nocturna 149:-
Ett omaka par upptäcker att magiska 
krafter är farligare än de trott.
Finnian Voy kan byta utseende lika lätt 
som andra byter kappa. Det har räddat 
henne många gånger. Men nu tvingas hon 
av en mäktig gangsterboss att stjäla ett 
föremål från det kungliga palatset. Om 
hon misslyckas tänker gangstern ta ifrån 
henne alla magiska krafter. Prins Alfehrs 
äldre bror, tronföljaren, är borta och Alfie 
gör vad som helst för att få tillbaka honom. 
Också om det innebär att använda för-
bjuden magi. 
Storpocket. [191543]

A J Smith
The Glass Breaks 219:-
Första delen i Form & Void
Duncan har överlevt invigningsriten som 
krävs av varje Sjövarg. Men hans värld 
står inför stora förändringar.
Året är 167 i Den mörka åldern. Sjö-
vargarna kan bryta igenom ytan och in i 
Tomheten på andra sidan. På så sätt rör de 
sig mellan olika platser i världen. De har 
ett eget kungadöme, byggt på piratdåd och 
mord. Men den unge Duncan  
kommer tillsammans med duellanten 
Adeline Brand att avslöja en konspiration 
som hotar världens existens. 
Storpocket. [180131]

Anna Smith-Spark
The House of Sacrifice 169:-
Tredje delen i Empires of Dust
Marith Altrersyr har segrat och bestigit 
tronen, efter att ha lämnat ett blodigt spår 
efter sig över hela världen.
Det är dags att skicka hem soldaterna och 
planera för fred. Dödens konung måste 
lära sig att leva. Men det finns saker man 
inte kan lära sig. Segerns sötma blir till 
aska i munnen på Amraths krigare. Snart 
har de satt sig i rörelse igen, men Marith, 
drakdödaren och fadermördaren, vacklar 
och börjar förlora sig själv.  
➥ Inbunden i juli. [194887]

Peter Newman

The Ruthless 169:-
Andra delen i The Deathless
I uppföljaren till Deathless återvänder vi till en fantasy-
värld med djupa skogar och korrupta dynastier.
Vasin Sapphire är en rebell som har väntat i åratal på 
rätt tillfälle att slå till och gripa makten. Nu, när de  
andra familjerna har fullt upp med Vildmarkens  
monster, är tiden mogen. Samtidigt, långt under de 
flygande citadellen, längtar ett barn efter människornas 
värld. När han ger sig in i maktkampen mellan de  
Odödligas familjer ställs allt på ända. 
Storpocket. [189713]

The Deathless 99:-
Första delen i The Deathless
Författaren till den nydanande 
serien The Vagrant skapar en  
originell fantasyvärld där  
odödliga härskare lever i flygande 
slott över en väldig vildmark fylld 
av monster och hemligheter. Och 
naturligtvis blåser förändringens 
vindar över världen. 
Pocket. [189686]

Anthony Ryan

The Wolf ’s Call 199:-
Första delen i Raven’s Blade
Anthony Ryan återvänder till sin 
hjälte Vaelin Al Sorna.
Kanske måste Vaelin lämna sin 
självvalda exil. Rykten når honom 
från andra sidan havet. Där talas 
det om Stålhorden, en väldig här 
under ledning av en man som tror 
sig vara en gud. Vaelin får veta 
att Sherin, kvinnan han förlorade 
för många år sedan, har tagits till 
fånga av Horden.
➥ Storpocket i juli. [196212]

ÄVENTYR & EPISK FANTASY
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Sam Sykes
Seven Blades in Black 279:-
En magiker på flykt fångas mellan två 
stridande riken.
Magiker är mäktigare än några andra 
människor. Och mäktigast av alla är 
Sal the Cacophony. En gång var hon en 
upphöjd häxmästarinna. Nu vandrar hon 
genom ett ödeland, härjat av årtionden 
av magiska krig. The Scar är ett omstritt 
landområde, inklämt mellan två stridande 
riken. Dit beger sig landsflyktiga magiker 
och vanärade krigare för att dö. Sal begav 
sig dit för att söka hämnd. Men ingenting 
blev som hon hade tänkt sig.
Storpocket. [189256]

Tad Williams
Empire of Grass 199:-
Andra delen i The Last King of Osten Ard
Osten Ard har njutit årtionden av fred, 
men nu blåser det upp till krig.
Kungaparet Simon och Miriamele ställs 
inför ett dödligt hot när deras allierade i 
Hernystir sluter en pakt med nornernas 
drottning. Samtidigt hotas det uråld-
riga riket Nabban av inbördeskrig, och 
Thrithings nomader griper efter vapen. 
Och i bakgrunden väntar den mystiska 
Witchwoodkronan, en gåta som Simon, 
Miriamele och deras allierade måste lösa.  
Storpocket. [191130]

Evan Winter
The Rage of Dragons 219:-
Första delen i Burning
Somliga bland omehifolkets krigare har 
särskilda krafter, som att kalla på drakar 
eller förvandlas till stridsmaskiner. Andra 
är bara kanonmat.
Tau Tafari vill inte dö i strid. Han planerar 
att fly undan en säker död på slagfältet, 
men tvingas tänka om när de han bryr 
sig mest om dör. Det finns inte längre 
tillräckligt många krigare med särskilda 
krafter. Omehi står inför total utplåning. 
Då bestämmer sig Tau för att pröva en 
oväntad väg. Han är villig att dö hundra 
tusen gånger för att utkräva hämnd. 
➥ Storpocket i juli. [196200]

Chris Wooding
The Ember Blade 159:-
Första delen i The Ember Blade
Ett ockuperat rike. Ett mytomspunnet 
svärd. En ung man som tvingas se på  
världen med öppna ögon.
Aran kastas ner i en brutal fånggruva 
tillsammans med vännen Cade. Paret 
räddas av en man som hatar Aran, men är 
edsvuren att hjälpa honom. Aran tvingas 
gradvis inse att allt han trott på är en 
lögn. Upprorets eldar tänds och Aran dras 
in i en folkresning där det mystiska  
svärdet Eldklinga spelar en avgörande roll. 
Pocket. [196174]

Mimi Yu
The Girl King 129:-
Systrarna Lu och Min är prinsessor i 
Första flammans imperium. Lu ska ärva 
tronen och Min ska skydda sin syster.
Planerna ändras när systrarnas far utser 
kusinen Set till tronarvinge. Lu tänker 
inte ge upp sin rätt till tronen, men 
tvingas fly och lämna systern för att  
hantera intrigerna vid hovet. Då vaknar 
Mins krafter, en hemlig och farlig magi 
som kan säkra Sets rätt till tronen, eller 
kanske göra Min till imperiets härskare. 
Kommer systrarna att ställas mot varan-
dra i en blodig maktkamp? 
➥ Pocket i juli. [196197]

nutidsfantasy  
& skräck
Ilona Andrews
Magic Triumphs 119:-
Del 11 i Kate Daniels
Urban fantasy i högt tempo från en värld 
där magiska krafter har återvänt och 
förändrat allas liv.
Kate Daniels tar betalt för att lösa ockulta 
problem i hemstaden Atlanta efter omvälv-
ningen som släppte lös magiska energier i 
världen. Hon har skaffat sig många  
vänner, men också åtskilliga fiender, 
genom årens lopp. Nu vill hon slå sig till 
ro med sin nybildade familj och partnern 
Curran Lennart, en tidigare Beastlord. 
Men Kates magiska förmågor sticker i 
ögonen på flera av stadens makthavare.
Pocket. [188230]

Juliet Blackwell
Bewitched and Betrothed 99:-
Tionde delen i Witchcraft Mystery
En övernaturlig makt har sluppit lös i San 
Francisco, samtidigt som second hand- 
häxan Lily Ivory ska bjuda in till bröllop.
Polisinspektör Carlos Romeros kusin kid-
nappas och Lily snubblar över en uniform 
som tillhört en intern på fängelseön Al-
catraz. Har något omänskligt sluppit löst 
ute på den hemsökta ön med det övergivna 
fängelset? 
➥ Pocket i juli. [192398]

Jim Butcher
Brief Cases: More Stories From the 
Dresden Files 139:-
En novellsamling med berättelser från 
det övernaturliga Chicago där trollkarlen 
Harry Dresden löser mysterier. 
Här ingår novellerna ’Curses’, ’AAAA 
Wizardry’, ’Even Hand’, ’B is for Bigfoot’, 
’I was a Teenage Bigfoot’, ’Bigfoot on Cam-
pus’, ’Bombshells’, ’Jury Duty’, ’Cold Case’, 
’Day One’, ’A Fistful of Warlocks’ och ’Zoo 
Day’, som skrevs för den här samlingen 
och utspelar sig mellan Skin Game och 
Peace Talks. 
Pocket. [192830]

Andrew Caldecott
Lost Acre 219:-
Tredje delen i Rotherweird
Gervon Wynter är tillbaka i Rotherweird.
Den lilla staden som glömdes av tiden är 
illa ute igen. Wynter har inte bara tagit 
över staden, han förpestar folks liv ute på 
landet också. Kan en liten skara tappra 
hjältar kväsa hans onda planer, som har 
smitts under fem århundraden? 
➥ Storpocket i juli. [194856]

Kat Cho
Gumiho: Wicked Fox 139:-
Romantisk fantasy från nutidens Seoul.
Artonåriga Gu Miyoung är en gumiho, 
en niosvansad rävande som måste sluka 
energi från män för att överleva. De flesta 
tror förstås inte längre på rävandar, och 
det finns gott om elaka män som ingen 
saknar, så Seoul är en perfekt plats för 
Miyoung att gömma sig och jaga. Efter att 
ha jagat under fullmånen en vacker natt  
möter Miyoung pojken Jihoon, som jagas 
av en goblin. Hon hjälper honom och blir 
på köpet av med sin rävpärla, gumiho-
själen. En skör vänskap växer fram, men 
när en ung schaman försöker ge tillbaka 
pärlan till Miyoung sätts en kedje reaktion 
igång. En gammal fejd blossar upp. 
➥ Pocket i juni. [194675]

ÄVENTYR & EPISK FANTASY
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Terry Pratchett & Neil Gaiman
The Il lustrated  
Good Omens 399:-
En illustrerad utgåva av klassikern.
Antikrist är född och Den sista striden 
närmar sig. Apokalypsens fyra mc-åkare 
(Hells Angels, fast på riktigt) är på väg, 
liksom menige häxjägare Pulsifer och 
häxan (nåja) Anatema Manick, arv-
tagerska till sierskan Agnes Nutter som 
visste precis hur allting skulle gå till, 
fast inte alldeles exakt. Nu är det slut! 
Världen går under! Men vänta. Crowley 
och Aziraphale vill ha ett ord med i le-
ken. Har man levt på jorden som demon 
och ängel i sextusen år, kan det hända 
att man börjar ta till sig beteenden som 
nästan liknar de mänskliga. Än är det 
inte över...
Inbunden. [192542]

Good Omens 95:-
Vår vanliga pocketutgåva av Good 
Omens. 
Pocket. [61802]

The Nice and Accurate  
Good Omens  
TV Companion 349:-
Boken om tv-serien med massor av 
bilder, intervjuer och reportage från 
inspelningarna. 
Inbunden. [194913]

The Quite Nice & Fairly  
Accurate Good Omens 
Script Book 219:-
Neil Gaimans manus till den nya  
tv-serien baserad på Good Omens.
Storpocket. [191537]

MÖTEN MED NEIL GAIMAN 
OCH TERRY PRATCHETT

Neil Gaiman och Terry Pratchetts  
moderna klassiker Good Omens, som 
kom ut 1990, har äntligen blivit tv-serie. 
Författarna är var för sig ett par av våra 
absolut största och mest älskade namn 
hos både personalen och våra kunder. 
När Good Omens skrevs 1990 hade  
Pratchett släppt åtta delar i Skiv-
världen, serien som gjorde honom till 
nittiotalets bästsäljande författare i 
Storbritannien, och varit hos oss en gång 
och signerat. Gaiman hade vid den här 
tiden blivit en fanfavorit när han fått ta 
över DCs insomnade serie The Sandman 
och helt gjort den till sin egen. Några år 
senare gjorde de gemensam sak igen och 

besökte oss för att signera och möta sina svenska 
fans i vår butik i Gamla Stan i Stockholm. Bilden 
här till vänster är ett minne från den visiten.
När Neil ytterligare några år senare besökte oss 
själv för att signera American Gods beklagade han 
att han inte alltid kunde göra sina publicerings-
turnéer tillsammans med Pratchett. Lyxen att resa 
med en arbetspartner med stor personlighet som 
alltid har något intressant att säga och ett skämt 
att dra så man själv kan luta sig tillbaka lite och se 
mystisk ut kan inte överskattas. 
Vid den här tiden hade Gaiman blivit oerhört  
populär och drog själv en stor publik av svartklädda 
ungdomar, och på morgonen lät han sig väckas på 
hotellet av en skara av SF-Bokhandelns yngre  
personal som fått ynnesten att ta med honom på 
utflykt till Djurgården. Han visade stora mått på 
tålamod när han jetlaggad bakom sina då klassiska 
svarta solglasögon i ett mulet Stockholm underhöll 
oss på djurgårdsfärjan. Mellan fototillfällen drog han 
historier om att skriva textningen till den  
amerikanska utgåvan av Princess Mononoke, och 
minnen av att rumla runt på Stockholms kuller-
stensgator tillsammans med Tori Amos år tidigare. 
Vi fick höra om skillnaden mellan att ha katt eller 
hund i arbetsrummet när man skriver, att man alltid 
äter för mycket efterrätt på bokturnéer, och såklart, 
rädslan att göra sina fans besvikna. 
Nästa gång Neil besökte oss hade han gått från en 
visserligen populär, men ändå lite alternativ, för-
fattare till att ha slagit riktigt brett, och hans besök 
var som att ha hand om en rockstjärna mer än en 
vanlig författarsignering. Åttahundra köande i  
gränderna innan start, och ett särskilt system för 
att ta emot de presenter hans fans gav honom så att 
inget skulle komma bort i kaoset. 
Efter sex timmars oavbruten signering lade han 
höger handen på is och satte sig och tittade igenom 
det han fått, och det var en rörande stund att se  
honom ta upp och uppskatta varje gåva och fälla 
några kommentarer om hur tacksam han var över 
att ha, enligt sig själv, väldens bästa och finaste  
läsare. Allting packades noga in för att postas till 
hans hem, där allt sorteras, ställs fram och sparas.

Linda Borgström

GAIMAN & GOOD OMENS
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Alexander Dan Vilhjálmsson
Shadows of the Short Days 219:-
Vildsint nutidsfantasy om en trollkarl i ett 
Reykjavik som inte riktigt är det vi känner.
Galne Sæmundur drogar för mycket och 
har slängts ut från Svarskóli, Reykjaviks 
magiska högskola. Han kan inte längre 
studera galdur, den inhemska källan till 
magisk kraft. Fast besluten att visa att 
idioterna på högskolan har fel söker han 
sig till mindre ortodoxa grenar av de  
ockulta vetenskaperna - de förbjudna  
lärorna. 
➥ Storpocket i juli. [191047]

Aliette De Bodard
The House of Sundering Flames 219:-
Tredje delen i Dominion of the Fallen
Paris magiska hushåll, styrda av fallna 
änglar och trollkarlar, höll en slags fred 
tills huset Harrier förintades.
Vänner blir fiender. Husen samlar magiska 
föremål och värdesaker för att skydda sig. 
Thuan, draköverhuvud i huset Hawthorn, 
håller ännu på att samla sin makt när  
kriget bryter ut. Aurore, som har miss-
handlats svårt och kastats ut av huset 
Harrier, gör ett försök att ta makten. Och 
mitt i alltihop står Emmanuelle, som  
hjälper till där hon kan och försöker bli 
klok på vad som egentligen hände.  
➥ Storpocket i juli. [196206]

Richard Kadrey
The Grand Dark 99:-
Del 11 i Sandman Slim
Det stora kriget är över, men alla vet att 
nya strider snart bryter ut.
Largo växte upp på gatan i Lägre  
Proszawa. Han försörjer sig som cykelbud 
i den väldiga staden, där folk dränker sina 
sorger i sex och droger medan hemliga 
polisen övervakar gatar och torg. Mystiska 
väsen och intelligenta maskiner lämnar 
stadens fabriker och makthavarna gör sig 
redo för ett nytt krig. Largo kan inte huka 
länge till. När de mörka krafter som styr i 
Proszawa hotar allt han älskar måste han 
höja blicken från gatan. 
➥ Pocket i juli. [189715]

Stephen King
The Outsider 99:-
En elvaårig pojke hittas mördad och 
alla bevis pekar mot pojktränaren Terry 
Maitland. 
Utredningen sköts av Ralph Anderson, 
vars son har tränats av Maitland. Mannen 
alla antar är skyldig grips under drama-
tiska former. Men Maitland har ett alibi. 
Det visar sig att han inte ens var i stan 
när mordet begicks. Obehagliga sanningar 
kommer upp till ytan och Anderson tvingas 
ställa sig själv frågan: ”Är det verkligen 
så att man inte kan vara på två ställen 
samtidigt?” 
Pocket. [191109]

Charles Stross
The Labyrinth Index 139:-
Nionde delen i The Laundry
Storbritannien har en ny ledning. En av de 
gamla gudarna har flyttat in på 10  
Downing Street.
Mhari Murphy tänker kallt att ”min  
fiendes fiende är min, om inte, vän så 
kanske arbetsgivare”. Hon hjälper Hans 
höghet Nyarlathotep att utarbeta en ny ut-
rikespolitisk policy. Värre saker har hänt, 
tycks det, än att en av vansinnets gudar 
griper makten. Och allra värst är de fasor 
som väntar i USA:s mörka hjärta. 
Pocket. [191163]

ungdomsfantasy
Lily Anderson
Undead Girl Gang 119:-
Tonårshäxan Mila Flores skiter i vad folk 
tycker. Hon vet att bästa kompisen Riley 
alltid ställer upp för henne.
Tills Riley hittas död, tillsammans med 
värstingarna June Phelan-Park och 
Dayton Nesseth. Folk pratar om en själv-
mordspakt, men Mila vägrar tro på det. 
Riley skulle aldrig ta livet av sig. Beväp-
nad med en uråldrig grimoire gör Mila det 
enda raka för att få reda på sanningen - 
återuppväcker alla tre från de döda. 
Pocket. Unga vuxna. [194679]

Victoria Aveyard
Broken Throne 99:-
En novellsamling från Red Queens värld.
Här ingår tre nya långnoveller, två kortare 
berättelser som publicerats tidigare (”Steel 
Scars” och ”Queen Song”), kartor, flaggor, 
bonusscener, dagboksanteckningar och 
mycket mer. 
Pocket. Unga vuxna. [189973]

Broken Throne 199:-
Inbunden. Unga vuxna. [196176]

Tracy Banghart
Queen of Ruin 129:-
Andra delen i Grace and Fury
Uppföljaren till ’Grace and Fury’, en 
actionfylld historia om systerskap och 
hovintriger.
Nomi och Malachi drivs hjälplösa mot 
döden. Från sin plats på tronen kan Asa 
hindra Malachi från att någonsin mer 
sätta sin fot i palatset. Nomis syster  
Serina leder ett uppror på fångön Mount 
Ruin. Kvinnorna på ön söker hämnd och 
frihet. För att nå sina mål måste de störta 
Asa, och Nomi ensam vet hur det ska gå 
till. Kan systrarna störta den gamla  
ordningen och bygga något bättre? 
➥ Pocket i juli. Unga vuxna. [134417]

NUTIDSFANTASY & SKRÄCK

Ben Aaronovitch

The October Man 189:-
Nionde delen i Rivers of London
En kortroman där Ben Aaronovitch utforskar den tyska 
staden Trier, som vilar på åtskilliga gamla hemligheter.
Konstigt annars, med tanke på att Trier förmodligen är 
Tysklands äldsta stad, med anor från romarrikets dagar. 
Men polisen i Trier har inga protokoll för vad som bör 
göras när ett ruttnande lik täckt av märkliga svamp växter 
upphittas. De kontaktar Tobias Winter, som har erfarenhet 
av utredningar lite utöver det vanliga. Fler ruttnande lik 
dyker upp, och listan över personer av intresse för utred-
ningen växer tills också folk födda före Alte Fritz dagar 
kan räknas bland de misstänkta. 
➥ Inbunden i juni. [192541]
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Neil Gaiman
Cinnamon 139:-
En barnbok om den blinda prinsessan  
Cinnamon som inte vill prata.
Cinnamons föräldrar, Rajahn och Rani, 
kan inte förstå varför dottern vägrar prata. 
De lovar en belöning till den som kan få 
dottern att säga något, men ingenting 
fungerar. Tills en stor, farlig tiger kommer 
till palatset och säger att han är där för att 
lära människoungen att tala. Med  
illustrationer av Divya Srinivasan. 
Pocket. Barnbok. [191452]

Stephanie Garber
Finale 139:-
Tredje delen i Caraval
Sista boken i serien om systrarna Tella och 
Scarlett och den mystiska caravalen.
Två månader har gått sedan Ödes-
gudinnorna befriades ur kortleken. Två 
månader sedan Legend besteg sin tron. 
Två månader sedan Tella insåg att den 
unga man hon blivit kär i inte fanns i 
verkligheten. Liv, riken och hjärtan står 
på spel när Tella måste bestämma om hon 
litar på Legend. Samtidigt har Scarlett 
avslöjat något som ställer hela hennes liv 
på ända. Nu måste hon göra det omöjliga.
Pocket. Unga vuxna. [192169]

Finale 149:-
Storpocket. Unga vuxna. [191115]

Shaun David Hutchinson
The Apocalypse of Elena Mendoza 129:-
Elena Mendoza är frukten av en jungfru-
födsel och har helande krafter.
Jungfrufödseln kan förklaras vetenskap-
ligt. Svårare att förstå är hur Elena kan 
hela skottsåren på Freddie, tjejen hon har 
varit hemligt kär i under flera år. Nästan 
lika obegripligt är varför David Combs, 
som sköt Freddie, har försvunnit från 
brottsplatsen som slukad av himlen. Eller 
varför han sköt henne. 
Pocket. Unga vuxna. [195788]

Danielle Jensen 
Dark Shores 199:-
Första delen i Dark Shores
Pirater, utpressing och intrigerande gudar.
Teriana tillhör maarinfolket, pirater och 
sjöfarare som vaktar en stor hemlighet. 
Inga andra kan korsa det förrädiska havet. 
För att rädda en vän undan tvångsäkten-
skap avslöjar Teriana hemligheten, något 
som får katastrofala följder. Hennes 
besättning tas till fånga av styrkor från 
Celendors rike och hon tvingas till ett mot-
villigt samarbete med sjöofficeren Marcus, 
som har egna hemligheter att vårda. 
Inbunden. Unga vuxna. [195190]

Claire Legrand
Kingsbane 149:-
Andra delen i The Empirium Trilogy
I uppföjaren till ’Furyborn’ fortsätter två 
drottningar sin kamp i var sin tidsålder.
Rielle Dardenne har krönts till soldrott-
ning, men hennes prövningar är långt 
ifrån över. Porten som håller änglarna ute 
är på väg att falla sönder. Och långt in i 
framtiden möter vi soldrottningen Eliana 
Ferracora, som gör allt för att inte upprepa 
Rielles misstag.   
Storpocket. Unga vuxna. [191417]

Natasha Ngan
Girls of Paper and Fire 129:-
Vad händer när eld möter papper?
Lei tillhör papperskasten, den lägsta och 
mest förtryckta kasten i staden Ikhara. 
Varje år anländer kungens soldater för att 
hämta åtta flickor som ska tjäna kungen. 
Den här gången har kungen fått upp 
ögonen för Lei. Hon förs till slottet för att 
tränas i att vara trogen och lydlig, något 
som knappast intresserar henne. Hon gör 
i stället det förbjudna: blir kär. Hennes 
kärlek hotar Ikharas grundstenar och hon 
måste ta beslutet om hur långt hon är 
beredd att gå för rättvisa och frihet. 
➥ Pocket i juli. Unga vuxna. [191113]

Cassandra Clare

Ghosts of the  
Shadow Market 169:-
Noveller som följer Jem Carstairs från böckerna om skugg-
jägarna på hans väg genom skuggmarknader världen över.
Skuggmarknaden är en plats där älvor, varulvar, magiker 
och vampyrer möts. Få vet att en invånare från City of 
Bones också rör sig där. Broder Zachariah är en tyst  
broder, svuren att vaka över nefilims lagar och annaler. 
Men i ett annat liv var han skuggjägaren Jem Carstairs, 
som älskade (och ännu älskar) magikern Tessa Gray. Jem 
är på jakt efter en relik ur det förflutna. Han rör sig genom 
skuggmarknaderna och möter många öden.  
➥ Storpocket i juni. Unga vuxna. [190251]

Derek Landy

Bedlam 169:-
Del 12 i Skulduggery Pleasant
Valkyrie har gett sig ut på ett hopplöst uppdrag för att 
skaffa tillbaka sin systers förlorade själ.
Hon ställs ansikte mot ansikte med High Sanctuarys  
styrkor, och ingenting Skulduggery gör kan hindra henne. 
➥ Storpocket i juni. Från 9 år. [197494]

Midnight 99:-
Del 11 i Skulduggery Pleasant
En hänsynslös mördare kidnappar Valkyries lillasyster för 
att locka fram en konfrontation.  
Pocket. Från 9 år. [195461]

UNGDOMSFANTASY
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Margaret Rogerson
Sorcery of Thorns 149:-
En lärling på ett magiskt bibliotek ställs 
mot en mäktig magiker.
Elisabeth har växt upp som fosterbarn på 
ett bibliotek, omgiven av magiska luntor 
som när som helst kan lämna hyllorna och 
förvandlas till fruktansvärda monster.  
Hennes dröm är att bli en väktare som 
skyddar världen från de ockulta texternas 
makt. Men när bibliotekets farligaste text 
släpps lös får Elisabeth skulden. Den enda 
som kan hjälpa henne är en man svuren åt 
demoner.  
Storpocket. Unga vuxna. [190239]

Sorcery of Thorns 199:-
Inbunden. Unga vuxna. [190243]

Jessica Townsend
Wundersmith: The Calling  
of Morrigan Crow 110:-
Andra delen i Nevermoor
Morrigan Crow har funnit tryggheten i den 
hemliga staden Nevermoor. 
När hon ansluter sig till sällskapet Wun-
drous Society tar saker och ting en oväntad 
vändning. Crow är en Wundersmith. Enligt 
sällskapet är alla Wundersmiths onda 
och Crow måste därför enligt dem trycka 
ned sina krafter och kämpa för att hålla 
tillbaka den hon egentligen är. 
Pocket. Från 9 år. [189265]

Rick Riordan
The Burning Maze 139:-
Tredje delen i The Trials of Apollo
Tonåringen Lester, dödligt kärl åt den 
olympiska guden Apollon, har en tredje 
prövning framför sig.
Den här gången måste han färdas genom 
Labyrinten för att befria ett orakel som 
talar i gåtor, och besegra en blodtörstig  
romersk kejsare. Naturligtvis helt utan 
hjälp från gudomliga krafter. Lester  
kommer att behöva hjälp från sina vänner 
för att klara det här. Mycket hjälp ... 
Pocket. Från 9 år. [189841]

historisk fantasy
Leonard Goldberg
A Study in Treason 199:-
Andra delen i The Daughter of Sherlock Holmes
Sherlock Holmes dotter Joanna Blalock 
ställs inför ett nytt, knivigt fall.
Ett hemligt avtal mellan England och 
Frankrike försvinner under ett inbrott hos 
Lord Halifax. Scotland Yard ber Joanna 
och far och son Watson om hjälp för att 
hitta dokumentet. Det visar sig allt annat 
än enkelt, och Joanna gillrar en fälla för 
att fånga tjuven. 
Storpocket. [187626]

Deborah Harkness
Time’s Convert 110:-
Vampyrromantik i två tidsåldrar.
Matthew de Clermont och Marcus MacNeil 
träffas under amerikanska frihetskriget. 
Matthew erbjuder Marcus något mycket 
speciellt: odödlighet. Marcus tackar ja 
och förvandlas till vampyr. Men den nya 
tillvaron är inte så enkel som han trott. 
Hans möte med den urgamla familjen de 
Clermont blir inte friktionsfritt, när Mar-
cus dryftar sina idéer om frihet, jämlikhet 
och broderskap. Därpå förflyttas vi till 
nutidens Paris där Phoebe Taylor, en ung 
kvinna som Marcus har förälskat sig i,  
vill förvandlas till vampyr.  
➥ Pocket i juni. [191111]

Charlaine Harris
An Easy Death 139:-
Första delen i Gunnie Rose
Författaren till ’True Blood’ har skrivit en 
alternativhistorisk vilda västern-fantasy 
från ett USA som splittrades i flera länder 
efter 30-talets depressionsår. 
Texoma ligger i de sydöstra delarna av 
det som en gång var USA, i en värld där 
magiska krafter är verkliga, men ogillas 
av många. Lizbeth Rose är illa åtgången 
efter en besvärlig resa från Mexiko när två 
ryska trollkarlar erbjuder henne ett jobb. 
Kan hon bli deras guide och livvakt? 
➥ Pocket i juli. [188839]

Natalie Haynes
A Thousand Ships 199:-
Trojanska kriget ur kvinnornas perspektiv. 
Kreusa vaknar mitt i natten och upptäcker 
att hennes älskade Troja brinner. Tio års 
nådlöst krig mellan greker och trojaner är 
till ända. Grekerna står som segrare.  
Under timmarna som följer kommer  
Kreusas liv att läggas i aska. Konsekven-
serna av krigsslutet sänder chockvågor 
från Olympen till berget Ida, från Troja till 
de mest avlägsna öarna i Egeiska havet. 
Storpocket. [193607]

Guy Gavriel Kay
A Brightness Long Ago 179:-
I den tidiga renässansens Italien möts en 
uppkomling och en farlig kvinna.
Danio Cerra, son till en skräddare, var 
rask i tanken och fick plats på en skola 
dit en enkel hantverkarson normalt inte 
skulle ha tillträde. Han kom att tjäna en 
greve, känd som Besten, och lärde sig snart 
varifrån hans herres öknamn kom. Ett 
avgörande ögonblick i Danios liv var mötet 
med Adria Ripoli, en kvinna som sökte upp 
greven i akt och mening att ta hans liv. 
Adria tillhörde en mäktig släkt, men hade 
valt ett fritt och farligt liv. 
Storpocket. [191132]

A Brightness Long Ago 199:-
Inbunden. [190280]

Taran Matharu

The Chosen 179:-
Första delen i Contender
Cade Carter döms för ett brott han inte har begått. Han  
väntar sig att få tillbringa ett år på uppfostringsanstalt. 
Istället hamnar han i en främmande värld.
Den alternativa verkligheten dit Cade har förflyttats är 
inget paradis. Förhistoriska bestar och blodtörstiga krigare 
gör varje steg farofyllt. Cade tvingas in i ett dödligt spel 
med höga insatser, styrt av osynliga makthavare. Vilka är 
den brutala världens härskare? Varför har Cade valts ut att 
spela det dödliga spelet? För att finna svaren måste Cade ge 
sig in i striden. 
➥ Storpocket i juni. Unga vuxna. [196778]
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Paraic O’Donnell
The House on Vesper Sands 139:-
Året är 1893 och snön faller över London.
I en kyrka i Soho söker Gideon Bliss skydd 
undan kylan. Där hittar han Angie Tatton. 
Hon, som en gång var hans stora kärlek, 
är döende och muttrar om ljuset och den 
mörka luften och om ”the spiriters”. När 
dagen gryr är hon borta. Snön faller också 
på Lord Strythe, som försvinner i  
natten, och på skvallerjournalisten Octavia 
Hilling don, som ser honom smita iväg. 
Snart kommer Octavia och Gideon att 
tvingas kämpa för att rädda Angie och ta 
reda på sanningen om Lord Strythe. 
Pocket. [194643]

Laura Purcell
The Corset 139:-
En viktoriansk rysare om nålar, sykonst 
och ond, bråd död.
Dorothea Truelove kommer till Oakgate 
för att testa sin teori om att en persons 
skallform kan ge upplysningar om vilka 
mörka dåd skallens bärare är mäktig att 
begå. Idén får sig en törn när hon möter 
Ruth, en fattig flicka som har dömts till 
döden för mord. Ruth påstår att morden 
hon har begått har utförts med hjälp av 
magisk sykonst. Hon berättar en historia 
om bitter het och svek, död och vackra  
klänningar, som skakar Dorotheas tro på 
vetenskap och nåd i grunden. 
Pocket. [191431]

Rena Rossner
The Sisters of the Winter Wood 129:-
Fantasy med österuropeisk och judisk 
klang, för alla som gillade ’Uprooted’ och 
’The Bear and the Nightingale’.
I en avlägsen by omgiven av djupa skogar 
på gränsen mellan Moldavien och Ukraina 
bor systrarna Liba och Laya. När en grupp 
mystiska män kommer till gården faller 
Laya under deras märkliga inflytande. 
Och de är inte den enda faran som hotar. 
Mörka makter närmar sig den lilla byn, 
men systrarna har ett magiskt arv som de 
inte kände till, ett arv som kan rädda byn. 
➥ Pocket i juni. [193346]

Matt Ruff
Lovecraft Country 139:-
Lovecraftiana under Jim Crow-tiden: 
rasism, förtryck och människooffer.
Atticus reser tillsammans med barndoms-
vännen Letitia och onkel George (som 
skriver på The Safe Negro Travel Guide) 
till New England för att söka rätt på  
Atticus försvunna pappa. Det leder till 
en serie hemska upptäckter kring sekter, 
monsteråkallan, avel i offersyfte och utom-
värdsliga upplevelser. 
Pocket. [192151]

Jo Walton
Lent 299:-
Girolamo Savanarola lever ett liv fullt av 
mirakel.
Det är ett mirakel att han känner Pico 
della Mirandola, greve av Concordia. Och 
att den döende Medicipatriarken Lorenzos 
dödsbädd omsveps av ett himmelskt sken 
just när Girolamo besöker honom. Ett 
tredje mirakel är att Karl VIII av Frank-
rike låter sig övertalas, av ingen mindre 
än Savanarola, att skona Florens när hans 
armé sveper in över Norditalien.  
Sanningen är den, att Girolamo Svanarola 
inte är den alla tror. Han är inte ens den 
han själv tror. Och det här är bara det 
första av hans många liv. 
Inbunden. [193424]

Joseph Fink & Jef frey Cranor

Welcome to Night Vale - 
Who’s a Good Boy? 179:-
Fjärde säsongen av podcasten Welcome to Night Vale i 
bokform.
Night Vale är en liten stad i sydvästra USA, långt ute i 
öknen. Där stöter man på änglar, aliens och regerings-
konspirationer i vartenda gathörn. Som antyds i titeln ylas 
det mycket mot månen i fjärde säsongen.  
Storpocket. [189887]

Welcome to Night Vale -  
The Buying of 
Lot 37  179:-
Tredje säsongen av pod casten 
Welcome to Night Vale i bok-
form.
Utöver själva podavsnitten 
ingår ett förord av Joseph Fink 
och Jeffrey Cranor, bakom-
kulisserna-kommentarer med 
medverkande och fans och 
spooky illustrationer av Jessica 
Hayworth. 
Storpocket. [189886]

Stranger Things

Darkness on the  
Edge of Town 189:-
av Adam Christopher
Jim Hopper avslöjar hemligheter från sitt liv som polis i 
New York för adoptivdottern Eleven.
Eleven hittar en kartong märkt ”New York” i källaren och 
börjar ställa svåra frågor till Jim. Vad hände egentligen 
sommaren 1977, när Jim hem från kriget i Vietnam och 
började arbeta som polis?  
Storpocket. [192640]

Darkness on the Edge of Town 249:-
Inbunden. [192639]
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science fiction
Taylor Anderson
River of Bones 99:-
Del 13 i Destroyermen
USS Walker har hamnat i en alternativ 
verklighet där jorden inte befolkas av 
människor, utan av ”lemurer” och ”griker”.
Kanske har USS Walker gjort sin sista 
resa. Sedan hon slungades in i ett alter-
nativt förflutet har hon tagit mer stryk än 
något skepp kan tänkas tåla. Reddy får 
istället befäl över ett annat skepp, som 
ansluter sig till striden mot grikerna. Sam-
tidigt öppnas en ny front i söder. 
Pocket. [191207]

Pass of Fire 249:-
Del 14 i Destroyermen
Grikerna och Tripoli-alliansen stärker hela 
tiden sin slagkraft och alliansen måste 
agera för att inte krossas. I spetsen för den 
största primatstyrka världen skådat ångar 
USS Walker och lemurernas stridsskepp 
uppför Zambezifloden mot grikernas hu-
vudstad. Samtidigt, på andra sidan jorden, 
bereder sig general Shinya och Systrarnas 
armé inför sitt angrepp mot den mystiska 
El Paso del Fuego. 
Inbunden. [193499]

Neal Asher
The Warship 199:-
Andra delen i Rise of the Jain
Andra boken i den nya serien med den 
främmande, civilisationsförstörande jain-
teknologin i centrum.
Orladine har med hjälp av ett svart hål, 
skapat av ett hemligt vapen, gjort slut på 
den jainteknologiska supersoldaten. Det 
svarta hålet drar ner moln av jain partiklar 
och allt tycks gå enligt planerna. Men 
Earth Central, den mänskliga Polityns 
styrande AI, vet att Orlandine lurades att 
använda singularitetsvapnet och fruktar 
att det var jainteknologins skapare som 
låg bakom bluffen. 
Storpocket. [195074]

Amanda Bouchet
Nightchaser 139:-
Första delen i Endeavor
En dömd brottsling och en charmig skojare 
håller universums öde i sina händer.
Tess Bailey flyr undan lagen i sällskap 
med ett gäng muntra tjuvar. Galaxens 
mäktigaste härskare har dömt dem till 
döden och det stulna skeppet som de flydde 
i har snart slut på bränsle. Då dyker den 
mörka, snygga främlingen Shade Ganavan 
upp med ett erbjudande de inte har råd att 
tacka nej till. 
➥ Pocket i juli. [196193]

Andy Briggs
CTRL+S 199:-
Logga in > Ladda världen > Rädda 
mamma.
SPACE är en virtuell värld där vanliga kil-
lar som Theo Wilson kan göra nästan vad 
de vill. Men nästan vad de vill räcker inte 
för somliga. Det händer varje dag att folk 
får sina känslor stulna och sina liv sålda, 
för att de rika och mäktiga ska kunna leva 
ut sina fantasier. Nu är Theos mamma 
borta. Han följer spåren efter henne och 
springer in i det farligaste du kan möta i 
SPACE: vPolice, AI-bottar och anarkister, 
för att inte tala om brottssyndikatet som 
till varje pris vill hindra Theo från att 
hitta mamma. 
➥ Pocket i juli. [196195]

Liam Brown
Skin 139:-
Ett mystiskt virus gör människor  
allergiska mot varandra. Det kan räcka att 
stå intill någon för att drabbas. En kyss 
kan vara en dödsdom.
Angela och hennes familj försöker ändå 
leva vidare i den nya, märkliga världen. 
Alla sitter i var sitt rum - Angela, maken 
och barnen. All kontakt sker via mobil eller 
dator. På något märklig sätt känns det inte 
så främmande. Men så dyker en mystisk 
främling upp i staden. Han bär inte ens 
ansiktsmask och tycks vara immun mot 
smittan. Kan han vidröras utan risk? 
Pocket. [192071]

Ted Chiang
Exhalation 169:-
Andra novellsamlingen från författaren till 
”The Story of Your Life”.
I ”The Merchant and the Alchemist’s 
Gate” ges en köpman i ett svunnet Bagdad 
nya chanser med hjälp av en tidsportal. 
”Exhalation” handlar om en icke-mänsklig 
forskare som gör en chockerande upptäckt. 
”The Lifecycle of Software Objects” tar 
upp artificiell intelligens och vår relation 
till föremål i vardagen. Två nyskrivna 
berättelser, ”Omphalos” och ”Anxiety Is the 
Dizziness of Freedom” ingår också.
Storpocket. [193606]

Exhalation 199:-
Inbunden. [187809]

Neil Clarke (red)
The Eagle Has Landed - 50 Years  
of Lunar Science Fiction  199:-
Noveller samlade med anledning av mån-
landningens 50-årsjubileum.
Här ingår bland annat ”Bagatelle” av John 
Varley, ”The Lunatics” av Kim Stanley 
Robinson, ”Griffin’s Egg” av Michael Swan-
wick, ”A Walk in the Sun” av Geoffrey A. 
Landis, ”How We Lost the Moon” av Paul 
McAuley och ”People Came From Earth” av 
Stephen Baxter.
➥ Storpocket i juli. [195745]

Jack Campbell

Triumphant 129:-
Tredje delen i The Genesis Fleet
Flera år har gått sedan Rob Geary och Marine Mele Darcy 
ledde försvaret av nybyggarvärlden Glenlyon. Men allt är 
långtifrån frid och fröjd.
Visst bör man hjälpa vänner i nöd, men det kan göra att 
man själv blir måltavla. Det blir Glenlyons ledning varse, 
efter att ha hjälpt till att avstyra ett angrepp mot grann-
systemet Kosatka. Nu har angriparna Glenlyon i siktet. 
Första attacken riktas mot en anläggning i omloppsbana. 
Pocket. [192716]

Triumphant 189:-  Inbunden. [190279]
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Blake Crouch
Recursion 169:-
”Min son är raderad.” Det är kvinnans 
sista ord innan hon hoppar från hustaket.
Barry Sutton, vittne till självmordet, 
börjar rota i saken och upptäcker att det 
inte bara var kvinnans son som raderades. 
Runt om i USA vaknar folk upp och inser 
att de inte är samma människor som igår. 
Lider alllihop av falskt minnessyndrom, en 
märklig sjukdom som ger människor  
minnen från liv de aldrig levt? Eller är 
själva verkligheten på väg att spricka 
sönder? 
Storpocket. [193610]

Alex DiFrancesco
All City 189:-
New York City i en nära framtid är en 
sårbar stad när en väldig storm drar in. De 
som kan evakuerar, men många blir kvar.
Bland de kvarlämnade finns 24-åriga 
Makayla, som jobbar i ett snabbköp, och 
18-åriga Jesse, en genderqueer anarkist 
från Bronx. Båda överlever stormen och 
tar sin tillflykt till en fastighet med lyx-
lägenheter som står tomma efter evaku-
eringen. Runt dem ligger stora delar av 
staden i ruiner. Samtidigt börjar mystiska, 
färgsprakande väggmålningar dyka upp 
runt om i staden. De sprider hopp bland 
de överlevande, men väcker också medias 
intresse.  
➥ Storpocket i juni. [194676]

David Drake
Though Hell Should Bar the Way 99:-
Del 12 i RCN
David Drake byter här fokus, från Daniel 
Leary och Adele Mundy till den nyblivna 
besättningsmedlemmen Roy Olfetrie.
Roy hade tänkt sig en karriär i Cinnabars 
flotta, men tvingades nöja sig med mindre 
när hans far drogs inför rätta för ekono-
miska brott. Nu får chansen att följa med 
Leary och Mundy på en diplomatisk resa. 
Olyckligtvis shanghajas Roy i första bästa 
hamn och hamnar som datortekniker 
på en haremsplanet(!) hos en oborstad 
rymdpirat. 
Pocket. [190065]

Greg Egan
Perihelion Summer 179:-
Taraxippus närmar sig, ett svart hål med 
en tiondel av solens massa.
Matt och hans vänner vågar inte chansa. 
De tar Mandjet - en flytande akvakultur-
anläggning som är helt självförsörjande 
vad gäller mat, vatten och energi - ut 
på havet för att vänta ut katastrofen. 
Beräkningarna av objektets bana genom 
solsystemet ändras under färdens gång, 
och det står snart klart att livet på jorden 
inte kommer att återgå till vad alla varit 
vana vid. 
Storpocket. [195422]

Amal El-Mohtar & Max Gladstone
This Is How You Lose the Time War 229:-
Två tidsreseagenter från konkurrerande 
framtider arbetar sig igenom det förflutna, 
börjar brevväxla och blir kära.
I ruinerna efter en döende värld hittar en 
av agenterna ett brev som börjar: ”Bränn 
innan du läser.” Det blir början till en 
osannolik brevväxling mellan två agenter 
som försöker förbättra framtiden för just 
sin fraktion. Brevväxlingen växer till 
något mer. En kärlekshistoria. Något som 
kommer att påverka både historien och det 
förflutna. 
➥ Inbunden i juli. [194950]

Jasper Fforde
Early Riser 129:-
En ny, fristående roman från författaren 
till de humoristiska fantasyböckerna om 
Thursday Next och Jennifer Strange.
Varje vinter försjunker människorna i 
dvala. De enda som är ute under den kalla 
årstiden är Vinterkonsulerna, en udda 
skara som ska se till att alla andra sover 
tryggt. Charlie Worthing är en ny konsul. 
Det här är hans första vinter, och raskt 
måste han undersöka bakgrunden till 
virala drömmar som dödar de sovande. 
När han själv börja få farliga drömmar blir 
det riktigt obehagligt.  
➥ Pocket i juli. [191112]

Eric Flint, Paula Goodlett & Gorg Huff
1637: The Volga Rules 99:-
Del 28 i serien 1632 
1632 är en alternativhistorisk serie där en 
amerikansk småstad från nutiden slungas 
tillbaka till trettioåriga krigets Europa. 
Rysslands livegna bönder har, inspirerade 
av tidsresenärernas tal om frihet och 
demokrati, bestämt sig för att göra uppror. 
I den lilla byn Poltz drar hela befolkningen 
ut för att slåss för sin framtid under  
smeden Stefan Andreevichs ledning. 
Samtidigt har tsaren flytt ur sin husarrest. 
Han tar sig till byn Ufa, där han planerar 
att sätta upp en exilregering.  
Pocket. [191696]

Jackson Ford
The Girl Who Could Move  
Sh*t With Her Mind 129:-
Första delen i The Frost Files 
Teagan Frost har telekinetiska krafter. Ett 
mord har begåtts, till synes av någon med 
telekinetiska krafter. Teagan har ett dygn 
på sig att bevisa sin oskuld.
Länge var myndigheterna glada att ha 
Teagan på sin sida. Hon gjorde saker ingen 
annan kunde göra: bröt sig in på platser 
ingen kunde ta sig till och skaffade fram 
information vanliga agenter inte kunde 
komma åt. Men nu har ett lik hittats på en 
plats dit Teagan skickades.  
➥ Pocket i juni. [14636]

Julian Gough
Connect 129:-
Biologen Naomi oroar sig över hur hennes 
forskning ska användas. Och över fram-
tiden för hennes tonårsson Colt.
Colt är ett geni. Han kan koda virtuella 
verkligheter som ingen vågat drömma 
om, men har svårt med sociala kontakter. 
Tillvaron för mor och son kompliceras när 
Colt i hemlighet sänder mammas forsk-
ningsstudie till en bioteknisk konferens i 
New York, som prompt stängs ner. Naomis 
värsta mardrömmar blir verklighet. Colts 
pappa dyker upp i deras liv igen, med en 
hemlig säkerhetsmydighet i ryggen.  
Pocket. [193614]

Hank Green
An Absolutely Remarkable Thing 99:-
Hank Green, känd för Crash Course, Vlog-
brothers och SciShow, debuterar med en 
berättelse om mystiska skulpturer.
På väg hem en natt snubblade April May 
över en jätteskulptur, som en tre meter 
hög Transformer i samurajrustning. Hon 
filmade och lade upp på YouTube. Nästa 
dag hade Aprils liv förändrats. Det visade 
sig finnas statyer över hela världen. 
➥ Pocket i juli från Random House, US. [194235]

An Absolutely Remarkable Thing 129:-
➥ Pocket i juli från Orion, UK. [193805]

SCIENCE FICTION
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Sean Grigsby
Ash Kickers 99:-
Andra delen i Smoke Eaters
Före detta brandmannen Cole Brannigan 
leder Rökätarna, en organisation som  
håller drakproblemet under kontroll. Men 
det finns annat än drakar som brinner.
Drakarna hålls drogade och inlåsta, men 
ett nytt hot har flammat upp: Fågel Fenix. 
Brandtekniker Tamerica Williams ger sig 
på den eldfängda varelsen och inser (som 
vi andra redan visste) att den återuppstår 
ur askan - starkare än förr. 
➥ Pocket i juli. [194549]

Ada Hoffmann
The Outside 149:-
De mäktiga AI-gudarna som härskar över 
människorna bestraffar hårt alla försök att 
skada verkligheten, som en ung forskare 
blir varse.
Den autistiska forskaren Yasira Shien har 
utvecklat en revolutionerande ny form 
av kraftförsörjning, en upptäckt som kan 
förändra mänsklighetens framtid. Men 
generatorn visar sig förvrida verkligheten 
där experimenten utförs. De AI-gudar som 
härskar över galaxen stämplar Yasira som 
kättare och låter föra bort henne. Istället 
för att avrättas erbjuds hon att hjälpa till i 
jakten på sin egen, mystiska mentor. 
Pocket. [194434]

Tanya Huff
The Privilege of Peace 95:-
Tredje delen i Peacekeeper
Sista boken i den militära space opera-
serien om sergeant Torin Kerr.
Torin har lagt det förflutna bakom sig och 
byggt upp ett nytt liv, långt från krig och 
konflikter. Hon har skapat något där andra 
som hon känner sig välkomna, en plats 
där de kan använda sina kunskaper för 
att hjälpa Konfederationen. Men det går 
aldrig att helt fly från det som har varit. 
Big Yellow, skeppet som förkroppsligar 
utomjordingarna som låg bakom kriget, är 
tillbaka.  
➥ Pocket i juli. [194697]

Yoon Ha Lee
Hexarchate Stories 119:-
En samling noveller från samma värld som 
Yon Ha Lees roman ’Ninefox Gambit’.
En konsttjuv måste rädda världen undan 
ett galaxförstörande supervapen. En 
general ställs inför en omöjlig uppgift 
och måste överlista sin motståndare. En 
flykting återvänder ur exil för att begrava 
en gammal vän. 
➥ Pocket i juni. [195113]

Jack McDevitt
Octavia Gone 259:-
Åttonde delen i Alex Benedict
Gabe, som har tillbringat elva år vilse i 
rymden, kommer hem och återförenas med 
Alex och Chase. Trion ger sig ut på jakt  
efter ett föremål som kan ha icke- mänskligt 
ursprung.
En artefakt som möjligen skapats av icke-
människor försvinner från Gabes gamla 
samling och ger Alex och Chase anledning 
att återknyta banden till sin gamla vän. 
Föremålet kan knytas till en avliden rymd-
pilot och till försvinnandet av en grupp 
forskare från en rymdstation vid ett svart 
hål. Kanske är Alex och de andra på väg 
att göra sin största upptäckt någonsin. 
Inbunden. [190272]

Megan E O’Keefe
Velocity Weapon 139:-
Första delen i Velocity Weapon
Actionfylld space opera med en ensam sol-
dat och ett krigsskepp i ett dött solsystem.
Det sista Sanda minns är att hennes 
attack rymdskepp exploderar. Hon för-
väntar sig att plockas upp ur tomma 
rymden av sjukvårdsteamet och väckas på 
flottans sjukhus, redo att ge sig ut i strid 
igen. Istället kvicknar hon till efter 230 år, 
på det övergivna fiendeskeppet The Light 
of Berossus, eller ”Bero”, som skeppet före-
drar att kallas. Kriget är över. Allt liv har  
utplånats hur hela stjärnsystemet. Eller? 
Är det riktigt sant? 
➥ Pocket i juli. [57862]

Peter Hamilton

Salvation 110:-
Första delen i Salvation Sequence
Första delen i en ny trilogi som spänner över många  
årtusenden och ljusår.
År 2204 hittas ett skeppsvrak av icke-mänskligt ursprung 
drivande nära gränsen för den mänskliga intressesfären. 
Lasten ombord väcker många frågor, och förebådar möjligen 
slutet för mänskligheten. I en avlägsen framtid, många ljusår 
från jorden, fostras Dellian och hans klan med ett enda mål. De 
måste möta och förinta sin gamla fiende som tvingade  
människorna att fly genom galaxen och fortfarande jagar dem. 
➥ Pocket i juni. [193616]

SCIENCE FICTION

Baoshu

The Redemption of Time 199:-
En roman från samma värld som Cixin Lius ’The Three-
Body Problem’.
Den döende Yun Tianmings hjärna lyftes ut ur kroppen, 
frystes ner och skickades med ett rymdskepp mot den 
första trisolariska flottan. Det var en desperat plan som 
hade liten chans att lyckas, men möjligheten fanns att 
Tianming en dag skulle kunna sända information tillbaka 
till jorden. Mot alla odds lyckas det också, men först sedan 
han plågats i århundraden och förrått mänskligheten. 
Först efter många tusen år ges en möjlighet till försoning.  
➥ Storpocket i juli. [180128]
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John Ringo & Mike Massa
River of Night 259:-
Sjätte delen i Black Tide Rising
Tom Smith hade ett liv. Nu är han en  
flykting i ruinerna efter civilisationens fall.
Planen var att hålla New York säkert 
länge nog för att hinna få fram ett bot mot 
zombieviruset. Den höll inte. Nu finns  
miljoner smittade, galna människor i  
ruinerna. Tom hann fly. Som anställd vid 
Bank of Americas har han siktet inställd 
på företagets evakueringsläger i Cumber-
land Valley. Men vägen dit kantas av 
hungriga zombier.
➥ Inbunden i juli. [194743]

Christopher Ruocchio
Howling Dark 219:-
Andra delen i Sun Eater
Andra delen i en space opera-serie med 
drag av episk fantasy.
Hadrian Marlowe söker fred. Han vill få 
ett slut på fyrahundra år av krig. För att 
lyckas med det måste han våga sig ut 
bortom sollanska imperiets trygga gränser, 
ut bland extrasolarierna som lever mellan 
stjärnorna. Där kan han möta främling-
arna som han hoppas ska ta emot hans 
fredsinviter och varelser som en gång var 
mänskliga. Men där finns också mänsklig-
hetens äldsta fiende. Om Hadrian miss-
lyckas kommer galaxen att brinna. 
➥ Storpocket i juli. [196192]

Howling Dark 229:-
➥ Inbunden i juli. [193112]

Francis Stevens
The Heads of Cerberus 155:-
En pulpklassiker från 1918, skriven under  
pseudonym av Gertrude Barrows Bennet.
Vännerna Viola, Robert och Terry trans-
porteras 200 år in i framtiden, till år 2118. 
Deras hemstad styrs av en kvinna som 
varje år ordnar en brutal battle royale-
tävling för att utse sin medregent. Trion 
från 10-talet måste ta till alla knep de kan 
tänka sig för att överleva tävlingen. 
Storpocket. [191927]

Adrian Tchaikovsky
Children of Ruin 179:-
Andra delen i Children of Time
En fristående roman med nya personer 
från samma universum som ’Children of 
Time’, som vann Arthur C Clarke Award.
För många tusen år sedan började jord-
borna terraforma andra planeter. När 
mänsklighetens interstellära välde föll 
sönder glömdes programmet och de beslut 
som fattades bort. Långt senare upp-
snappas radiosignaler från en stjärna. Ett 
forskningsskepp skickas ut, med hopp om 
att hitta ättlingar till gamla jordbor. Men 
det visar sig att terraformningen av Nod 
väckte något till liv som kanske borde ha 
lämnats i fred. 
Storpocket. [193608]

Harry Turtledove
Alpha and Omega 279:-
Apokalypsens snara ankomst är inget 
Eric Katz, en ogudaktig arkeolog från Los 
Angeles, tänker på under en utgrävning i 
Jerusalem.
Kanske borde han göra det. Ett tecken som 
förebådar det tredje tempelbygget visar sig 
i USA. En smutsig bomb detonerar i Tel 
Aviv. En grupp arkeologer sammanförs, till 
synes av slumpen, djupt under Tempel-
berget där de blir vittne till något som 
ingen av dem kommer att glömma. 
➥ Inbunden i juli. [191899]

Catherynne M Valente
Space Opera 139:-
Liftarens Guide till Galaxen möter Melodi-
festivalen.
Hundra år har gått sedan Medvetande-
krigen skakade galaxen. Efter kriget  
instiftades Metagalactic Grand Prix - skön-
hetstävling, gladiatorspel och talangshow 
i ett. Alla galaxens intelligenta arter är 
piskade att delta. In på scenen kliver en 
ny tävlande, mänskligheten från planeten 
Jorden, som hade väntat sig att hitta något 
helt annat än glitter och elgitarrer ute 
bland stjärnorna. 
➥ Pocket i juli. [196194]

SCIENCE FICTION

Richard Morgan

Thin Air 99:-
En berättelse om hänsynlösa storbolag och upprorsstyrkor 
på Mars.
Hakan Veil har ett förflutet som frilansare åt bolagen. Den 
militära spetsteknologin i hans kropp gör honom till en 
veritabel mordmaskin. Men han har fått nog av Mars. Nu 
vill han bara få tag i en biljett hem till jorden. Det verkar 
som om organisationen Earth Oversight kan ge honom vad 
han vill ha, i utbyte mot att han tar jobb som livvakt åt 
en EO-utredare. Ett enkelt jobb, tänker Veil, men han har 
förstås fel.
➥ Pocket i juni. [192544]

Alastair Reynolds

Permafrost 179:-
En kort tidsreseroman (nästan en långnovell) i  
klimatkrisens skugga.
Ekosystem över hela jordklotet har kollapsat, men en 
grupp forskare i Ryssland tänker utföra ett djärvt  
experiment, ett sista försök att rädda framtiden genom att 
göra en liten förändring i det förflutna. Deras försöks objekt 
är en åldrande skollärare vars nu avlidna mor var en 
expert inom området matematiska paradoxer. Det leder till 
märkliga händelser mer än femtio år tidigare. En kvinna 
börjar höra en röst i huvudet.  
Storpocket. [194843]
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S.K. Vaughn
Across the Void 199:-
May Knox svävar ensam i tomma rymden, 
enda överlevande efter en svår olycka. Den 
enda som kan rädda henne är mannen hon 
nyligen skildes från.
Juldagen år 2067 svävar May i vraket efter 
efter den första bemannade färden till 
Jupiters måne Europa. Den enda som kan 
hjälpa henne är NASA-forskaren Stephan 
som ledde expeditionen från jorden. Han 
var till ganska nyligen hennes make. Skils-
mässan var svår och Stephan lämnade 
både May och uppdraget. Nu är han den 
enda som kan rädda henne. 
Storpocket. [194866]

Kali Wallace
Salvation Day 219:-
Ett dödligt virus väcks till liv ombord på 
ett övergivet rymdskepp.
Forskningsskeppet House of Wisdom 
övergavs av jordens myndigheter sedan ett 
virusutbrott dödade besättningen. Zahra 
och hennes vänner tänker lägga beslag 
på skeppet, genom att kidnappa den enda 
överlevande efter tragedin och tvinga 
honom att hjälpa dem ombord. Allt går bra 
till en början, men snart inser de att sjuk-
domen som dödade besättningen var något 
utöver det vanliga. Det fanns en anledning 
till att skeppet aldrig bärgades. 
➥ Inbunden i juli. [193510]

David Weber & Jacob Holo
The Gordian Protocol 259:-
Alternativhistoria med parallellvärldar.
Historieprofessor Benjamin Schröders liv 
tar en abrupt vändning när hans student 
Elzbietá Abramowski lägger fram sin av-
handling om de allierades invasion av  
Vladivostok. Schröder drabbas av en 
psykisk kris under disputationen. Han har 
plötsligt minnen av en verklighet där  
Operation Oz, som invasionen kallas, 
aldrig ägde rum. I den alternativa verk-
ligheten mördades istället miljoner civila i 
fasansfulla ”utrotningsläger”.  
Inbunden. [194730]

David Wellington
The Last Astronaut 129:-
Ett stort främmande objekt har kommit in 
i solsystemet och placerat sig över jorden. 
Det gör inga försök att kommunicera och 
ingen vet vad det är.
Sally Jansen, den enda nu levande NASA-
astronaut som har erfarenhet av arbete i 
rymden, får i uppdrag att leda en grupp 
som ska ta sig upp till objektet i en upp-
rustad gammal farkost. Snart förvandlas 
kontaktuppdraget till en kamp på liv och 
död, inte bara för astronauterna utan för 
hela mänskligheten. 
➥ Pocket i juli. [195206]

Chuck Wendig
Wanderers 189:-
Sömngångare från hela USA dras mot en 
gemensam punkt, ”vallade” av nära och 
kära.
Shana tror först att hennes lillasyster 
är sjuk. Hon tycks gå i sömnen, vägrar 
svara och låter sig inte väckas. Hon går 
mot ett mål bara hon, och otaliga andra, 
tycks känna till. Sömngångarna och deras 
ledsagare går genom ett USA som inte kan 
handskas med skräcken för det okända. 
Milismän hotar att mörda de vandrande, 
övertygade om att de sprider någon slags 
smitta. Hemligheten bakom sömgångarna 
hotar att slita landet i stycken. 
➥ Storpocket i juli. [191896]

Jeanette Winterson
Frankissstein: A Love Story 199:-
En vildsint, superaktuell roman om  
kropparna vi lever i och kropparna vi åtrår.
Ry är en ung transgender läkare som mot 
bättre vetande faller för AI-forskaren  
Victor Stein. Ron Lord är en entreprenör 
som tänker tjäna storkovan på sexdockor. 
I Arizona finns en kryofrys med kroppar 
från människor som låtit frysa ner sig i 
väntan på möjligheten att någon gång 
väckas till liv. Vi anar vart berättelsen rör 
sig, särskilt när titeln knyter an till Mary 
Shelleys Frankenstein.
Storpocket. [193418]

Neal Stephenson

Fall 169:-
Richard ”Dodge Forthrast, som gjorde sig en förmögenhet 
på spel, förklaras hjärndöd efter en rutinoperation. Familj 
och vänner måste fatta ett svårt beslut.
Dodge preciserade i sitt testamente att hans kropp skulle 
överlämnas till ett kryofrys företag. Men då antog han inte 
att han skulle vara hjärndöd. Han antog inte heller att 
hans hjärna skulle kunna återvända från de döda. Många 
år senare gör ny teknik att mänskligheten kan trotsa 
döden och leva vidare i Bitworld. Men det digitala himmel-
riket visar sig vara allt annat än himmelskt. 
➥ Storpocket i juni. [175073]

SCIENCE FICTION

Alexander Freed

Alphabet Squadron 189:-
Fem piloter från Nya republiken går från att själva vara 
jagade till bli jägarna.
Kejsaren är död och imperiets styrkor har splittrats. Yrica 
Quell är en av tusentals avhoppare som bor i en kåkstad 
fylld av desertörer. Hon värvas av Alphabet Squadron, en 
styrka med piloter från när och fjärran, ställd under  
general Hera Syndullas ledning. Skvadronen får i uppdrag 
att jaga efter Shadow Wing, en grupp TIE Fighter-piloter 
som sprider död omkring sig som vedergällning för  
imperiets död. 
➥ Inbunden i juni. [191920]
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sf för unga
Amie Kaufman & Jay Kristoff
Aurora Rising 169:-
Första delen i Aurora Cycle
Året är 2380. Vid Auroraakademin paras 
mönstereleven Tyler Jones ihop med  
skolans avskrap.
En sarkastisk diplomat. En sociopatisk 
forskare. En odräglig tekniker. En utom-
jordisk krigare. Och sist en pilot som abso-
lut inte tänker falla för Tyler. Men Tylers 
stora problem är inte kamraterna, utan 
Aurora Jie-Lin O’Malley, flickan han just 
har räddat från den interstellära rymden. 
Inbunden. Unga vuxna. [188545]

Obsidio 149:-
Tredje delen i Illuminae Files
Här sammanförs de två unga paren som vi 
mötte i ’Illuminae’ och ’Gemina’. Vi presen-
teras också för ett nytt par.
Kady, Ezra, Hanna och Nik kom nätt 
och jämnt undan med livet i behåll efter 
angreppet mot Heimdallstationen. Nu 
trängs de med 2000 andra flyktingar om-
bord på kontainerfartyget Mao. Samtidigt 
har Asha, Kadys kusin, anslutit sig till 
Kerenzas motståndsrörelse. Hon hamnar 
i en svår sits när hennes ex Rhys visar sig 
ha slutit sig till fienden. En sista strid om 
kontrollen över planeten väntar. 
Pocket. Unga vuxna. [192111]

Natalie C Parker
Seafire 129:-
Första delen i Seafire Trilogy
Ett skepp med kvinnlig besättning tar upp 
kampen mot en krigsherres hela flotta.
Caledonia Styx får hela sin familj slaktad 
av krigsherren Aric Athair. Ensam på 
ett stormigt hav tar Caledonia befäl över 
skeppet Mors Navis, vars besättning 
utgörs av kvinnor som har förlorat allt till 
Arics härjande flotta. Men livet komplice-
ras när Caledonias bästa vän räddas av en 
av Arics män, som söker desertera. Kan de 
lita på desertören? 
➥ Pocket i juni. Unga vuxna. [194686]

Rory Power
Wilder Girls 129:-
”En feministisk variant av Flugornas 
herre”, säger förlaget om Wilder Girls.
Arton månader har gått sedan Raxters 
flickskola sattes i karantän. Först dog 
lärarna, en efter en. Sedan smittades 
eleverna. Deras kroppar förändrades och 
förvreds. Nu kämpar flickorna för sin 
överlevnad, avskurna från omvärlden och 
instängda på skolområdet. Utanför härjar 
smittan, som de kallar Tox, och skogarna 
är inte säkra. De väntar på räddningen 
medan Tox sipprar in i deras liv. 
➥ Storpocket i juli. Unga vuxna [191907]

Wilder Girls 129:-
➥ Pocket i juli. [193451]

fakta 
David Ewing Duncan
Talking to Robots: Tales from  
Our Human-Robot Futures 189:-
Journalisten David Ewing Duncan  
beskriver 24 möjliga framtider där  
människa och robot möts.
Vilka robotar och AI-system byggs i detta 
nu? Vad säger de om oss som människor? 
Hur kommer de att förändra samhället? Är 
de ett hot mot oss? Vad tror tänkare som 
fysikern Brian Greene, framtidsforskaren 
Kevin Kelly, uppfinnaren Dean Kamen och 
genetikern George Church om robotarnas 
roll i framtiden? 
➥ Storpocket i juli. [195374]

Kelly Weinersmith & Zach Weinersmith
Soonish 159:-
En rikt illustrerad bok som undersöker ny 
teknologi inom tio olika fält. 
Forskning och intervjuer med forskare som 
är aktiva inom områdena presenteras i 
Zachs typiska seriestil. De undersöker var-
för dessa nya teknologier behövs, hur de 
fungerar, och varför de inte riktigt används 
i vardagen ännu. 
Storpocket. [192790]

Pierce Brown

Dark Age 179:-
Andra delen i Iron Gold
Darrow ledde upproret mot det korrumperade, färgkodade 
styret på Mars. Nu har han skickats i landsflykt av ledarna 
för republiken han var med om att grunda, och hans våld-
samma gerillakrigföring lämnar ett spår av förödelse efter 
sig. Är han fortfarande en frihetshjälte att se upp till? Eller 
ska någon annan ta hans plats?
➥ Storpocket i juli. Unga vuxna. [188797]

Dark Age 199:-
➥ Inbunden i juli. Unga vuxna. [182057]

SCIENCE FICTION

Timothy Zahn

Thrawn: Treason 189:-
Tredje delen i Thrawn 
”Vore jag i Imperiets tjänst skulle svära er min trohet.”
Det lovade Storamiral Thrawn kejsar Palpatine när de 
möttes första gången. Och så blev det. Men produktionen 
av TIE defenders har bromsats till förmån för Krennics 
hemliga projekt Dödsstjärnan, och Thrawn inser att en 
makthavares ställning i imperiet beror av annat än  
militära framgångar. Han kämpar för sin plats i den  
kejserliga hierarkin, samtidigt som hans skyddsling Eli 
Vanto återvänder med en varning från hemvärlden.  
➥ Inbunden i juli. [193121]
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John French
The Solar War 259:-
Första delen i The Siege of Terra 
Efter sju bittra krigsår närmar sig Horus-
kätteriet sin slutpunkt.
Terra ligger inom räckhåll. Tronvärlden, 
den förhatliga fadersmaktens säte, är  
Horus främsta mål. Kejsaren måste dö.  
Imperiet underkasta sig Horus vilja och 
därmed Kaos principer. Upprors makaren 
är nu alltigenom uppfylld av kaos-
makternas krafter. Han har en härstyrka 
mäktig att krossa Terra. Men Imperiets 
försvarsstyrkor tänker slåss till döden. 
Inbunden. [196449]

Guy Haley
Dark Imperium: Plague War 119:-
Andra delen i Dark Imperium 
Primarken Roboute Guilliman slåss mot 
Death Guard när han konfronteras med ett 
oväntat hot.
Roboute Guiliman är fast besluten att 
driva Mortarion och förrädarna i Death 
Guard från Ultramarines marker. Men 
på Parmenios pesthärjade vidder ingriper 
en större och mer skräckinjagande makt i 
brödrastriden. 
Pocket. [191680]

Titandeath 179:-
Del 55 i The Horus Heresy
Horus har krossat allt som har skickats 
mot honom. Nu återstår ett hinder innan 
han kan slå till mot Terra och lägga kejsa-
rens dröm i grus.
Stjärnsystemet Beta-Garmon ligger mitt 
i armadans väg. För att erövra det samlar 
Horus en väldig krigsstyrka, förstärkt av 
ett stort antal Titaner. Samtidigt kan inte 
Imperiet tillåta att Beta-Garmon faller. 
De samlar en massiv försvarsinsats med 
hjälp av arméstyrkor och Titaner. Väldiga 
krigsmaskiner möts på slagfältet i en strid 
som kommer att avgöra krigets utgång. 
➥ Storpocket i juni. [196142]

Nick Kyme
Old Earth 119:-
Del 49 i The Horus Heresy
Primarken Vulkan har återfötts under 
Mount Deathfire. Han samlar sina trogna 
söner och gör sig redo för den sista färden.
Legionerna som skingrades vid Isstvan 
V har hejdat Krigsmästarens framfart 
genom galaxen, men nya sprickor uppstår 
i alliansen mellan Iron Hands, Salaman-
ders och Raven Guard. Dessutom ryktas 
det att Ferrus Manus är på väg tillbaka. 
Vulkan hemsöks av vissheten om att inte 
ha fullgjort sitt öde. 
➥ Pocket i juni. [196129]

Ian St. Martin 
Angron: Slave of Nuceria 179:-
Del 11 i The Horus Heresy: Primarchs
Angron ställs i spetsen för en legion han 
inte bryr sig om, i tjänst under en far han 
aldrig kan förlåta. Han ställer sina barn 
inför ett ultimatum.
Kejsaren är besatt av sitt stora korståg. 
Han söker efter de spridda sönerna, pri-
markerna, och ger dem befäl över legioner 
som återspeglar primarkens natur. Tolfte 
legionen, fordom kallade War Hounds, är 
nu World Eaters, och frågan är om de är en 
tillgång eller belastning för imperiet.  
➥ Kartonnage i juni. [191681]

Apex Legends
Combat Strategies for Apex Legends 
Players: Unofficial Guide 199:-
En strategiguide för både nybörjare och 
mer vana spelare.
Boken jobbar med screenshots från spelet 
för att ge tips om kill-rate, vapen och 
överlevnad. Ämnen som avhandlas är ”Välj 
Legend”, ”Bygg upp arsenalen med vapen”, 
”Samarbete i grupp”, ”Utforska King’s 
Canyon” och förstås ”Strid och knep för att 
vinna matcher”. 
➥ Inbunden i juni. [195830]

Fortnite
100% Unofficial Fortnite Pro Guide: 
Build, Battle and be the Best 99:-
En guide för alla som vill slipa på sitt 
Fortnite-spelande och nå nästa nivå.
Här ingår tips på hur du kan bygga och 
göra ändringar snabbare än någon annan, 
och bygga dig till fördelar som gör att 
motståndarna inte kommer åt dig. Du lär 
dig skapa svårintagna baser med kluriga 
fällor som kan göra dig till herre på täppan 
när dammet har lagt sig. Boken innehåller 
också avsnitt om emotes, skins och pets. 
Inbunden. [193847]

Steve McNeil 
Hey! Listen! 219:-
Tv-spelshistorik skriven av humoristen och 
twitch-streamaren Steve McNeil. 
McNeil grottar ner sig i tv-spelens gyllene 
barndomstid. Spel har varit en stor del av 
hans liv. Han tog med sig en Nintendo Wii 
på sin smekmånad. Han fick ont i ögat av 
för mycket mobilspel och var tvungen att 
börja använda ögonlapp. Folk började kalla 
honom ”bleknosiga piraten”. Men allt tog 
sin början på 70-talet, med de första platt-
formspelen. Steve berättar om dem, och 
om spelskaparna som gav oss förmågan att 
hopp och skutta på svävande pixelplatt-
formar. Vi får veta mer om Space Invaders, 
Donkey Kong, Mario, Sonic, Wolfenstein 
3D, Worms och många andra spel.
Storpocket. [191128]

BASERAT PÅ SPEL

R A Salvatore

Timeless 95:-
Första delen i The Drizzt Series
Första delen i en ny trilogi med svartalven från Menzo-
berranzan. Här får vi veta mer om hans bakgrund.
För många hundra år sedan vann vapenmästaren Zakna-
fein ryktbarhet i mörkeralvernas huvudstad. Den mäktiga 
Matronan Malice bestämde sig för att göra honom till sin. 
Det blev den listige Jarlaxle som fångade Zaknafein åt 
Malice. Ett resultat av föreningen var Drizzt Do’Urden - 
Zaknafein och Malice är hans föräldrar - och ett annat var 
en bestående vänskap mellan Zaknafein och Jarlaxle. 
Pocket. [191795]
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Final Fantasy
Final Fantasy Ultimania  
Archive Vol 3  499:-
Konst och illustrationer från en av  
världens mest älskade tv-spelserier samlas 
här i den tredje och sista volymen.
Bildmaterialet kompletteras med texter 
som beskriver arbetet med Final Fantasy 
X, Final Fantasy XI, Final Fantasy XII, 
Final Fantasy XIII och Final Fantasy XIV.
För första gången helt på engelska ges nu 
arkivböckerna, som tidigare funnits på 
japanska, ut på engelska.  
➥ Inbundet album i juni. [192759]

NieR:Automata
NieR: Automata World Guide 359:-
En bok om världen i tv-spelet NieR:  
Automata. 
Dra på dig en YoRHA-androids grova  
stövlar och ge dig ut på upptäcksfärd i 
världen. Fantastiska bilder ledsagar dig på 
vägen, tillsammans med texter om myter 
och berättelser från spelets universum. 
Det här är en direkt översättning av den 
japanska boken, full av kartor, texter om 
viktiga personer, små berättelser och  
kommentarer från spelskaparna.
Inbundet album. [192760]

Jun Eishima & Yoko Taro
NieR: Automata  
Short Story Long Novel 149:-
En roman från tv-spelet NieR: Automata.
När en maskinarmé invaderar måste vad 
som återstår av mänskigheten sätta sitt 
hopp till två androider - den blida 2B och 
vildsinta 9S - för att överleva. 
Pocket. [194389]

League of Legends tecknad serie
League of Legends:  
Ashe Warmother 169:-
En tecknad serie från League of Legends 
värld.
Vi får följa med på en episk resa genom 
Freljord och möter Ashe, som växte upp 
i den vilda norden. Hon är en Isfödd, en 
krigare med magiska band till det isiga 
landskapet i norr. Men Ashe tyngs av sin 
mammas höga förväntningar. När paret 
ger sig ut på ett farligt uppdrag avslöjas 
gamla hemligheter och Runeterra för-
ändras för alltid. Frågan är om Ashe kan 
bli den ledare som hennes folk behöver.  
Häftat seriealbum. [194398]

Life is Strange tecknad serie
Life Is Strange Collection 189:-
En fortsättning på det prisbelönade data-
spelet Life is strange, om Max som försöker 
rädda vännen Chloe.
I spelet styrde vi fotografen Max som inser 
att hon kan spola tillbaka tiden när hon 
och vännen Chloe undersöker studie-
kamraten Rachels försvinnande. Men Max 
inser snabbt att det kan vara skadligt att 
ändra i det förflutna.
Häftat seriealbum. [192417]

Magic the Gathering tecknad serie
Magic The Gathering: Chandra 189:-
En serieroman om planeswalkern och  
pyromantikern Chandra Nalaar från  
Magic the Gathering. 
Chandra ger sig ut på jakt efter äventyr. 
Hon är fast besluten att använda sina 
färdig heter för att skydda Multiversum 
och hjälpa folk i knipa. Men snart börjar 
gamla misslyckanden hemsöka henne och 
hon möter en fiende som hoppas utnyttja 
hennes svagheter.  
Häftat seriealbum. [192804]

HUMOR & SÅNT 

The Oatmeal
Why My Cat Is More  
Impressive Than Your Baby 139:-
Babyhumor från författaren till 
”How to Tell If Your Cat Is Plotting 
to Kill You”.
Skämtteckningar och serier om 
spädbarn, katter, hundar, laser-
strålar, selfies och duvor.  
➥ Storpocket i juni. [194723]

Christi Johnstone
My Little Pony Baking Book 189:-
Bästa bakboken för ponnytokiga.
Regnbågsglad bok med kakrecept 
skapade för Sockerbitens bageri-
hörna där ponnyn Pinkie jobbar hos 
herr och fru Cake, de bästa ponny-
bagarna någonsin. Här ingår femtio 
lätta recept som barn klarar av med 
minimal hjälp från vuxna händer, 
både kakor, pajer, bröd, muffins och 
frukostgodis. 
Inbunden. [187271]

Sara Kinninmont &  
Jamie Armstrong
The Bucket/F*ck it List 149:-
Drömmer du om att lära dig rimma 
på cockneyslang? Eller dricka  
bananvin på Kanarieöarna?
Då kanske det här är en bok för dig. 
Eller inte ... Den här listboken inne-
håller saker du kanske vill göra för 
att de är så knasiga, eller snarare 
garva åt för att ingen vettig varelse 
skulle bry sig. Du bestämmer själv. 
3.669 knasiga punkter för den som 
vill ha en ovanlig bucket list ingår. 
➥ Pocket i juli. [192004]

Kerby Rosanes
Colourmorphia:  
A Coulorful Celebration  
of Kerby Rosanes 159:-
Färgläggningsböckernas mästare är 
tillbaka med en ny bok.
Här ingår de bästa bilderna från 
Morphiaserien tillsammans med ett 
antal bilder i färg (färdigfärglagda, 
så att säga) som visar bredden av 
Rosanes talang. 
Häftat album. [190737]

Sesame Street
The Pursuit of Grouchiness: Oscar 
the Grouch’s Guide to Life 189:-
Oscar är den griniga muppen. Det 
här är hans bok.
Vill du veta hur du blir riktigt 
grinig? Hur du driver dina vänner 
på flykten och använder magsyra 
för att påverka omgivningen? Då är 
den gröna muppen Oscar din vän 
(eller åtminstone lärare, inga väner 
blir särskilt långlivade i Oscars 
närhet). En perfekt present till din 
grinigaste kompis ... eller inte.  
Inbunden. [187530]
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tecknade serier
Jordie Bellaire
Buffy the Vampire Slayer Vol 1  189:-
Nu tar vi oss tillbaka till början av Buffy-
äventyren och berättar historien om Buffys 
första veckor i Sunnydale.
Buffy Summers har precis kommit till 
Sunnydale och träffar sina första  
vampyrer, sitt Scooby Gang och alla 
karaktärer på den nya skolan, med allt det 
innebär. Precis som i första säsongen av 
den älskade tv-serien. Men nu uppiffad och 
flyttad till vår tid. 
Häftat album. [195188]

Brian Michael Bendis & Michael Gaydos
Pearl Vol 1  169:-
Pearl har arbetat för den amerikanska 
yakuzan. Hon tror sig ha startat ett nytt liv, 
men så räddar hon fel person...
Pearl har det inte lätt. Född albino och  
japansk-amerikanska har hon alltid känt 
sig utanför. Hon har arbetat i lugn och ro 
som tatuerare, löst knuten till en yakuza-
klan men utan att blanda sig i gangster-
världens krig. När hon räddar kollegan 
Rick Araki från att mördas går start-
skottet för ett krig mellan klanerna, med 
Pearl i mitten. Och värst av allt - Pearls 
klan ledare har insett att tatueraren är en 
begåvad mördare. Nu måste hon utföra 
mord för att betala av sin skuld.
Häftat album. [193909]

Brian Michael Bendis & David Mack
Cover Vol 1  169:-
Serietecknaren Max inser att alla i  
branschen lever ett dubbelliv som agenter 
när han själv blir rekryterad.
Max har just fått sitt stora seriegenom-
brott när han blir rekryterad av  
amerikanska underrättelsetjänsten och 
ivägskickad på olika internationella serie-
konvent som agent! Men det blir svårare 
och svårare att leva ett normalt liv. Kan 
han ta sig ur agentvärlden med livet i 
behåll?
Häftat album. [193908]

Warren Ellis & Jason Howard
Cemetery Beach 199:-
Fullt ös med en vildmarksguide på flykt 
från tortyrkammare med en ung mördare 
som enda allierad.
På en hemlig anläggning på en hemlig  
planet finns en koloni som startats för 
hundratals år sedan och där generatio-
ner av psykotiska våldsverkare lever i 
vildmarken. En vildmarksguide, Mike 
Blackburn, lyckas bryta sig ur en cell i 
kolonin och försöker fly. Med sig har han 
Grace Moody, en ung kvinna dömd för 
mord. Paret har oddsen emot sig när de 
börjar söka sig fram över planeten. 
➥ Häftat album i juni. [195137]

Firefly
The Unification War Part 1  249:-
En ny era är här, och sanningen bakom det 
enande kriget avslöjas äntligen! Tecknad 
serie baserad på tv-serien av Joss Whedon, 
med en liten rymdskeppsbesättning i 
huvudrollerna.
Kapten Malcom Reynolds trodde han 
kunde fly sitt förflutna, men när en enkel 
stöt går fel måste han konfrontera det. 
Mals hämndtörst gör att han kommer på 
kant med resten av besättningen, vilket får 
Malcolm att behöva ta ett beslut: antingen 
fixa dåtiden eller slåss för framtiden. 
Inbundet album. [192807]

TECKNADE SERIER

Neil Gaimans Books of Magic
Books of Magic Vol 1:  
Moveable Type 169:-
Tim försöker plugga och träffa tjejer, 
men även hantera märkliga kulter och 
sina magiska kunskaper.
Det är inte alltid en dans på rosor att 
kunna magi. Fråga Tim. Han har fått 
en kult efter sig som försöker mörda 
honom för att de vill hindra honom 
från att sluföra något de tror han kan 
göra i framtiden. Books of Magic är 
en serie av Kat Howard som utspelar 
sig i samma värld som Neil Gaimans 
Sandmanserie. 
➥ Häftat album i juli. [196207]

Neil Gaimans The Sandman
World’s End 199:-
Åttonde albumet i jubileumsutgåvan 
av Neil Gaimans serie om den gothiga 
John Blund och hans syskon.
Dave McKean har tecknat ett nytt 
omslag till ’World’s End’, som är en 
serie med drag av Canterbury Tales. 
Två snedseglande kamrater fångas av 
en snöstorm i juni och hittar till ett 
mystiskt värdshus. Där får de veta att 
de befinner sig i en realitetsstorm. De 
omges av ett menageri av människor 
och andra varelser från olika verklig-
heter. Det ger tillfälle till historiebe-
rättande under det att stormen rasar 
utanför fönstret. De två resenärerna 
får höra många märkliga historier från 
när och fjärran, om sjöodjur, dröm-
mande städer, uråldriga kungar och 
moraliserande bödlar.
Häftat album. [193915]

The Kindly Ones 199:-
Nionde albumet i jubileumsutgåvan.
I den längsta Sandmanberättelsen blir 
Morpheus offer för furierna, väsen sat-
ta att plåga alla som har fränders blod 
på sitt samvete. Drömmarnas herre 
ger sig ut på en resa och pusselbitar 
som lagts under tidigare album faller 
på plats. Vi ställs inför ett slut som för 
alltid kommer att förändra världen för 
drömguden och hans odödliga syskon. 
Med nytt omslag av Dave McKean.
➥ Häftat album i juli. [195173]

The Dreaming Vol 1:  
Pathways and Emanations 169:-
Dream försvinner, och diverse märkliga 
varelser försöker ta reda på vad som 
hänt eller slå mynt av det.
Tjugotre år efter att han utsetts till  
drömmarnas mästare försvinner plöts-
ligt Daniel. Vissa letar efter honom, 
andra plågas svårt av hans frånvaro. 
Några passar på att göra saker de  
aldrig skulle vågat om Daniel var kvar. 
➥ Häftat album i juni. [195166]

Lucifer Vol 1: 
 The Infernal Comedy 169:-
Lucifer är borta, och han har ingen 
aning om hur han försvann, eller var-
för. Vem vågar hålla honom fången?
Inte ens Lucifer själv förstår hur eller 
varför han hamnat där han är. Kan 
han ta sig därifrån? Varför minns han 
ingenting? Och varför letar en polis 
efter honom?
➥ Häftat album i juni. [195167]
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Kieron Gillen & Stephanie Hans
Die Vol 1: Fantasy Heartbreaker 119:-
Författaren till ”The Wicked + The Divine” 
slår sig ihop med tecknaren bakom WicDiv 
och Journey into Mystery.
Die är en grimdarkmörk fantasyserie där 
en grupp människor i fyrtioårsåldern ställs 
inför fasor de med nöd och näppe överlevde 
som rollspelande tonåringar.
➥ Häftat album i juni. [195139]

John Layman & Afu Chan
Outer Darkness Vol 1  179:-
En ny serie från skaparen av ”Chew”. Här 
blandas science fiction och skräck i en 
avlägsen framtid.
Mänskligheten har spritt sig över Vinter-
gatan, men under långa rymdresor har 
en fasansfull sanning uppenbarat sig. I 
Yttre mörkret, långt ute i tomma rymden, 
finns något mänskligheten inte är skickat 
att hantera. Följ kapten Joshua Rigg och 
hans besättning ombord på rymdskeppet 
Charon i mötet med demoniska besättande 
väsen, hemsökelser och kosmiska fasor 
bortom stjärnorna. 
Häftat album. [195143]

Marjorie M Liu & Sana Takeda
Monstress Book 1  499:-
Prisbelönad alternativhistorisk fantasy 
i ett matriarkalt Asien med ångpunk och 
katter. 
En ung tonåring lider av krigstrauma, 
något som inte underlättas av att hon har 
en psykisk länk till ett uråldrigt monster. 
Det är en länk som kommer förändra dem 
båda över tid, och som gör att både hon
och monstret jagas av personer som vill åt 
deras gemensamma krafter. Det här är en 
volym som samlar mer än tidigare utgåvor, 
nummer 1-18 av de ursprungliga serietid-
ningarna. Serien har väckt stor uppmärk-
samhet och gjorde av Marjorie Liu blev den 
första kvinnan att vinna ett Eisner Award 
för bästa seriemanus. Boken innehåller 
också en del skisser, manussidor och annat 
smått och gott.
➥ Inbundet album i juli. [196022]

Mike Mignola
BPRD: The Devil You Know Vol 3:  
Ragna Rok 219:-
This is the End!
Här ställs B.P.R.D, Hellboy, Abe Sapien, 
Liz Sherman och alla andra som finns kvar 
i livet mot en av byråns äldsta fiender i 
en kamp för att rädda världen. En fiende 
leder vidare till en annan och det slutar 
med att B.P.R.D:s medlemmar tvingas 
konfrontera något de aldrig trodde sig 
behöva möta. Det här är slutet på femton 
års serier om den paranormala byrån. 
➥ Häftat album i juli. [195155]

Nnedi Okorafor & Tana Ford
Laguardia 219:-
Den prisbelönta science fiction-författaren 
Nnedi Okorafor har skrivit manus till den 
här serien från en värld där människor och 
utomjordingar lever tillsammans.
Den gravida nigeriansk-amerikanska  
läkaren Future Nwafor Chukwuebuka 
har just smugglat in en icke-jordisk växt 
genom tullen på LaGuardia-flygplatsen. 
Och det är inte Chukwuebukas enda 
hemlighet. Tillsammans med växten, som 
kallar sig Letme Live, har hon grundat 
ett litet samhällen med människor och ut-
omjordiska invandrare. När det börjar bli 
dags för doktorn att föda barnet förändras 
världen och tillvaron runt henne på ett 
oväntat sätt.
➥ Häftat album i juli. [195156]

Stan Sakai
Usagi Yojimbo Vol 33: Hidden 199:-
Usagi slår sig ihop med inspektör Ishida 
för att undersöka en mystisk utländsk bok. 
Duon ställs inför ett knivigt mysterium 
och tvingas söka hjälp där man minst anar 
det. 
➥ Storpocket i juli. [193885]

The Usagi Yojimbo Saga Vol 8  249:-
Ett album med tre historier om krigar-
kaninen: ”Two Hundred Jizo”, ”Thieves 
and Spies” och ”The Hell Screen”. 
Häftat album. [192765]

Avatar:The Last Airbender

The Legend of Korra:  
Ruins of Empire Par t 1  139:-
Fortsättningen på tv-serien, i bokform!
Jordkungariket försöker ta sina första steg mot en mer 
demokratisk framtid. Men när Kuvira verkar vara ett 
hot och Korra, Mako och Bolin dessutom inte kan komma 
överrens om hur de ska tackla problemet måste något 
drastiskt ske om de ska kunna förhindra ett nytt krig! 
Storpocket. [192766]

TECKNADE SERIER

Clint McElroy

The Adventure Zone: Murder 
on the Rockpor t Limited! 219:-
Andra delen i den tecknade serien baserad på familjen 
McElroys Dungeons & Dragons-podcast.
Taako, Magnus och Merle tar sig den här gången an ett 
mordmysterium vid järnvägen. Vi får möta en briljant 
barndetektiv, en yxsvingande wrestler, en grinig trollkarl 
och diverse förbannade föremål och matiga monster. 
➥ Häftat album i juli. [190425]
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Brandon Sanderson
White Sand Vol 3  299:-
Brandon Sandersons serieäventyr  
fortsätter.
Kenton försöker hålla ihop sandmästarna, 
men det konspireras mot dem och sprickor-
na mellan dem blir tydligare och tydligare. 
Nu när han inte har så många val kvar 
och känner sig uppklämd mot väggen tar 
Kenton stöd i sina mest destruktiva  
krafter för att bekämpa fienderna inom 
skrået och äntligen få fram sanningen om 
hans fars död.
➥ Inbundet album i juni. [196398]

Star Wars
Star Wars Vol 10: The Escape 199:-
Rebellerna har slagit till reträtt. De är 
splittrade. De är rädda. Allt hopp är ute - 
eller?
Dath Vader stärker sitt grepp om stjärn-
systemen och jagar med hjälp av sina mest 
betrodda tjänare efter de spridda upprors-
styrkorna. Den här gången kommer de inte 
att slippa genom hans svartbehandskade 
fingrar. Men Luke, Leia, Han och resten 
av alliansen tänker inte ge upp. De måste 
söka hjälp på oväntat håll för att rädda 
upproret undan förintelse. 
Häftat album. [193486]

Age of Republic - Villains 199:-
Age of Star Wars är en serie tecknade 
äventyr som sammanför favoritgestalter ur 
film trilogierna.
Här kliver skurkarna ut i strålkastar-
skenet. Det hela tar sin början med Darth 
Maul, ett levande vapen som kokar av 
blodtörst och vrede. Han gömmer sig i 
skuggorna på Coruscant och väntar på 
rätt tillfälle att slå till mot jediriddarna. 
Men sithlorden kämpar också mot sina 
inre demoner, och har problem med sin 
intrigerande herres komplicerade planer. 
Kunde Maul ha valt en annan väg i livet? 
Vi får också möta Darth Sidious, Count 
Dooku, General Grievous, Jango Fett och 
flera andra. 
Häftat album. [194399]

Age of Republic - Heroes 199:-
Andra volymen om huvudpersoner ur hela 
den långa Star Wars-sagan. Här spelar 
hjältarna huvudrollen.
Vi tar oss här långt tillbaka i tiden. Jedi-
riddaren Qui-Gon Jinn är känd för att inte 
följa reglerna, men när ett uppdrag går 
helt överstyr tvingas han ompröva sina 
metoder. Anakin Skywalker ges möjlighet 
att slå till mot separatisterna. Kommer 
han att följa den mörka vägen eller hålla 
sig till jediriddarnas regler? Padmé Ami-
dala ger sig ut på ett hemligt uppdrag och 
Obi-Wan Kenobi skaffar en lärling. 
Häftat album. [194400]

Doctor Aphra Vol 5:  
Worst Among Equals 259:-
Doctor Aphra flyr undan lagen genom en 
megastad, med en läskig klump i halsen. 
Förföljarna skulle inte vara något stort 
problem, om det inte vore för bomben 
Aphra har i halsen. Den exploderar om tio 
timmar, och om Aphra flyttar sig mer än 
några steg från sin följeslagare  
aktiveras bomben så att båda flyger i 
luften. Medflyktingen är Triple-Zero, en 
sadistisk droid som gärna skulle se Aphra 
sprängas till slamsor. Jobbigt, jobbigt!
➥ Häftat album i juni. [195737]

Stranger Things
Stranger Things Vol 1:  
The Other Side 199:-
Ett seriealbum som baserar sig på Wills 
märkliga resa i första säsongen av tv-
serien.
Will Byers hamnar i Upside Down, en 
bisarr och mörk parodi på hans egen verk-
lighet. Det är skrämmande, förstås. Men 
skräcken för det främmande är ingenting 
mot fasan som griper tag i Will när han in-
ser vem som befinner sig tillsammans med 
honom i den andra världen. Ingen mindre 
än Demogorgon ... Av Jody Houser. 
Häftat album. [190297]

George Takei, Justin Eisinger  
& Steven Scott
They Called Us Enemy 199:-
George Takeis barndom i andra världs-
krigets USA blir serieroman. 
George Takei, mest känd från Star Trek, 
var fyra år när andra världskriget nådde 
USA. Plötsligt tillhörde han och hans 
familj, som etniska japaner, fienden. De 
tvingades lämna sina hem och internera-
des i läger där de hölls inlåsta bakom höga 
stängsel tills kriget var över. Här berättar 
Takei om hur det var att växa upp bakom 
taggtråd, utpekad som nationens fiende 
och vad det gjorde med honom och hans 
familj och vänner. 
➥ Häftat album i juli. [194691]

Mariko Tamaki &  
Rosemary Valero-O’Connell
Laura Dean Keeps  
Breaking Up with Me 229:-
En berättelse om kärlek och sorg från med-
författaren till ’This One Summer’.
Laura Dean är skolans populäraste tjej. 
Hon är Frederica Rileys drömtjej: charmig, 
självsäker och söt. Men kanske är hon inte 
den bästa flickvän Freddy kan tänka sig? 
Livet med Laura Dean är allt annat än 
enkelt. När ett medium säger åt Freddy 
att göra slut blir allt riktigt knepigt. För 
det är lättare sagt än gjort. Och Freddys 
liv i övrigt blir allt mer kaotiskt.
Häftat album. [192173]

TECKNADE SERIER

Kurtis J Wiebe & Roc Upchurch

Rat Queens Vol 6:  
The Infernal Path 179:-
Fartfyllda, rollspelsinspirerade äventyr med ett gäng  
äventyrande tjejer.
Rat Queens fortsätter att döda allt som kan ge ersättning 
i glimmande guld (eller fet loot!) i en värld med tydliga 
drag av Dungeons & Dragons. Möt Hannah the Rockabilly 
Elven Mage, Violet the Hipster Dwarven Fighter, Dee the 
Atheist Human Cleric, Betty the Hippy Smidgen Thief och 
Braga the Orc Princess.
Häftat album. [195148]
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Brian Vaughan & Fiona Staples
Saga Deluxe Edition Vol 3  499:-
Tredje inbundna utgåvan av rymdopera-
sagan innehåller avsnitt 37-54, vilket 
motsvarar tidigare utgivna album 7-9. 
Det börjar med en fristående berättelse. 
Hazel har äntligen återförenats med sin 
växande familj. Hon reser till en krigs-
härjad komet där Wreath och Landfall har 
slagits i evigheter. Nya vänner väntar och 
andra försvinner för alltid i en fartfylld 
historia. Därpå tar historien en ny vänd-
ning när den lilla familjen tillsammans 
med vänner beger sig mot den västern-
mässiga delen av galaxen.
➥ Inbundet album i juni. [195149]

Andy Weir & Sarah Andersen
Cheshire Crossing 159:-
Vid internatskolan Cheshire Crossing 
lär sig unga tjejer att handskas med sina 
magiska krafter.
Där träffades tre tjejer som nu har hunnit 
upp i tonåren. De är trötta på att sitta still 
i klassrummet och drar ut i ett stort, fan-
tastiskt multiversum där otaliga äventyr 
- och faror - väntar. Efter att ha råkat föra 
samma kapten Krok och den onda häxan 
måste trion göra sitt yttersta för att sätta 
stopp för kaoset. 
En serie med text av Martian-författaren 
Andy Weir och bilder av Sarah Andersen, 
mer känd för sina Sarah’s Scribbles-serier. 
➥ Storpocket i juli. [193129]

Jeremy Whitley & Brittney Williams
Rainbow Brite Vol 1  189:-
Klassiska 80-talsflickan Rainbow Brite får 
ett lagom moderniserat serieäventyr för 
dagens läsekrets.
Wisp och Willow är bästisar och bor i en 
liten by. De umgås dagarna i ända, tills 
en dag när Wisp upptäcker att något stjäl 
färgen från omvärlden, och hon måste an-
vända sig av sin slughet och en nyfunnen 
annan vän för att lösa mysteriet.
➥ Häftat album i juni. [196399]

The Witcher
The Witcher Vol 4:  
Of Flash and Flame 199:-
Geralt får bud från en gammal bekant som 
vill ha hjälp att lösa ett mysterium rörande 
hans dotter.
Men när Geralt börjar undersöka saken får 
han sällskap av Dandelion, och plötsligt 
förflyttas duon till ett främmande rike. De 
tvingas dölja vilka de är och ställs inför ett 
närmast omöjligt uppdrag. Geralt slår sig 
samman med en kvinna från platsen de 
hamnat på för att försöka besegra ondskan 
som hemsöker trakten, men upptäcker 
snart att allt han gör orsakar nya problem. 
Snart befinner han sig i en riktigt besvär-
lig knipa.  
➥ Häftat album i juli. [195154]

Skottie Young & Jorge Corona
Middlewest Book 1  119:-
En tecknad serie med drag av både  
Miyazaki och trollkarlen från Oz. 
Ett väldigt land breder ut sig mellan de 
två kusterna, mellan öst och väst. Där 
döljer sig alla slags magiska hemlighe-
ter, och fasansfulla händelser. Den lilla 
staden Farmington har råkat ut för något 
fruktansvärt. Den finns inte mer, och en 
motvillig äventyrare skickas med sin vän 
räven till platsen för att söka efter svar på 
vad som kan ha orsakat förödelsen. Väl på 
plats kommer han också att tvingas kämpa 
mot en högst onaturlig storm. 
Häftat album. [195141]

Batman Deluxe Edition Book 4  329:-
Dagen vi väntat på är här. Bruce Wayne 
och Selina Kyle gifter sig!
Deras resa mot giftemålet har varit  
krokig, och än är inte alla hinder undan-
röjda. Först måste dock Wayne sitta i juryn 
när Mr Freeze åtalas, och varför springer 
Dick Grayson runt som Batman? Räkna 
med komplikationer innan alla ringar  
sitter på rätt fingrar!
➥ Inbundet album i juli. [196205]

Teen Titans: Raven 169:-
Efter en olycka som slutade med en otäck 
minnesförlust flyttar Raven till New 
Orleans för en nystart, men det visar sig 
vara svårt.
Sjuttonåringen Raven Roth blir av med sin 
mamma i en olycka och drabbas själv av en 
skada som gör att hon förlorar minnet. För 
att få en nystart i livet flyttar hon till New 
Orleans där hennes fostermor bor. Men 
hennes gamla liv börjar sakta göra sig 
påmint, och Raven måste besluta sig för 
om hon vill försöka minnas eller fortsätta 
att glömma. 
➥ Häftat album i juli. [193902]

Justice League Vol 2:  
Graveyard of Gods 199:-
Kan ens Justice League stå emot när Lex 
Luthor samlar ihop ett skurkgäng som 
samlar deras värsta fiender?
Lex Luthor har lyckats få med sig Batman 
Who Laughs, Cheeta och Black Manta i 
sitt nya superskurkgäng Legion of Doom. 
Och som om det inte vore nog verkar det 
dessutom som om urgamla havsgudar är 
på väg att vakna, och deras hat mot både 
Atlantis och amazonerna är välkänt.  
Häftat album. [193914]

Justice League Vol 3: Hawkworld 199:-
Ett rymdmysterium står i centrum när 
handlingen fortsätter i en värld omstöpt 
av Dark Nights: Metal och Justice League: 
No Justice. Varför har universums väktare 
gömt hemlig information på Thanagar 
Prime?
Martian Manhunter, Green Lantern 
och Hawkgirl har alla sina problem, och 
hjälper varandra att ta kontakt med den 
marsianska databasen. Samtidigt kämpar 
Green Lantern med sina nya krafter och 
Hawkgirl söker svar på vad hennes band 
till The Totality egentligen betyder.
➥ Häftat album i juli. [196227]

Justice League Odyssey Vol 1:  
The Ghost Sector 169:-
När ett kosmiskt hot närmar sig behövs ett 
nytt Justice League-gäng, ihopsamlat av 
Darkseid!
Cyborg, Starfire, Green Lantern och Azrael 
försöker hjälpa Darkseid att rädda hela 
multiversum! Det blir början på en osanno-
lik resa genom rymden för att utföra 
hjälte dåd, men med en mecenat som  
Darkseid, kan gänget lita på att de håller 
rätt kurs?
Häftat album. [193913]

TECKNADE SERIER
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Dead Man Logan Vol 1  229:-
Gamle Logan är döende och ingen läke-
kraft kan rädda honom. Men han och 
Mysterio möts en sista gång.
För länge sedan, i en alternativ verklighet, 
fick skurken Mysterio Wolverine att döda 
sina vänner i X-Men. Sedan dess har  
Logan blivit gammal och rest tillbaka i 
tiden till innan Mysterio fick honom att 
döda alla. Nu är vi tillbaka där vi startade, 
och Mysterio har en plan.
➥ Häftat album i juni. [195734]

Fantastic Four Vol 2:  
Mr and Mrs Grimm 229:-
Det är äntligen dags för bröllopet mellan 
Ben och Alicia, och vi är bjudna!
Det tog sin tid, men nu ska Ben Grimm 
och Alicia Masters äntligen gifta sig. Inga 
skruller är ivägen, och inte ens Johnny 
Storms fest får Ben på sämre tankar. Och 
hur ska Ben hantera att hans svärfar nu-
mera är superskurken Puppet Master?
Häftat album. [194410]

Spider-Gwen: Ghost Spider Vol 1: 
Spider-geddon 179:-
Spider-Gwen kallas numera Ghost-Spider, 
men äventyren forstätter som vanligt.
Spider-Geddon närmar sig och Gwen  
finner sig fängslad i en parallell dimension 
samtidigt som hennes spindelvänner slåss 
för sina liv, utan någon teleporterare. Hur 
ska Gwen hitta till sin viktigaste strid och 
sina allierade spindelhjältar?
Häftat album. [194404]

Spider-Man/Deadpool Vol 8:  
Road Trip 169:-
Spider-man och Deadpool fortsätter sina 
galna äventyr tillsammans, även om 
Spider-man aldrig varit motsträvigare.
Tidshoppande är aldrig lätt, och särskilt 
svårt blir det om man måste försöka ta 
hänsyn till att Deadpool kan (och kommer 
att) förstöra allt han rör vid. Vem är Old 
Man Parker, och vad har han med Mary 
och Richard Parker, a.k.a. The Amazing 
Spider-Parents, att göra? 
Häftat album. [193491]

Spider-Man Noir:  
The Complete Collection 259:-
Spider-man Noir är en alternativ spindel-
hjälte under den stora depressionens 
trettiotal.
Peter Parker blir biten av en spindel och 
får superkrafter. Så långt, allt väl. Men nu 
är det på 1930-tal, maffian är kraft fullare 
än någonsin, spritförbud råder och Spider-
man Noirs äventyr skiljer sig en del från 
vår nutida namnes. Och vad händer när 
skurken Mysterio sammanför Noir med 
spindelhjältarna i Spider-Verse?
➥ Häftat album i juli. [195733]

X-Force Vol 1: Sins of the Past 169:-
90-talssuperhjältarna är tillbaka! Men 
när Cable faller i strid, hur ska de andra 
klara sig?
Cable har mördats, och Domino, Cannon-
ball, Shatterstar, Boom-Boom och Warpath 
samlar ihop gänget och ger sig ut för att 
hitta mördaren. Men när det visar sig att 
den som dödat Cable är Cable, vad ska de
göra då?
➥ Häftat album i juli. [195736]

TECKNADE SERIER

manga
APOSIMZ, volume 3  149:-
av Tsutomu Nihei
Ytan på den artificiella himlakroppen 
APOSIMZ täcks av ett vidsträckt nedfruset 
och kargt superstrukturskal. Där lever bara 
de utstötta, och där uppenbarar sig en dag 
en mystisk flicka som flytt med en hemlig 
kod och sju specialkulor som kan förändra 
allt.
Situationen med myndighetsdockan som 
förstörde Etherows hem är äntligen över. 
Men en ny, ännu större fara närmar sig, 
och Etherow måste än en gång kämpa mot 
imperiets överlägsna styrka på sin vand-
ring över APOSIMZs yta. 
➥ Pocket i juni. [193143]

Berserk Deluxe Edition Vol 2  529:-
av Kentaro Miura
Nu kommer grimdarkmangan Berserk i 
lyxutgåvor. Den här boken innehåller de 
tidigare utgivna volymerna 4-6.
Efter att ha besegrat den onde Hertigen 
och dragits genom helvetet av Guds handen 
vandrar Guts, den Svarte svärds kämpen, 
över världens slagfält, hemlös, tills han 
träffar Griffith, ledaren för Hökarna. 
➥ Inbundet album i juli. [193894]

Blank Canvas: My So-Called Artist’s 
Journey Vol 1  169:-
av Akiko Higashimura
En prisbelönt självbiografisk manga av 
författaren till Princess Jellyfish och Tokyo 
Tarareba Girls.
Akiko hade planer på att bli en populär 
mangatecknare redan i gymnasieåldern, 
men vägen dit var inte så lätt! För att 
lyckas behövde hon bli en mycket skickli-
gare tecknare, och därför anmälde hon sig 
till en konstkurs. Det borde väl lösa alla 
problem? Men snart upptäcker hon att 
läraren är en svärdssvingande slavdrivare 
som inte bryr sig ett dugg om manga och 
hon är nära att förtvivla. Men kanske är 
det just den sortens lärare hon behöver? 
Pocket. [194133]

Hajime Isayama

Attack on Titan vol 28  129:-
Science fiction-berättelse om krig och förtryck i en hård  
alternativhistorisk värld där människoätande titaner 
spelar en viktig militär roll.
Eren och de andra har erövrat villkoren för att frammana 
Zekes förmåga ”jorddånet”. Men kåren måste ta faran med 
situationen då Eren kontrollerades av Zeke i beaktande, 
och tvekar inför vad de måste göra samtidigt som de 
måste hålla de frivilliga från Mare i schack. Medan oron 
och missnöjet gror bland både befolkningen och soldaterna 
tar Eren saker i egna händer... 
➥ Pocket i augusti. [191765]
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Flying Witch, 7  129:-
av Chihiro Ishizuka
Kowata Makoto har just flyttat till landet 
där hennes släktingar ska träna upp henne 
till häxa.
Makoto och henner vänner beger sig till 
nattfestivalen Yomiya. Där träffar de  
Sommarens Budbärare som brukar försova 
sig. Som ursäkt för att ha förorsakat snö-
fallet på deras hus erbjuder bud bäraren 
dem en delikatess från andra sidan! 
Senare åker Akira och Makoto till en 
kurort med varma källor där en journalist 
försöker hitta ett scoop om häxerier. 
➥ Pocket i juni. [192105]

Gangsta Vol 8  129:-
av Kohske
I gangsterstaden Ergastulum tar Nic och 
Woric jobben ingen annan vill kännas vid. 
För många år sedan vände sig Marco mot 
Jägarna och fann sig i ”förbannelsen”  
Constance lade över honom. Men det 
förflutnas kedjor är inte så lätta att frigöra 
sig från, och nu har Striker spårat upp 
honom på jakt efter hämnd. Samtidigt 
kämpar Woric och Nic med att hantera sitt 
havererade partnerskap. 
Pocket. [193481]

Golden Kamuy Vol 9  129:-
av Satoru Noda
Krigsveteranen Sugimoto har rest till  
Hokkaido i hopp om att finna rikedom som 
kan hjälpa hans fallna kamrats änka. Till-
sammans med en ung ainuflicka ger han 
sig ut på jakt efter en gömd guldskatt.
Efter mötet med den galne konservatorn 
Erdogai, beger sig Sugimoto, Asirpa och 
Shiraishi till Yubari. Men om de vill träffa 
Noppera-bo öga mot öga måste de först 
lyssna på Shiraishis be rättelse om flykten 
från det helvetiska Abashirifängelset. 
Toshizo Hijikata skulle också gärna byta 
några ord med dem, och Sjunde Divisionen 
är dem tätt i hälarna... 
Storpocket. [194387]

Happiness 9  149:-
av Shuzo Oshimi
Makoto Okazaki lever ett trist liv fyllt av 
små förnedringar tills han en dag möter en 
tunn, blek flicka som dricker hans blod och 
förändrar honom för alltid.
Sakuranes galenskap når sin höjdpunkt 
och orsakar ett bloddränkt vansinne hos 
kulten och deras ”gud”. Ingenting kan 
längre stoppa Sakurane, och han tar sikte 
på Gosho för att fullborda sin ritual. Men 
medan hon lider obeskrivliga kval väcker 
hennes desperata inre böner Okazaki från 
hans tioåriga sömn. 
➥ Pocket i juni. [191811]

Heavenly Delusion Vol 1  179:-
av Masakazu Ishiguro
En katastrof har förvandlat världen till ett 
förött ödeland nästan helt utan teknologi, 
befolkat av de övermänskliga varelser som 
orsakade förintelsen. 
I denna ogästvänliga värld sprids ryktet 
om en fristad som kallas Tomathimlen. 
Den unge pojken Maru färdas tillsammans 
med kvinnan Kiruko genom det som en 
gång var Tokyo på jakt efter detta paradis. 
Samtidigt lever de barn som växer upp 
innanför de skyddande murarna tryggt 
och säkert, omhändertagna av robotar som 
tillgodoser alla deras behov. Men kan de 
vara nöjda med ett instängt liv, hur perfekt 
det än verkar vara? 
Pocket. [194061]

Cardcaptor Sakura  
Collector’s Edition 1  249:-
av Clamp
Card Captor Sakura är en av de största 
klassikerna inom genren magiska flickor 
och det här är en samlingsutgåva för både 
gamla fans och nya läsare!
Sakura Kinomoto är en helt vanlig liten 
fjärdeklassare som bor med sin irriterande 
storebror och sin jättesnälla pappa. Eller, 
helt vanlig är hon kanske inte. För några 
månader sedan gick Sakura nämligen ner 
i husets källare och hittade en bok som 
hennes pappa ägde. På boken stod det 
”Clow kort”, men när hon öppnade boken 
så var alla korten borta! Kerberos, kortens 
väktare, utnämnde Sakura till kortens nya 
ägare, en Cardcaptor och nu måste hon 
fånga in alla de försvunna korten!
➥ Inbunden i juni. [191810]

Cardcaptor Sakura: Clear Card 6  129:-
Vägledd av drömmarnas nyckel och de 
blanka korten tar ett nytt äventyr sin 
början för Sakura! Underliga skeenden, 
drömmar och förändrade Clow-kort är 
bara början.
Äntligen börjar hemligheterna avslöjas, 
och Sakura kommer få veta sanningen om 
det förflutna... men hur är hennes egen 
framtid och hennes eget öde knutet till 
lösningarna på mysterierna? Och vad kom-
mer det betyda för henne och Shaoran? 
➥ Pocket i juli. [187588]

Dragonball Super Vol 5  99:-
av Akira Toriyama
Sedan Goku samlade drakkulorna för att 
besegra den onde Boo och blev Jordens 
främste hjälte har livet blivit trist. Men 
tack och lov siktas ett nytt orosmoln på 
horisonten!
Striden om parallellvärldens öde är i full 
gång! Vegeta är skadad och hans samman-
smältning med Goku misslyckades, så nu 
måste Goku möta Zamas ensam. Med en 
fiende så till synes oövervinnerlig, kan ens 
Goku stå emot?  
Pocket. [195712]

Yukito Kishiro

Battle Angel Alita  
Mars Chronicle 6  129:-
I uppföljaren till Battle Angel Alita berättas historien om 
Alitas barndom på den krigshärjade planeten Mars.
Alita och Erica har lyckats fly från Gillatin, men hamnar 
ur askan i elden när de fångas upp av Hertig Marquis 
som vill göra Alita till den nya Ladyn av Cydonia. Men en 
oväntad vändning under tronföljdsceremonin leder till ett 
chockerande avslöjande! Kommer Yokos hemliga ursprung 
blottläggas? 
Pocket. [187656]
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Hitorijime My Hero 3  149:-
av Memeko Arii
Berättelsen om Kensukes bror Kohsuke och 
Masashiro Setagawa från mangan ’Hitori-
jime My Boyfriend’. Masashiro har 
räddats från att bli misshandlad av 
gympaläraren Kohsuke, och nu har de två 
blivit ett par.
Ett nytt skolår tar sin början, och för med 
sig alla möjliga nya bekantskaper och upp-
levelser. Dessutom har Masahiros vänner 
nu hamnat i olika klasser, vilket betyder 
att friden kommer bli ännu svårare att 
upprätthålla i det vilda gänget! Masahiro 
tyr sig allt mer till Kohsuke för stöd och 
trygghet, men vad händer med deras  
kärlek om deras förhållande avslöjas? 
Pocket. [187653]

Hitorijime My Hero 4  149:-
Det har gått flera månader sedan Masahi-
ro föll för Kohsuke, och deras förhållande 
har utvecklats till närapå en perfekt idyll! 
Men mitt i lyckan hopar sig orosmolnen, 
och efter ett gräl hemma lämnar Masahiro 
sitt hem... för alltid!? När stormen har 
bedarrat kanske inget längre är som förut. 
➥ Pocket i juli. [191800]

I’m Standing on a Million Lives 1  119:-
av Naoki Yamakawa & Akinari Nao
En enstörig kille lever upp när han förflyt-
tas till en fantasyvärld där allt fungerar 
som i ett TV-spel.
Yusuke Yotsuya bryr sig inte om skolan, 
han vill bara tillbaka till sitt TV-spel och 
bort från andra människor. Men när han 
plötsligt förflyttas till en fantasyvärld som 
fungerar som ett spel tillsammans med två 
av sina vackraste klasskamrater upp-
täcker han en ny värld full av möjligheter! 
Efter en trög start börjar Yusuke och hans 
vänner klara av utmaningarna de ställs in-
för av en mystisk figur från framtiden och 
stiga i nivåerna, men det dröjer inte länge 
förrän de inser att mer än deras egna liv 
står på spel. Hela världens öde vilar nu i 
deras händer! 
Pocket. [191769]

I’m Standing on a Million Lives 2  129:-
Yusuke och de andra har tagit sig an ett 
uppdrag att leverera ett paket, och på 
vägen räddar de en pluton från monster. 
Men det verkar inte bättre än att plutonen 
var på väg att straffa en grupp kättare, 
bland vilka det också finns små barn! 
Yusuke och hans vänner hamnar i en svår 
situation där religiösa motsättningar har 
försatt ett helt land i kaos. Nedslängda i 
ett djupt grottsystem måste de hitta en 
väg ut, och försöka komma fram till vad 
en hjälte egentligen är i situationen de 
befinner sig i! 
➥ Pocket i juni. [191775]

Kino’s Journey -  
the Beautiful World, vol 2  149:-
av Keiichi Sigsawa & Iruka Shiomiya
En dag ger sig Kino av på en oändlig resa 
med sin kära levande motorcykel Hermes. 
De möter olika människor från olika kultu-
rer och varje plats har sin egen filosofi och 
historia att berätta.
Kino har beslutat att aldrig stanna mer än 
tre dagar på en plats, för tre dagar är fullt 
tillräckligt för att lära känna en ny plats 
och dess folk. Vad kommer de två vännerna 
möta i staden mitt i öknen? Och hur lever 
människorna i landet där alla beslut styrs 
av majoritetsbeslut? Och vad sker egentli-
gen i ett land som kallas ”fredens rike”? 
Pocket. [190368]

Knights of Sidonia,  
Master Edition 2  299:-
av Tsutomu Nihei
En lyxutgåva av sf-mangan. Varje del i 
den här utgåvan motsvarar 2,5 volymer i 
den gamla versionen. Den är också tryckt i 
större format med inlagor i fyrfärg.
En ensam rymdfarkost tar sig långsamt 
genom kosmos och har gjort så sedan vårt 
solsystem förstördes. Nagate Tanikaze tar 
sig en dag upp ur skeppets inre där han är 
född, för att upptäcka världen utanför. Han 
upptäcks av skeppets kapten och väcker 
dennes intresse.. 
➥ Storpocket i juni. [192104]

MANGA

Kohei Horikoshi

My Hero Academia  
Vol 18  99:-
I en värld där 80% av befolkningen har superkrafter 
föddes Midoriya Izuku utan. Men en dag möter han den 
främste hjälten i världen och blir hans arvtagare.
Midorya kämpar för sitt liv in en desperat strid mot 
Overhaul, som har släppt lös sina fasansfulla krafter. 
Midoriya måste driva One For All till 100% för att kunna 
stå emot, och Eris krafter är det enda som gör det möjligt. 
Pocket. [194381]

Adachitoka

Noragami Stray God  
Vol 20  129:-
Gränsen mellan den här världen och nästa vaktas av 
shinki, döda själar som tjänar gudarna. En dag möter 
högstadieflickan Hiyori ett väsen från andra sidan ...
Yato har satt sin existens på spel och flytt sin plikt att 
störta sin far. Hiyori ger sig av för att finna honom, men 
varför har han flytt, och vart? Hiyori måste göra sitt  
yttersta för att rädda honom. 
➥ Pocket i juni. [179134]
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Let’s Make Ramen!  
A Comic Book Cookbook 210:-
Hugh Amano & Sarah Becan
En manga och kokbok med nudelrecept, 
allt i ett.
Hugh Amano och Sarah Becan berättar i 
serieform både om ramenrätternas historia 
och hur du själv göra läckra ramen. Recept 
på olika buljonger och ingredienser ingår. 
Passar både nybörjare och mer erfarna 
kockar!  
➥ Storpocket i juli. [191997]

Magus of the Library 1  139:-
av Mitsu Izumi
I en detaljrik fantasyvärld inspirerad av 
miljöerna i Tusen och en natt är Det Stora 
Biblioteket hela världens lärocentrum. 
Där finns all kunskap samlad, och dess 
bibliotekarier kan utföra fantastiska 
magiska bedrifter! I en liten by långt från 
Biblioteket bor en utstött liten alvpojke 
vars enda tröst är de böcker han i hemlig-
het smyger ut från det lokala biblioteket. 
Men en dag anländer en bibliotekarie 
från Stora Biblioteket till byn, och hans 
liv förändras för alltid. De äventyr han 
hittills bara drömt om kan nu komma att 
bli verklighet! 
➥ Pocket i juli. [191806]

My Hero Academia Vigilantes Vol 4  99:-
av Hideyuki Furuhashi & Betten Court
I en värld där 80% av befolkningen har 
superkrafter och blir antingen hjältar eller 
skurkar finns en tredje, mer dold grupp 
som uträttar sina gärningar utan att vara 
sanktionerade hjältar. De kallas Vigilanter.
Hachisuka fortsätter att hemsöka distrik-
tet Naruhata och sprida drogen Trigger 
som förstärker Egenheter. Men Knuckledu-
ster är henne tätt i hälarna! Samtidigt får 
Pop Step ett erbjudande om att uppträda 
när varuhuset Marukane har sin återöpp-
ningsgala. Med Makotos hjälp kommer 
det bli ett fantastiskt evenemang! Om hon 
klarar av att organisera en totalt oorgani-
serad grupp artister i tid, vill säga.  
Pocket. [194380]

O Maidens in Your  
Savage Season 2  149:-
av Mari Okada & Nao Emoto
När en av de fem tjejerna i litteraturklub-
ben svarar ”sex” på frågan om vad hon 
vill göra innan hon dör leder det till en ny 
vändning där de börjar stötta och utmana 
varandra på vägen till vuxenlivet.
Efter Niinas överraskande uttalande har 
klubben börjat leka med tanken på vad det 
egentligen innebär att följa sin natur. Ka-
zusa har börjat inse sina sexuella känslor 
för sin barndomsvän Izumi, men våndas 
över vad en förändring i deras förhållande 
kan leda till. 
➥ Pocket i juni. [191738]

Our Dreams at Dusk:  
Shimanami Tasogare Vol 1  159:-
av Yuhki Kamatani
En manga om vuxenblivande och om att 
komma ut som gay. 
Tasuku Kaname är ny i stan, och livrädd 
för att ha blivit outad som gay. Han är 
desperat och plågas av självmordstankar. 
Då träffar han en mystisk kvinna som tar 
med honom till en  gemenskap där han 
hittar människor att anförtro sig åt. Han 
inser att han inte är ensam och att andra 
känner precis som han.
Pocket. [194110]

Quintessential Quintuplets 3  129:-
av Negi Haruba
Futaro Uesugi är en fattig andraringare 
som får ett jobb som handledare åt sina sö-
taste klasskamrater som är femlingar som 
hatar at plugga men älskar att göra hyss!
Futaro börjar äntligen känna att det hårda 
jobb han lagt ner på femlingarna börjar ge 
effekt. Efter en lyckad fyrverkerifestival 
känns det som om de har uppnått någon 
form av samförstånd. Men nu nalkas 
terminsslutproven och Futaro ställs inför 
ett ultimatum: om så bara en av systrarna 
skulle bli underkänd så får han sparken! 
Kommer femlingarna hjälpa eller stjälpa? 
Pocket. [187611]

MANGA

ONE & Yusuke Murata

One-Punch Man Vol 16  99:-
Saitama ser helt normal ut, men är en superhjälte som 
letar efter värdiga motståndare. Hans problem är nämligen 
att han slår ut alla han möter med ett enda slag.
Garo är helt omringad av hjältar och ser ut att vara i en 
riktig knipa, men besegrar dem ändå en efter en med 
sin makalösa styrka. Kommer situationen förändras när 
Genos anländer? Samtidigt har Saitama svårt att hålla sin 
irritation i schack i striden mot King. är det dags att göra 
sig redo för avgörandet? 
Pocket. [195713]

Eiichiro Oda

One Piece Vol 90  99:-
På väg mot sitt mål att bli piratkung har Luffy och 
Stråhattarna anlänt till Nya Världen. Där utmanar de 
Kejsarstjärnorna, de fyra mäktigaste piraterna i världen.
Har stråhattarna änligen lyckats fly från den skräck-
injagande Kejsarstjärnan Big Mom och hennes glupande 
aptit? Och kommer de i så fall klara av de nya utmaningar 
som väntar i det mystiska Wano? Samtidigt samlas  
världens ledare för det stora mötet Reverie. Har världen 
rätt ledare för de stormiga tider som väntar? 
Pocket. [195714]
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Quintessential Quintuplets 4  129:-
av Negi Haruba
Futaro Uesugi är en fattig andraringare 
som får ett jobb som handledare åt sina sö-
taste klasskamrater som är femlingar som 
hatar at plugga men älskar att göra hyss!
Futaro har precis klarat sig ifrån att få 
sparken tack vare Ninos snabbtänkthet, 
och har samlat ny beslutsamhet att visa 
vad han går för som privatlärare. Nästa 
prövning ser dock ut att bli en smula an-
norlunda: det blir nämligen en paus i plug-
gandet för nu är det är dags för klassresa! 
➥ Pocket i juli. [191799]

Sailor Moon Eternal Edition 4  259:-
av Naoko Takeuchi
Skolflickan Usagi är en vanlig 14-åring, 
tills den talande katten Luna avslöjar att 
hon är Sailor Moon, kärleken och rätt-
visans beskyddare.
Tillsammans med de andra Sailorkrigarna 
måste Usagi bekämpa fiender och söka 
efter den sägenomspunna Silver kristallen. 
I skuggorna väntar stilige Tuxedo Mask, 
som får hennes hjärta att slå extra 
hårt - men kan hon lita på den mystiske 
juveltjuven? Nyöversatt specialutgåva med 
nytecknat omslag. Varje del är på ca 300 
sidor.   
Storpocket. [187680]

The Seven Deadly Sins 32  129:-
av Nakaba Suzuki
När det heliga kriget mellan de tio bud-
orden och de fyra ärkeänglarna börjar om 
på nytt ger sig Estarossa av för att leta upp 
Derieri och Monspeet. 
Snart möter han Sariel och Tarmiel, två 
ärkeänglar som har svurit att hämnas sin 
fallna kamrat. Men kan Estarossa bese-
gras nu när han har tre budord i sin ägo? 
Pocket. [187599]

The Seven Deadly Sins 33  129:-
I skärseldens eviga mörker vandrar de för-
tappade! Elisabeth har förts bort av Esta-
rossa. Kan ärkeänglarna hjälpa henne? 
➥ Pocket i juli. [191776]

Snow White with the Red Hair Vol 1  99:-
av Sorata Akizuki
En romantisk version av sagan om Snövit 
med en kärlekskrank prins och en vacker 
örtdoktor.
Shirayuki är en skicklig medicinalväxt-
odlare, känd för sitt vackra, intensivt röda 
hår. Tanbaruns prins vill ha henne alldeles 
för sig själv! Shirayuki vill inte vara 
någons ägodel så hon flyr och söker skydd i 
skogen i det angränsande kungariket. Där 
får hon en oväntad bundsförvant i form av 
en mystisk ung man som kallar sig Zen. 
Men vem är han egentligen? 
➥ Pocket i juni. [193789]

Sorcerous Stabber Orphen Vol 1  159:-
av Yoshinobu Akita & Muraji
Orphen studerar till magiker vid det mest 
prestigefulla magiakademin i riket.
Men en dag förvandlas hans bästa vän 
Azalie till ett fasanfullt monster på grund 
av en magisk olycka. När akademin 
bestämmer sig för att dölja sanningen om 
olyckan istället för att försöka bekämpa 
förbannelsen bestämmer han sig för att 
ta saken i egna händer. Han ger upp sitt 
namn och sin ställning och ger sig av på 
ett sökande efter kunskap och trollkraft 
nog att göra Azalie mänsklig igen! 
Pocket. [194126]

To Your Eternity 10  149:-
av Yoshitoki Oima
Ett väsen utan egen skepnad sänds till 
jordens yta. Genom starka känslomässiga 
impulser kan det växa och ta ny form - men 
endast av något döende.
För att träna upp sin förmåga att tåla 
Knocker’s attacker beger sig Fushi till ett 
nytt land. Samtidigt har Bon kommit fram 
till att vad Fushi behöver är fler allierade, 
och reser runt för att samla nya styrkor. 
Men till Fushis kamp för att beskydda 
folket kommer Renrils tillit och samarbete 
bli nödvändiga. Tiden till sista striden är 
knapp, och Fushi måste övertyga Renril 
att de tillsammans står starkare. 
➥ Pocket i juni. [191797]

Fuse & Taiki Kawakami

That Time I Got Reincarnated 
as a Slime 10  149:-
När Mikami ligger döende misstolkas hans sista önskan: 
han återföds i en fantasyvärld - som ett slime-monster.
Rimuru har övervunnit mågna hinder sedan han återföd-
des som ett slem. Nu har han bestämt sig för att knyta 
kontakter med några av de mänskliga bosättningarna i 
närheten. Men där möter han sin största utmaning hittills: 
ett klassrum fullt med bråkiga barn!  
➥ Pocket i juni. [191768]

Junji Ito

Smashed: Junji Ito  
Stor y Collection 229:-
Tretton mardrömsberättelser av skräckmästaren Junji Ito.
Vilka ohyggliga händelser var det som skapade de jord-
bundna - de som är bundna till en viss plats under hela 
sina korta liv? Ett konstigt hemsökt hus kommer till stan, 
men ingen hade förväntat sig att det skulle leda till ett 
verkligt helvete... Välkommen till Junji Itos värld, där det 
är omöjligt att undkomma hans ändlösa mardrömsfasor. 
Inbunden. [194369]

MANGA
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Tokyo Ghoul: re Vol 10  129:-
av Sui Ishida
I kampen mot de människoliknande 
människo ätande ghoulerna har organi-
sationen CCG utvecklat ett nytt vapen: 
människor som med Kaguneimplantat kan 
slåss som ghouler.
Haise Sasaki finns inte mer. I hans ställe 
har Ken Kaneki trätt fram och antagit 
rollen som den enögde konungen. I hans 
vision av framtiden kan människor och 
ghouler leva tillsammans, men en fraktion 
av CCG vill förhindra en möjlig fred med 
alla medel. De bryr sig inte om hur mycket 
död och förintelse deras metoder förorsa-
kar. 
Storpocket. [194374]

UQ Holder! vol 17  129:-
av Ken Akamatsu
Negi Springfields sonson Tota har gjorts 
odödlig av sin mentor Evangeline och sig 
av för att upptäcka hemligheterna i ett torn 
som sträcker sig ända ut i rymden. 
UQ Holder har besegrat Cutlass, men 
nu hotas världen av en ny fiende! En 
kärnvapenmissil riktas mot omloppsbane-
hissen, och det ser ut som om människoliv 
kommer att gå till spillo vilket val som än 
görs. Måste 1000 dö för att en miljon ska 
få leva? Kommer Kiries hjärta brista när 
Tota måste göra det yttersta valet? 
➥ Pocket i juli. [191771]

World’s Greatest First Love Vol 12  129:-
av Shuniku Nakamura
Ritsu Onodera börjar jobba på ett nytt för-
lag för att komma undan sin fars inflytan-
de och visa sitt värde. Men hans nya chef 
försätter alla hans känslor i obalans.
Ritsu återvänder från avdelningens grupp-
resa till det hemtama galna tempot på 
Emerald. På väg till ett möte springer han 
på Nao Kiyoyama, en gammal klasskamrat 
som var hans enda vän efter att Takano 
hade krossat hans hjärta. Ska han berätta 
sanningen om vem hans chef egentligen 
är? 
Pocket. [194032]

mangaromaner
Katanagatari 2  279:-
av NISIOISIN
Den legendariske svärdssmeden Shiki-
zaki Kiki smidde ettusen svärd under sin 
livstid. 
De verkliga mästerverken var de sista tolv 
svärden, som gav en ensam svärdsman 
makt att besegra en hel armé. Nu har 
shogunatets strateg Togame beordrats att 
leta upp dessa tolv svärd.  
➥ Inbunden i juni. [190363]

Monogatari: Tsukimonogatari 169:-
av NISIOISIN
I tredje och sista säsongen av bokserien 
återvänder Koyomi Araragi som berättare.
Koyomi brukade fnysa åt allt prat om 
vänskap. Han ville vara en ”intensiv män-
niska” som inte hämmades av krångliga 
relationer. Frågan är vad det har gjort med 
honom. Och vad de nu betyder för honom 
och dem han har omkring sig. 
Pocket. [190385]

Monogatari:  
Koyomimonogatari, Part 1  159:-
av NISIOISIN
En samling kortare berättelser om  
personerna i Monogatariuniversumet.
I denna första del av Koyomimonogatari 
samlas en serier berättelser om mysterier 
som de olika kvinnliga karaktärerna från 
monogatariserien behöver en lösning på. 
Var och en lägger de fram sitt problem 
för Koyomi, och naturligtvis gör han allt 
för att hjälpa dem! Författaren beskriver 
Koyomonogatari som skriven ”av en ren 
nyck” och är ännu en utvidgning av den 
populära värld som Nisioisin skapat. 
➥ Pocket i juni. [192087] 

My Hero Academia School Briefs Novel 
1: Parent’s Day 110:-
av Anri Yoshi
Noveller om Midoriya on de andra 
eleverna på hjälteskolan UA.
Eleverna på hjälteskolan får inte bara lära 
sig allt om att vara hjältar, utan har också 
de vanliga skolaktiviteterna man kan hitta 
på vilken japansk skola som helst.  
Pocket. [194375]

Overlord Light Novel Vol 10  259:-
av Kugane Maruyama & so-bin
Momononga fastnar i en virtuell spelvärld 
... som han bestämmer sig för att ta över!
Efter att ha grundat Mörkrets Imperium 
bestämmer sig Ainz för att förvandla det 
till ett utopiskt rike där alla kan njuta av 
fred och välstånd för alltid. Men andra 
regionala ledare oroar sig över det plötsligt 
uppdykande Mörka Imperiet, och börjar 
smida sina egna planer... 
Inbunden. [195211]

Wolf Children:  
Ame & Yuki Light Novel 259:-
av Mamoru Hosoda & Yuu
Romanen baserad på den prisbelönta  
filmen Wolf Children av Mamoru Hosoda.
Hana blir förälskad i en ung man som vi-
sar sig vara en vargmänniska! Istället för 
att stöta bort honom accepterar hon honom 
helt och fullt. Snart väntar paret sitt första 
barn, och de ser ut att ha ett idylliskt 
familjeliv framför sig. Men Hanas make 
rycks tragiskt ifrån henne, och hon måste 
fklara sig som ensamstående förälder till 
två små halvvargar. 
Inbunden. [195207]

Kamome Shirahama

Witch Hat Atelier 2  149:-
Den unga lantsömmerskan Coco som lever i en fantastisk 
värld full av magi måste gå i tjänst som häxlärling då ett 
magiskt experiment leder till en katastrof.
Coco måste skaffa sig en trollstav, och i det ändamålet tar 
hennes mästare med sig henne och de andra två lärling-
arna till magistaden Karun. Men där möter de en mystisk 
maskerad magiker som för dem med sig till en förunderlig 
plats utanför världen. Där möter de inget mindre än en 
gigantiskt Drake! 
➥ Pocket i juni. [191721]

MANGA
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Crusader Kings 999:-
Ett brädspel baserat på datorspelen om 
korsfararkungar som söker makt och ära i 
medeltidens Europa.
➥ Släpps i juni. Strategispel för 1-5 spelare 
från 10 år. Speltid 120-180 min.  
Regler på engelska. [192566]

Dobble - Harr y Potter 159:-
svenska utgåva
Snabbhet och observation gäller i det här 
spelet med runda kort med olika symboler. 
Den här varianten har Harry Potter-tema.  
➥ Släpps i juni. Kortspel för 2-8 spelare från 
6 år. Uppskattad speltid: 15 min.  
Regler på svenska. [194597]

EXIT -  
The House of Riddles 229:-
Exitspelen är ”Escape Room-spel” där det 
gäller att lösa gåtor för ta sig ur en knivig 
situation. De kan bara spelas en gång.  
➥ Släpps i juni. Escape room-spel för 1-4  
spelare från 12 år. Speltid 45-90 minuter. 
Regler på engelska. [196566]

EXIT - The Catacombs  
of Horror 299:-
Exitspelen är ”Escape Room-spel” där det 
gäller att lösa gåtor för ta sig ur en knivig 
situation. De kan bara spelas en gång. 
➥ Släpps i juni. Escape room-spel för 1-4 spe-
lare från 12 år. Speltid 45-90 minuter. Regler 
på engelska. [196567]

Nemesis 1199:-
Ett samarbetsspel med inslag av  
förräderi. En grupp rymdfarare vaknar på 
ett skepp mitt i ingenstans. Vad krävs för 
att överleva?
➥ Släpps i juli. Strategispel för 1-5 spelare 
från 12 år. Speltid 90-180 min.  
Regler på engelska. [194630]

Relic 799:-
Nyutgåva av ett brädspel i Warhammer 40.000-världen, baserat på regler och  
mekanik från fantasyspelet Talisman.
Varje spelare väljer en hjälte, det kan till exempel vara en Inkvisitor, en Kommissar 
eller en kämpaglad Rymdmarinsoldat. Du slår en tärning för hur långt din hjälte 
får gå och hamnar på en ruta där du får dra ett äventyrskort för att se vad som 
händer. Det kan vara någon slags skatt, ett möte eller (oftast) en fiende. Fiender 
bekämpas genom att jämföra din hjältes styrka med fiendens, slå en tärning var 
och lägg till resultatet. Den som får högst vinner. Besegra fiender ger erfarenhet 
som gör att din hjälte blir bättre med tiden. 
Relic har förfinat Talisman-konceptet på lite olika sätt. Hjältarna har tre grund-
värden; Strength, Willpower och Cunning representerade av färgerna röd, blå och 
gul. Äventyrskorten är också färgkodade. I den röda leken finns mest fiender som 
bekämpas med Styrka, i den blå flest som använder sig av Viljekraft och så vidare.
Den här nya utgåvan från WizKids har nya minitatyrer, markörer och scenariokort. 
➥ Släpps i juli. Strategispel för 2-4 spelare från 14 år.  
Speltid 120-180 min. Regler på engelska. [196253]

Age of Sigmar: The Rise  
& Fall of Anvalor 599:-
Ett stadsbyggnadsspel med konkurrerande 
fraktioner i samma värld som Warhammer: 
Age of Sigmar.
Brädspel för 1-4 spelare. Speltid 60 min.  
Regler på engelska. [193890]
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Car tographers:  
A Roll Player Tale 249:-
Ett kartritarspel från tillverkarna av ka-
raktärsskaparspelet Roll Player. Här hand-
lar det att rita kartor och samla ära.
➥ Släpps i juli. Penna- och papperspel för en 
eller fler spelare från 10 år. Speltid  
30-40 min. Regler på engelska. [195900]

Fil ler 169:-
Ett varierat kortspel med kaktema. Bolla 
med gräddningstid, ingredienser i  
skafferiet, recept och andra variabler för 
att baka den bästa kakan. Den med störst 
förtjänst och nöjdast kunder vinner.
Kortspel för 1-6 spelare från 8 år. Speltid  
20-30 minuter. Regler på engelska. [193395]

Lockup:  
A Roll Player Tale 559:-
Ett spel där du ska hantera gäng i kung 
Tarons fånghålor och se till att just du har 
kontroll över fängelset.  
➥ Släpps i juli. Worker deployment-spel för 
1-5 från 10 år. Speltid 45-90 min.  
Regler på engelska. [195571]

NätTrollz  
par tykor tspel 249:-
Ett partykortspel om nättroll med ett enda 
syfte - vinn eller förstör så många diskus-
sionstrådar som möjligt på just din sociala 
internetplattform.
Kortspel för 2-5 (eller fler) spelare från 10 år. 
Regler på svenska. [196920]

Talisman: Kingdom  
Hear ts Edition 749:-
En variant av brädspelet Talisman som 
hämtar inspiration från Disney-mangan 
Kingdom Hearts 
➥ Släpps i juni. Brädspel för 2-6 spelare från 
11 år. Speltid 60-90 min.  
Regler på engelska. [196251]

KeyForge: Age of Ascension 410:-
Keyforge är ett spel med slumpmässigt genererade kortlekar, skapat av Magic the 
Gathering-designern Richard Garfield. I en värld med medeltida riddare, robot demoner 
och rymd varelser kämpar två spelare om makten.
Spelarna har varsin lek med en slumpad samling kort från tre fraktioner. De turas om 
att frammana soldater, kasta besvärjelser och uppgradera. Hur många kort som får 
spelas styrs av vilken fraktion spelaren väljer att använda under en runda. En  
skillnad mot Magic är att spelet inte bara handlar om strid. För att vinna samlar 
spelare på sig en valuta som kallas för Æmber. När man samlat på sig 6 Æmber måste 
man ”Smida en nyckel”. Första spelaren till tre nycklar vinner.
Nu har en ny omgång kort släppts till spelet. Startboxen innehåller 204 nya kort. 
Kortspel för 2 spelare. Speltid 15-45 min. Regler på engelska. [193556]

Age of Ascension Archon Deck 100:-
En archonlek är en unik kortlek. Varje spelare behöver en egen lek. 
Archon Deck. [193557]

Copenhagen 439:-
svenska utgåva
Ett stadsbyggnadsspel där spelarna styr 
arkitekter i den danska huvudstaden. Kan 
du få fason på Nyhavns fasader? 
Brickläggarspel för 2-4 spelare från 8 år. 
Speltid 20-40 minuter.  
Regler på svenska. [197507]

BRÄD- & KORTSPEL
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Pokemon Trading Card Game

Unbroken Bonds Booster 55:-
Booster med tio kort till expansionen 
Sun & Moon - Unbroken Bonds. Här 
ingår Reshiram & Charizard-GX, the 
Ultra Beasts Pheromosa & Buzzwole-
GX och Gardevoir & Sylveon-GX... plus 
den nyupptäckta Melmetal! 
Booster med tio kort. [196395]

Unbroken Bonds Theme Deck 159:-
Theme Deck med 60 kort. [196394]

Munchkin Warhammer 40k

Faith and Firepower 
Expansion 219:-
Första expansionen till Munchkin 
Warhammer 40K.
112 kort med två arméer: Adepta 
Sororitas (Sisters of Battle) och Tàu. 
➥ Expansion i juni. [195895]

Savagery & Sorcery 
Expansion 219:-
En expansion med två arméer: 
Space Wolves och Thousand Sons.
Space Wolves är imperiets elit-
styrkor och The Thousand Sons 
slåss för kaosguden Tzeentch. 
Expansion med 112 kort.
➥ Expansion i juli. [195897]

Kill-o-Meter 119:-
Kejsaren kräver adekvat informa-
tion om sina styrkor och fienden för 
att planera striderna i galaxen. Den 
här Munchkin Warhammer 40K-
Kill-O-Metern gör jobbet lätt. Fyra 
kort ingår också. 
➥ Expansion i juli. [195899]

Handbok för superhjältar  
regelbok 199:-
Ett barnrollspel baserat på böckerna om Lisa i Rosenhill.
Fånga skurkar och banditer, lös mysterier eller bekämpa 
superskurkar ihop med Lisa i Rosenhill. Handbok för 
Superhjältar låter dig själv skapa massor av nya  
berättelser. 
Helt illustrerad av Agnes Våhlund och med texter från 
Elias Våhlund och Daniel Lehto.
I regelboken finns: 
- Enkla kom-igång-regler om du inte är van vid berättel-
sespel.     
- 40 superkrafter ur Handboken, med regler för hur de 
fungerar i spelet!
- Beskrivning av Rosenhill, och karta över de centrala 
delarna av staden.
- Sju nya hjältar du kan spela 
med om du inte vill skapa en 
egen superhjälte!
- Ett färdigt äventyr att börja 
med!
Inbunden. [193523]

Berättarens  
skärm 149:-
En skärm där de viktigaste 
reglerna står.
Spelledarskärm. [196912]

Hjärnor 449:-
Zombier i 90-talets Skåne!
Hjärnor är ett helsvenskt 
figurspelssystem, en mix av 
simulator, rollspel och 
kooperativt brädspel. Du får 
simulatorns strävan efter lik-
het med verkligheten, sam-
tidigt som rollspelselementet 
ger en extra knorr - blandat 
i det kooperativa brädspelets 
samarbete mot ett gemen-
samt mål.  
Inbunden. [197264]

Core Set 2020 -  
Planeswalker Deck 169:-
Årets core set till världen största samlarkortspel släpps i 
början av juli. Startlek med 60 kort och två boosters.
➥ Släpps 12 juli. Planeswalker deck. [197575]

Core Set 2020 - Booster 39:-
➥ Släpps 12 juli. Booster. [197573]

Core Set 2020 - Bundle 399:-
➥ Släpps 12 juli. Bundle. [197574]
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Mutant År Noll

Sista motståndet 159:-
Någonstans bland ruinerna av forntidens bebyggelse står 
en hummande maskin, opåverkad av världens undergång. 
Bevarad i resterna av en sedan länge bortglömd  
befästning vaktar denna förbjudna teknologi hemligheter 

om den förra civilisationens 
kollaps. Hemligheter som 
nu är nyckeln till Arkens 
överlevnad.Sista motståndet 
till Mutant: År Noll är en 
samling zonsektorer som går 
att rollspela enskilt eller i ett 
sammanhängande äventyr 
som kretsar kring en sällsam 
artefakt som rollpersonerna 
kommit över via en långväga 
flykting, en brun låda med en 
färgglad symbol.  
Äventyr på 50 sidor. [195038]

Coriolis andra utgåvan
Atlas över Tredje horisonten 259:-
I denna Atlas över Tredje horisonten beskrivs hela tio 
stjärnsystem i detalj.
De tio systemen är Zalos, Mira, Odacon, Dabaran, Algol, 
Sadaal, Altai, Ordana, Sivas och slutligen Zhau. Från 

det förstörda Odacon till det 
krigsdrabbade Zalos och det 
gemytliga Mira. Alla texter kan 
läsas av både spelare och spel-
ledare. Spelare kan fördjupa 
sina rollpersoners bakgrunder 
och spelledaren får nya krokar 
och uppslag till äventyr.
Boken innehåller bland annat 
systemvyer, stadsbeskriv-
ningar, högtider och sedväjor, 
faror och konflikter, makt-
grupperingar och fraktioner. 
Inbundet album. [195055]

Flodskörden - Regelbok 379:-
Välkommen tillbaka till Slingans värld inget är som förut.
Simon Stålenhags retrofuturistiska bilder fulla av fantas-
tiska maskiner och främmande varelser har hyllats över 
hela världen. Det prisbelönade rollspelet Ur varselklotet 
släpptes 2017 och lät dig kliva in i 1980-talet som aldrig 
var. Nu kan du återvända till Slingan i den här fristående 
fortsättningen som tar berättelsen in i 90-talet. Men kom 
ihåg den här gången kan du dö.
Ett axplock av innehållet:
- Skapa en unik rollperson med färdigheter, ägodelar, stolt-
het, problem och relationer på bara några minuter.
- Utforska Slingans hemligheter i två spelmiljöer, Mälar-
öarna utanför Stockholm och Boulder City i USA. 
- Nya regler för ärr och döden.
- Regler baserade på regelmotorn för Mutant: År Noll.
- Fyra kompletta äventyr ingår. Tillsammans utgör de 
kampanjen Pandoras Profeter. 
Inbundet album. [194316]

Spelledarskärm 169:-
En spelledarskärm av tjock kartong med tre liggande pa-
neler. Utsidan är prydd av Simon Stålenhags illustration 
och insidan är fullmatad med tabeller. 
Spelledarskärm. [195043]

Tärningsset 159:-
Ett set med 10 vackra graverade specialtärningar.
Tärningar. [195051]

Kar ta Mälaröarna/Boulder City 75:-
En stor fyrfärgskarta med Mälaröarna på ena sidan och 
Boulder City i USA på den andra. 
Karta. [195044]

Ur Varselklotet
Kronografens hemlighet 269:-
En äventyrstrilogi som förvandlar dina Varselklotet-barn 
till Flodskörden-ungdomar. (Tänk lite Stephen Kings It).
Boken innehåller en sammanhängande äventyrstrilogi 

som utspelar sig över en 
längre tid och 9 miniäventyr 
med hemliga experiment. 
Dessutom ett mix-tape- 
äventyrslandskap bestående 
av 8 miniäventyr och en 
Mysteriegenerator (kapitel 
med tabeller för att få in-
spiration till egna myste-
rier, samt namntabeller för 
80-talets vuxna och barn i 
svenska och amerikanska 
Slingan). 
➥ Inbundet album  
i augusti. [194315]
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rollspel på engelska
Adventures in Middle-Earth
Vill du spela i Tolkiens Midgård med regler
som känns hemtama? Det här är en  
kampanjmiljö till Dungeons & Dragons, 
förlagd till Tolkiens värld under åren  
mellan Hobbiten och Ringens krig.

Breeland Region Guide 349:-
En bakgrundsbok som beskriver trakterna 
kring Bree och de vilda områden där 
utbygdsjägarna rör sig. 
Inbunden. [195793]

Lonely Mountain Region Guide 399:-
Smaug är borta och Erebors dvärgar 
återvänder till berget. Mycket händer i 
länderna öster om Mörkmårdens djupa 
skogar. 
Inbunden. [195794]

Call of Cthulhu
Ett av de äldsta (och bästa) skräckroll-
spelen, baserat på H P Lovecrafts
skräckberättelser.

Shadows Over Stillwater 349:-
En samling kortare äventyr och plats-
beskrivning avsedda att spelas med ”Down 
Darker Trails”, kampanjmiljön i vilda 
västern, som kan användas både med 
vanliga Call of Cthulhu och mer action-
inriktade Pulp Cthulhu. Äventyren kan 
spelas som en sammanhängande kampanj 
i New Mexico.  
➥ Inbundet album i juni. [193563]

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

The Complex 249:-
Beskrivningar av 19 federala organ och 
fristående konsultbyråer som deltar i 
striden mot de yttre gudarna. Alla beskrivs 
med inriktning, historia och relationer till 
andra grupper. Kanske kan någon fungera 
som bas för dina agenter?
Inbunden. [194584]

Control Group 449:-
Fyra äventyr som introducerar Delta 
Green för nya spelare. Äventyren spänner 
över hela världen (och bortom vår värld) 
till yttre rymden, ett krigshärjat Afghan-
istan och den amerikanska landsbygden.
Inbundet album. [196596]

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

Monsters and Creatures:  
An Adventurer’s Guide 139:-
De två böckerna i serien An Adventurer’s 
Guide är inga regelböcker, utan en slags 
introduktion till Dungeons & Dragons 
värld för helt nya spelare. Inga regler 
ingår, utan bara beskrivningar. I den här 
boken är det kända monster och varel-
ser som avhandlas. Små ”möten” med 
varelserna ingår, så att läsaren kan öva 
sig på att tänka rätt när det blir allvar och 
beholdern hänger där framför näsan på 
äventyrarna.
➥ Inbunden i juli. [193124]

Warriors and Weapons:  
An Adventurer’s Guide 139:-
Den här nybörjarboken, utan alla regler, 
avhandlar raser, yrken, vapen och utrust-
ning.  
➥ Inbunden i juli. [193125]

Dungeons & Dragons

Acquisitions  
Incorporated 449:-
Acquistions Incorporated är en populär D&D-podcast som 
också har blivit tecknad serie och dykt upp på Twitch. Den 
här boken beskriver hur du kan skapa din egen Dungeons 
& Dragons-kampanj i samma stil.
Här lär du dig hur du startar ditt eget fantasyföretag 
enligt mallen från Acquisitions Incorporated. Du får hjälp 
att spela som inför publik, med bakgrund och idéer kring 
rollpersoner som passar en podcast-influerad spelstil. Du 
får hjälp att starta upp din egen Acquisitons Incorporated-
franchise i Forgotten Realms eller någon annanstans i 
multiversum. Ett nybörjaräventyr, med siktet inställt på 
att tjäna storkovan, ingår också.  
➥ Inbundet album i juni. [195814]

Dungeons & Dragons

Ghosts of Saltmarsh 449:-
En kampanjbok baserad på några av de mest klassiska 
äventyren till gamla Dungeons & Dragons.
Sinister Secret of Saltmarsh från 1981 inledde den klassis-
ka äventyrstrilogin med ”undervattensäventyr” i kampanj-
världen Grayhawk. Den följdes av Danger at  
Dunwater och Final Enemy. Alla tre äventyren utspelade 
sig vid kusten och presenterade rollpersonerna för lizard-
men och sahuagin. 
Den här kampanjboken tar avstamp i klassikerna och  
moderniserar miljön. I boken ingår flera äventyr med 
sjöfartstema, anpassade för rollpersoner från nivå ett till 
elva. 
Dessutom beskrivs staden Saltmarsh, fortfarande förlagt 
till Greyhawk. Spelledaren får en rejäl genomgång av 
viktiga personer, fraktioner och konflikter som hemsöker 
den lilla kustorten. Den som vill starta en kampanj med 
sjötema har massor att ösa ur.
Alla äventyren kan spelas separat, eller sättas ihop till en 
stor kampanj med maritimt tema. 
Utöver äventyren ingår regler för skepp och sjöfart, kartor 
över olika typer av fartyg och regler för nya och klassiska 
monster.
Inbundet album. [194318]
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Numenera RPG
Monte Cooks spel från en värld som   
blandar science fiction och fantasy.

Ninth World Bestiary 3  449:-
En rikt illustrerad monsterbok med 130 
nya varelser till Monte Cooks science 
fantasy-spel. Slumpmötestabeller och  
annat smått och gott ingår också. 
Häftat album. [195020

Monster of the Week
Ett actionrollspel med drag av Buffy the 
Vampire Slayer. Möt småstadsfasor och 
jaga monster i korta skräckhistorier.

Tome of Mysteries 249:-
Nya regler och äventyr till monsterjä-
garspelet. Boken innehåller åtta nya 
weird moves, fyra hunter playbooks: The 
Gumshoe, the Hex, the Searcher och the 
Pararomantic. Stöd för att spela konspira-
tionshandlingar som i Arkiv X eller Fringe. 
29 små skräckhandlingar. 
Inbundet album. [193379]

Pathfinder Second Edition RPG
Andra utgåvan av fantasyspelet med 
regler utvecklade ur den tredje utgåvan 
av Dungeons & Dragons. Reglerna har 
ändrats ganska mycket från den första 
utgåvan och är mer taktiskt inriktade.

Pathfinder Second  
Edition Core Rulebook 549:-
Grundregleboken innehåller allt du 
behöver för att skapa rollpersoner och 
börja spela. Reglerna för rollpersoner är 
utförliga, med tolv klasser, trettio bak-
grunder och sex ”heroiska arv” som ger en 
varierad grupp äventyrare. Besvärjelser 
och magiregler finns också här.
➥ Inbundet album i augusti. [194754]

Pathfinder Second Edition Bestiary 449:-
Alla monster du rimligen kan behöva för 
att utmana dina spelare. Här ingår nästan 
400 mer eller mindre sannolika varelser 
med enhetliga regler för naturliga vapen, 
specialattacker, försvar och annat som gör 
det lätt att bara plocka fram en motstån-
dare och kasta in i striden.
➥ Inbundet album i augusti. [194757]

Lost Omens World Guide 369:-
Pathfinders kampanjvärld Golarion har 
inträtt i de förlorade järtecknens tid. 
Guden Aroden är död och äventyrarna 
måste skapa sig en framtid på egen hand 
i en värld som förändras runt dem. Boken 
beskriver kort tio regioner i världen på ett 
sätt som ska hjälpa nya spelare att hitta 
in i världen. En stor fyrfärgskarta ingår 
också. 
➥ Inbundet album i augusti. [194758]

Pathfinder GM Screen 199:-
Spelledarskärm med fyra paneler och alla 
nödvändiga tabeller. Ekaterina Burmak 
har gjort den stiliga illustrationen.
➥ Spelledarskärm i augusti. [194767]

Pathfinder Combat Pad 249:-
En vaxad skrivplatta med magneter till, 
där du kan skriva ner rollpersonernas 
namn och hålla ordning på initiativord-
ningen. Anpassad för Pathfinder, men 
användbar också i andra spel.
➥ Combat Pad i augusti. [194765]

Pathfinder Condition Card Deck 229:-
En kortlek som gör det lätt att hålla  
ordning på alla conditions i nya utgåvan 
av Pathfinder. 
➥ Kortlek i augusti. [194766]

Stranger Things Dungeons & 
Dragons Roleplaying Game 
Star ter Set 319:-
Spela Dungeons & Dragons som i Stranger Things.
Den här startlådan till världens pouläraste rollspel 
innehåller allt du behöver för att uppleva D&D som Mike 
Wheelers spelgrupp från tv-serien. Du kan plocka upp det 
medföljande äventyret och dela ut rollerna, som Will the 
Wise eller Dustin the Dwarf. Undersök det mystiska slot-
tet och gör dig beredd på att slåss mot Demogorgon. 
Lådan innehåller Stranger Things scenariobok, regelbok, 
fem Stranger Things-rollformulär, sex tärningar, en målad 
och en omålad Demogorgonfigur.
Box. [193546]

Shadowrun 6th Edition

Shadowrun RPG 6th Edition 
Core Rulebook 479:-
Nya utgåvan av spelet som blandar action, cyberpunk och 
fantasy i en magisk värld stadd i förändring. Året är 2080 
och storbolagen håller metamänskligheten i ett järngrepp. 
Är du alven, dvärgen, människan eller orcen som kan ut-
mana bolagens maktmonopol?
➥ Inbundet album i augusti. [197129]

Shadowrun RPG  
6th Edition  
Beginner Box 229:-
Startlåda för den som vill stifta 
bekantskap med det klassiska 
spelet där hackers, magiker, alver 
och orcer försöker överleva i en 
dystopisk framtid. 
➥ Box i augusti. [197130]
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Star Wars RPG
Star Wars-spelet från Fantasy Flight 
Games är egentligen tre olika spel: Edge 
of the Empire, Age of Rebellion, and Force 
and Destiny.

Allies and Adversaries 399:-
En bakgrundsbok till alla varianterna av 
Star Wars-spelet. Här beskrivs heroiska 
rebeller, ondsinta imperieskurkar och 
smugglare och banditer från alla tre 
spelen. 
Inbundet album. [192520]

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

Starfinder RPG: Beginner Box 419:-
Startbok till space opera-spelet med regler 
hämtade från fantasyspelet Pathfinder. 
Här ingår två böcker: Heroes’ Handbook 
med grundregler, regler för att göra en 
rollperson och ett soloäventyr, samt Game 
Master’s Guide med ett äventyr och tips 
till spelledaren. Dessutom ingår diverse 
markörer, rollformulär, tärningar och 
spelhjälpmedel. 
Box. [196580]

Starship Infernum RPG
Ett skräckspel med rymdskeppstema, 
enkelt att spela och utan stora krav på 
förberedelser. 

Starship Infernum RPG 249:-
Starship Infernum är avsett för korta, 
intensiva spelsessioner där monstren när-
mar sig från motorrummet, dina skepps-
kamrater förvandlas till något onämnbart 
och ni snart störtar in i solen. Allt som 
krävs för att spela är vanliga spelkort, 
penna och papper och några markörer. 
Reglerna bygger på en variant av black 
jack.
Inbundet album. [193592]

Things from the Flood RPG
Den engelskspråkiga utgåvan av rollspelet 
Flodskörden, en fortsättning på Tales from 
the Loop.

Things from the Flood RPG 449:-
Här är den engelska versionen av spelet 
där barnen från Tales from the Loop blir 
tonåringar och utforskar mystiska  
skeenden i Boulder City (eller på Mälar-
öarna). Den svenska utgåvan av spelet 
presen teras på sidan 37.  
Inbundet album. [193384]

Traveller 2ed Edition
Ett av de äldsta rollspelen i en ny, ström-
linjeformad version från spelföretaget 
Mongoose. Ta ditt skepp och ge dig ut i det 
tredje imperiet, där äventyren väntar! 

Traveller The Companion 449:-
En bok med alternativa regler och regel-
varianter till spelet. Här finns stridsregler 
med träfftabeller och lite annorlunda 
regler för att skapa en rollperson. Välj och 
vraka själv vad du vill ha. 
➥ Inbundet album i juni. [195812]

Zweihänder
Grimdark fantasy med dödliga stridsregler 
och fula, skitiga och elaka rollpersoner. 

Zweihänder Grim & Perilous RPG: 
Revised Core Rulebook 499:-
En ny utgåva av det prisbelönta spelet för 
mörk fantasy med dödliga stridsregler. 
Passar bra för både historiskt rollspelande 
och mer fantasymässiga miljöer. Boken 
innehåller allt ni behöver för att börja.  
➥ Inbunden i juni. [195847]

Warhammer Fantasy Roleplay 4th Edition
Cubicle 7 har tagit upp det klassiska rollspelet i  
Warhammers Gamla värld. Reglerna utgår från spelets 
första och andra utgåva, och bortser till stor del från 
den tredje utgåvan från Fantasy Flight Games. Ett kärt 
återseende!

Warhammer Fantasy RPG: 
4th Edition Star ter Set 299:-
Startboxen till den ”nygamla” utgåvan av spelet i 
Gamla världen. Här ingår grundläggande regler, ett 
start äventyr och tio små äventyrsuppslag, sex färdiga 
rollpersoner, en beskrivning 
av staden Ubersriek , refe-
renskort, handouts och två 
tiosidiga tärningar. 
➥ Box i juni. [181154]

Rough Nights 
and Hard  
Days 299:-
Fem äventyr som kan spelas 
tillsammans som en kampanj.
Rollpersonerna dras in i 
en bitter fejd mellan två 
av imperiets adelshus. De fem äventyren är ”A Rough 
Night at the Three Feathers”, ”A Day at the Trails”, ”A 
Night at The Opera”, ”Nastassia’s Wedding” och ”Lord of 
Ubersreik”. Dessutom ingår ett antal minispel att för-
driva tiden med på den lokala tavernan och en beskriv-
ning av gnomer som en ny spelbar ras. 
➥ Inbunden i juli. [188758]

For the Queen -  
A Stor y-Building Game 210:-
Ett kortbaserat historieberättarspel.
Drottningen ska ge sig ut på en lång och farlig resa för att 
sluta fördrag med en främmande makt. Hon har valt ut 
dig för att följa med på resan. 
Hon vet att du älskar henne. 
Men räcker det för att företaget 
ska lyckas? For the Queen är 
ett spel som utforskar kärlek, 
svek, tvivel och hängiven-
het. Det består av 82 kort: 14 
vackert tecknade drottningar 
och 46 kort som hjälper dig att 
skapa världen, rollfigurerna 
och relationerna mellan er och 
drottningen. 
➥ Släpps i juni. Berättarkortspel 
för 2-6 spelare från 13 år.  
Speltid 30-120 min.  
Regler på engelska. [195557] 
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FILM & TV-SERIER PÅ DVD & BLU-RAY

tv-serier
Counterpart, Säsong 1  299:-
När Howard Silk (J.K. Simmons) upp-
täcker att hans agentbyrå inom FN 
skyddar en hemlig ingång till en parallell 
dimension kastas han in i en skuggvärld 
av intrig och fara, där den enda han kan 
lita på är hans nästintill identiska dubbel-
gångare från denna parallella värld.
Svensktextad dvd. [194820]

Doctor Who The Collection:  
Season 18 (blu-ray) 699:-
Alla sju fyradelars-avsnitten från den  
artonde säsongen, som ursprungligen 
sändes 1982 med Tom Baker som Doktorn. 
Hans medresenärer vid den här tiden  
hette Adric (Matthew Waterhouse),  
Romana (Lalla Ward), Nyssa (Sarah  
Sutton) och Tegan Jovanka (Janet Fielding. 
De tampas med diverse faror och träffar 
The Master.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [196610]

Doctor Who: The Macra Terror 259:-
En tecknad rekonstruktion av fyra avsnitt 
från fjärde säsongen som har gått  
förlorade. I liveversionen var det Patrick 
Troughton som spelade Doktorn. Till-
sammans med Polly, Ben och Jamie  
utforskar han ett mysterium på en av 
jordens kolonier i rymden, där invånarna 
kontrolleras av väldiga insekter som 
kallas macra. Kan Doktorn lista ut vad 
insekterna vill, innan hoppet är ute för 
kolonisterna?
DVD från England. Ej svensk text. [196159]

Doctor Who:  
The Macra Terror (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [196160]

Midnight, Texas, Season 2  299:-
Manfred Bernardo är ett andemedium på 
flykt undan ett plågsamt förflutet. När 
allt ser som mörkast ut kontaktas han 
av sin mormors ande, som talar om för 
honom att han ska söka skydd i den lilla 
staden Midnight. Det visar sig vara en 
väldigt ovanlig plats, full av vampyrer och 
häxor. Men naturligtvis dras Manfred in i 
livsfarliga intriger. I andra säsongen blir 
Manfred varse att hans andebesättelse har 
konsekvenser. Ett spa öppnar på orten och 
de övernaturliga invånarna undrar vad 
ägarna till inrättningen har för baktankar. 
Svensktextad dvd. [197102]

My Little Pony Friendship Is Magic, 
Season 6  249:-
Det magiska landet Equestria är ett 
kungarike helt befolkat av färgglada  
ponnyhästar. Där bor den något inåtvända 
Twilight Sparkle, en hårt studerande och 
tillbakadragen ponny som gör allt för 
att bättra på sina magiska färdigheter. 
Twilights mentor, prinsessan Celestia, har 
gett den magitränande ponnyn ett viktigt 
uppdrag: Lyft mulen ur böckerna och 
gå ut och träffa riktiga vänner! Umgås! 
Galoppera och var glad!  Twilight Sparkle 
kommer till Ponyville och träffar fem nya 
ponnyhästar. Det leder till knasiga upptåg, 
magiska äventyr och nya upplevelser när 
de nya vännera lär Twilight Sparkle allt 
om magisk vänskap.  
DVD från England. Ej svensk text. [197292]

Outlander, Season 4  299:-
Fjärde säsongen av tv-serien baserad på 
Diane Gabaldons tidsrese-romaner om 
läkaren från 1900-talet som gifter sig med 
en skotte på 1700-talet. Paret försöker 
bygga sig ett nytt hem i de amerikanska 
kolonierna, närmare bestämt i North Ca-
roline. Det amerikanska frihetskriget står 
i begrepp att bryta ut och trots att Claire 
vet vad som väntar är det inte helt lätt att 
hantera diplomatin mot britterna. Frasers 
stöter också på den ökända smugglaren 
Stephen Bonnet i ett möte som längre 
fram kommer att få betydelse för familjen. 
Samtidigt hettar det till i framtiden, där 
Brianna och historikern Roger faller för 
varandra. 
Svensktextad dvd. [195584]

Outlander, Season 4 (blu-ray) 299:-
Svensktextad blu-ray. [195585]

f i lmer
Alita: Battle Angel 149:-
Flera århundraden i framtiden hittas den 
övergivna Alita på ett skrotupplag i Iron 
City av cyberläkaren Ido som tar med sig 
den medvetslösa Alita till sin klinik.
När Alita vaknar upp har hon inget minne 
kvar om vem hon är eller vilken värld hon 
befinner sig i - allt är nytt för henne, varje 
upplevelse är som den första. Samtidigt 
som hon lär sig ta sig fram i sitt nya liv 
bland Iron Citys förrädiska gator, försöker 
Ido skydda Alita från hennes mystiska 
förflutna.
➥ Svensktextad dvd i sommar. [197412]

Alita: Battle Angel (blu-ray) 199:-
➥ Svensktextad blu-ray i sommar [197413]

Alita: Battle Angel  
finns också i 3D och 4K Ultra HD

Annihilation 149:-
Filmen som baserar sig på Jeff Vander-
meers bästsäljare om en grupp forskare 
i en mystisk zon. Biologen och före detta 
yrkessoldaten Lena (Natalie Portman) 
chockas när hennes försvunne make 
(Oscar Isaac) återvänder svårt sjuk efter 
ett hemligt uppdrag i ”The Shimmer”, en 
mystisk karantänzon som ingen återvänt 
ifrån. Nu måste Lena och hennes team ta 
sig in i en vacker men livsfarlig värld full 
av muterade landskap och varelser för att 
stoppa det växande fenomen som hotar allt 
liv på jorden.
Svensktextad dvd. [194826]

Annihilation (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [194827]

Argento Collection 219:-
En dvd som samlar några av de mest kän-
da (och otäcka) filmerna av kniv operans 
mästare Dario Argento. Ett måste för alla 
som intresserar sig för skräckfilmshistoria. 
Filmerna som ingår är: 
Bird with a crystal plumage (1969), Deep 
Red (1975), Opera (1987), Phenomena 
(1985), Suspiria (1977) och Tenebre (1982).
Svensktextad dvd. [194818]

Argento Collection (blu-ray) 219:-
Svensktextad blu-ray. [194819]
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Aquaman 149:-
DC-hjälten Aquaman spelar huvudrollen i 
en film med bra matinékänsla.
Arthur Curry är halvt människa, halvt 
atlantid. Hans mor var drottningen av det 
högteknologiska undervattensriket  
Atlantis och hans far en enkel fyr-
vaktare. Efter moderns försvinnande 
(hon tvingades återvända till havet för 
att skydda man och barn) har Arthur 
blivit en superhjälte som slår pirater på 
käften och hänger på ruffiga barer. Men 
undervattens politiken tillåter inte att 
han drar sig undan. Han är arvtagare till 
Atlantis tron och hans halvbror, djup-
havsrasist och maktspelare, vill helst röja 
honom ur vägen. Charmigt och camp med 
fina vattenscener.
Svensktextad dvd. [194804]

Aquaman (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [194805]

Aquaman finns också i  
4K Ultra HD och Blu-ray 3D

Bumblebee 149:-
Den senaste Transformersfilmen har gul-
svarta Bumblebee i huvudrollen. Cyber-
tron har fallit, och Bumblebees  
hjältemodiga resa börjar när Optimus  
Prime skickar honom för att försvara 
Jorden. Charlie Watson, en tonåring 
som söker finna sig själv, reparerar den 
krigsärrade roboten som förklätt sig till 
folkabubbla. Medan Decepticons fortsätter 
jakten på överlevande Autobots försöker 
Bumblebee och Charlie rädda världen 
tillsammans.
Svensktextad dvd. [196314]

Bumblebee (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [196315]

Bumblebee finns också i 4K Ultra HD

Mortal Engines 149:-
Hundratals år efter att en katastrof 
förstörde civilisationen har mänsklig heten 
anpassat sig och ett nytt sätt att leva har 
utvecklats. Gigantiska vandrande steam-
punk-städer rör sig nu över jorden, på jakt 
efter mindre städer att plundra. Tom  
Natsworthy - som kommer från en lägre 
nivå av den stora rovstaden London käm-
par för sin egen överlevnad efter att han 
mött den farliga Hester Shaw. De två är 
varandras motsatser och deras vägar borde 
aldrig  ha korsats, men ändå formar de en 
osannolik allians med kraft att förändra 
framtiden.
Svensktextad dvd. [194833]

Mortal Engines (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [194834]

Mortal Engines finns också i 4K Ultra HD

The Possession of Hannah Grace 99:-
När Megan jobbar nattskiftet på bårhuset 
får hon skrämmande syner och misstänker 
att ett lik har blivit besatt av en demonisk 
kraft. Hennes upplevelse visar sig ha  
kopplingar till en exorcism som gick  
väldigt fel några månader tidigare och 
snart bryter hela helvetet löst på bårhuset.
Svensktextad dvd. [195576]

The Possession  
of Hannah Grace (blu-ray) 99:-
Svensktextad blu-ray. [195577]

Prospect 149:-
En tonårstjej och hennes far landar på en 
avlägsen måne i jakt på dyrbara natur-
resurser. Deras kontrakt leder dem till 
månens giftiga skogar där de ska utvinna 
sällsynta ädelstenar, men i den utom-
jordiska vildmarken är de allt annat än en-
samma. Trots rivaliserande prospek törer, 
plundrare och urinvånare, ska dock deras 
största fara visa sig vara en medlem i den 
egna gruppen.
Svensktextad dvd. [194824]

Prospect (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [194825]

Röjar-Ralf kraschar Internet 159:-
Från Walt Disney Animation Studios 
kommer det roliga äventyret Röjar-Ralf 
kraschar internet. De udda figurerna Ralf 
och Vanilja sätter allt på spel när de ger 
sig ut på internet för att leta reservdelar 
till Vaniljas videospel. När Vanilja upp-
täcker denna spännande nya värld, inser
Ralf att han kan förlora den enda vän han 
någonsin haft.
➥ Svensktextad dvd 17 juni. [197348]

Röjar-Ralf kraschar  
Internet (blu-ray) 179:-
➥ Svensktextad blu-ray 17 juni. [197349]

Rendel: Dark Vengeance 99:-
Finsk superhjälteaction med den  
maskerade hämnaren Rendel (Kris 
Gummerus) som ger sig efter läkeme-
delsföretaget VALA. Bolaget har släppt 
ut ett livsfarligt, otestat vaccin i en fiktiv 
finsk storstad och Rendels familj hör till 
offren. Vi får så småningom klart för oss 
att Rendel varit mer inblandad i VALA:s 
verksamhet än vi först trott, och att den 
märkliga dräkten han bär som gör att han 
kan sprida död och förintelse på ett väldigt 
effektivt sätt också har med det livsfarliga 
vaccinet att göra. 
DVD från England. Ej svensk text. [196328]

Captain Marvel 149:-
Captain Marvel utspelar sig på 90-talet, före de andra 
Marvel-filmerna som kommit de senaste åren. Vi får ser 
hur Carol Danvers förvandlas till en av universums  
mäktigaste hjältar när jorden hamnar mitt i ett galaktiskt 
krig mellan Kree (som vi senast sett i Guardians of the 
Galaxy-filmerna) och Skrull. Eftersom det är 90-tal får vi 
också en rejäl dos charmig nostalgi, med musik och kläder 
och uråldriga datorer. En digitalt föryngrad Samuel L 
Jackson spelar Nick Fury, som värvar Brie Larsons Carol 
till superhjältevärlden. 
➥ Svensktextad dvd 22 juli. [137020]

Captain Marvel (Blu-ray) 179:-
➥ Svensktextad blu-ray 22 juli. [22893]

Finns också i 3D, 4K Ultra HD och på blu-ray i Steelbook

FILMER
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Shoplifters 159:-
Efter en av sina snattningsrundor till-
sammans med sin son upptäcker Osamu 
en övergiven flicka som står och fryser i 
kylan. De tar hand om henne och släpper 
in henne i familjen. Trots att de är fattiga 
och knappt har mat för dagen så har de det 
ändå ganska bra tillsammans. Ända till en 
oväntad händelse avslöjar gömda hemlig-
heter och sätter deras sammanhållning på 
hårda prov.
Svensktextad dvd. [196312]

Shoplifters (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [196313]

Slaughterhouse Rulez 179:-
Brittisk skräckkomedi med Simon Pegg 
och Nick Frost. Don Wallace är en alldeles 
vanlig arbetarkille som hamnar på 
överklassinternatet Slaughterhouse. Där 
kämpar han för att förstå sig på de strikta 
hierarkierna och brutala reglerna när ett 
väldigt slukhål dyker upp utanför skolan. 
En lokal skogvaktare upplyser eleverna 
om att det är en port till helvetet. Det visar 
sig snart att han hade rätt. Dons skolår 
börjar med en kamp för att överleva. 
DVD från England. Ej svensk text. [196607]

Slaughterhouse Rulez (blu-ray) 249:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [196608]

Spider-Man: Into the Spider-Verse 149:-
En mycket välgjord tecknad Spider - Man-
film som med rätta har blivit hyllad. I 
Spider-Man: Into the Spider-Verse lär vi 
känna tonårskillen Miles Morales från 
Brooklyn och får se de gränslösa möjlig-
heterna i Spiderversumet, där fler än en 
kan bära masken.
Svensktextad dvd. [195578]

Spider-Man:  
Into the Spider-Verse (blu-ray) 199:-
Svensktextad blu-ray. [195579]

Into the Spider-Verse finns 
också i blu-ray 3D & 4K Ultra HD

Shazam! 149:-
Genom att säga “shazam” förvandlas 14-årige Billy Batson 
till superhjälten Shazam. Med sina nyvunna krafter gör 
Billy precis vad varje tonåring skulle göra – har kul med 
dem! Kan han flyga? Har han röntgensyn? Kan han skjuta 
blixtar med händerna? Kan han skippa samhällsprovet? 
Shazam ger sig ut för att testa sina krafter .. och samtidigt 
stoppa den ondskefulla Dr. Thaddeus Sivana.
➥ Svensktextad dvd i sommar. [197416]

Shazam! (Blu-ray) 199:-
➥ Svensktextad blu-ray i sommar. [197417]

Shazam! finns också på 4K Ultra HD

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

The Ancient Magus’ Bride,  
Part One 299:-
Chise Hatori har växt upp utan att ha 
upplevt kärlek eller vänskap, i ett liv fyllt 
av plågor. När hon är på gränsen till total 
förtvivlan möter hon en mystisk främling 
som föreslår att hon ska sälja sig på en 
auktion i den undre världen i Storbritan-
nien. Hon säljs för ett hisnande pris till en 
man som kallar sig Elias Ainsworth, en 
magiker som planerar att göra henne till 
både lärling och sin brud. 
DVD från England. Ej svensk text.[196815]

The Ancient Magus’ Bride,  
Part One (blu-ray) 359:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [196817]

Fate/Stay Night: Heaven’s Feel 1: 
Presage Flower 259:-
Den första av tre långfilmer om tonårsma-
gikern Shiro Emiya som dras in i Heliga 
graalkriget som rasar i Fuyuki City. Men 
innan han kan ägna all sin kraft åt kriget 
måste han sätta stopp för en skugga som 
hotar staden.  
DVD från England. Ej svensk text. [197297]

Fate/Stay Night: Heaven’s Feel 1: 
Presage Flower (blu-ray) 449:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [197298]

The Heroic Legend of Arslan, Season II: 
Dust Storm Dance (blu-ray) 449:-
Andra säsongen av historien om Arslan, en 
ung prins (inspirerad av persiska sagor) 
som ska återta makten över sitt kunga-
döme.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [196807]

Katsugeki Touken Ranbu,  
Complete Series (blu-ray) 499:-
Krigarna Izuminokami Kanesada och  
Horikawa Kunihiro kämpar för att hindra 
Time Retrograde Army, en organisation 
som tänkter förändra historien.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [197088]

Kiznaiver (blu-ray) 399:-
En grupp skolelever väljs ut för att ta del 
i ett experiment. De kopplas till ”kizna-
systemet”, som knyter ihop medlemmarna 
så att de kan uppleva varandras käns-
lomässiga och fysiska smärta. Experi-
mentets deltagare kallas ”kiznaivers” och 
svetsas samman på ett mycket speciellt 
sätt.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [196158]

My Hero Academia: Two Heroes 219:-
En långfilm baserad på Kohei Horikoshis 
manga om Izuku Midoriya, killen som föds 
utan superkrafter i en värld där nästan 
alla är superhjältar. Izuku ger inte tappt, 
utan börjar ändå på Hjälteakademin. Där 
träffar han megahjälten All Might som går 
med på att träna honom. När All Might 
ska resa till ön I-Island, där experiment 
utförs på superhjältar, frågar han om 
Izuku vill följa med. Men Izuku måste först 
lova att inte avslöja några hemligheter om 
hjälten One for All.
DVD från England. Ej svensk text. [197095]

My Hero Academia:  
Two Heroes (blu-ray) 279:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [197096]
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My Hero Academia,  
Season 3, Part 1  299:-
I tredje säsongen av animen om Izuku 
och de andra på superhjälteakademin 
drar eleverna till skogs på lägerskola. På 
vägen plockar de upp Kota, en ung kille 
som hatar superhjältar. Varför gör han 
det? Izuku får höra hans sorgliga historia, 
och naturligtvis blir det mycket fajta på 
lägerskolan.
DVD från England. Ej svensk text. [197296]

My Hero Academia,  
Season 3, Part 1 (blu-ray) 359:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [197294]

Naruto Shippuden  
Complete Season 9  799:-
Examensproven fortsätter. Kiba och hans 
lag söker efter en försvunnen bokrulle. 
Samtidigt slår sig Sakura, Ino och Choji 
genom den stekheta öknen. Samtidigt  
ligger Naruto döende i nutid, befriad från 
sin rävande. Kommer han att klara sig?
DVD från England. Ej svensk text. [196792]

Pokémon the Movie:  
The Power of Us 179:-
I den här långfilmen får vi följa med Ash 
och Pikachu till Fula City, där den årliga 
vindfestivalen går av stapeln för att fira 
hur vinden räddade staden för många år 
sedan. Men i år är det mycket som går 
snett. Ash och Pikachu måste ta hjälp av 
olika vänner för att rädda staden.
DVD från England. Ej svensk text. [194661]

Pokemon the Movie:  
The Power of Us (blu-ray) 299:-
Blu-ray från England. Ej svensk text. [186527]

Princess Principal  
Collection (blu-ray) 599:-
Anime från ett alternativt 1800-tal i  
England, som här kallas Albion. Efter att 
ha upptäckt den mystiska substansen  
”cavorit” har Albion blivit världens mäk-
tigaste nation. Men arbetarna ogillade 
överklassens maktfullkomlighet och tog 
kontroll över halva landet. Huvudstaden 
London är nu delad mellan kungadömet 
och Samväldet. Prinsessan Charlotte borde 
rimligen vara motståndare till Samväl-
det, men erbjuder sig att arbeta för dem i 
utbyte mot hjälp att bli drottning. 
Blu-ray från England. Ej svensk text. [194688]

Starmyu, Season One (blu-ray) 499:-
Fem studenter - Yuta,  Shu, Toru, Kakeru 
och Kaito antas till musikundervisningen 
på den prestigefyllda Ayanagi Academy. 
De vill släppas in i elitklassen Star Frame 
Class och har turen att uppmärksammas 
av äldre akademimedlemmar. Men  
akademin har en väldigt strikt syn på  
musik. Kommer lärarna att godkänna de 
nya elevernas lättsammare musikalmusik?
Blu-ray från England. Ej svensk text. [196609]

UQ Holder!  
Complete Series (blu-ray) 499:-
En uppföljare till Negima, med Negis son-
son i huvudrollen. Negi Springfields son-
son Touta drömmer om att lämna byn där 
han är född och flytta till stan. Men först 
måste han besegra sin lärare, den odödliga 
vampyren Evangeline  (som är den enda 
personen från Negima som dyker upp här 
också). UQ Holder! utspelar sig år 2086,
tio år efter att hela världen har fått reda 
på att magi finns och fungerar.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [197111]
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Klipp längs den streckade linjen eller klipp ut hela sidan och vik längs linjen. Skriv upp din beställning på nästa sida.

Frankeras ej 
SF- 

Bokhandeln 
betalar 
portot

SF-Bokhandeln AB

Svarspost 
110 932 500 
110 02 Stockholm

PÅ BAKSIDAN FINNS PLATS ATT GÖRA EN BESTÄLLNING

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

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

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

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

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

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

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

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

Jag har flyttat. Min gamla adress var:

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

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

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

anime, import från USA
skivor kodade för region 1 kan inte spelas på en vanlig europeisk dvd- eller blu-ray-spelare

Mirai 269:-
En långfilm från regissören Mamoru Hosoda, mest känd för Wolf Children. När fyraåriga 
Kun får träffa sin nyfödda lillasyster ställs hela hans värld på ända. Systern heter Mirai 
(”Framtid” på japanska) och blir snabbt hela familjens nya favorit. Kun blir allt svartsjukare 
på sitt syskon. En dag rusar han ut i trädgården, där han träffar på mystiska besökare från 
det förflutna och framtiden. Där är hans syster Mirai som tonåring, och lilla Kun ger sig ut 
på en resa genom tid och rum tillsammans med systern. Vi får veta märkliga hemligheter om 
syskonens familj och tas med på en hisnande resa.
DVD region 1. Import från USA. Ej svensk text. [195686]

Basilisk - The Ouka Ninja Scrolls Part 1 (blu-ray + dvd) 699:-
I tre generationer har klanerna Kouga och Iga slagits om makten över Tokugawashogunatet. 
Det älskande paret Oboro och Gennosuke står på vad sin sida i striderna. Tio år har gått 
sedan striderna rasade som värst, men nu hotar krig igen och en ny generation måste ta vid.
Blu-ray A/1 + DVD region 1. Import från USA. Ej svensk text. [195379]

Hakata Tonkotsu Ramens Complete Series (blu-ray + dvd) 699:-
Välkommen till Fukuokas skumma kvarter, där det finns flera hyrda mördare än gatstol-
par. Tur då att kommissarie Banba, lönnmördarnas nemesis, är den värsta skurken tätt i 
hasorna. 
Blu-ray A/1 + DVD region 1. Import från USA. Ej svensk text. [194106]

Legend of the Galactic Heroes Die Neue These Season 1 (blu-ray + dvd) 699:-
En reboot av animen Legend of the Galactic Heroes. Ett interstellärt krig har rasat i 150 år 
och två mäktiga ledare står mot varandra: Reinhard från Galaktiska imperiet och Yang från 
Fria planetalliansen. Men kanske finns det värre fiender där ute bland stjärnorna. 
Blu-ray A/1 + DVD region 1. Import från USA. Ej svensk text. [194896]

One Piece Episode of Sabo TV Special (blu-ray + dvd) 429:-
En tv-film om Luffy och piraterna. Den här historien handlar om en bror av tre som har slutit 
förbund genom att dricka sake tillsammans. Sabo ger sig ut på ett topphemligt uppdrag. Han 
ska besöka Dressrosa för Revolutionsarméns räkning. Men uppdraget spårar ur när Dofla-
mingo kungör vad priset för att vinna striderna i Colosseum kommer att vara. Sabo sörjer 
fortfarande över det som hände i Marineford. Han återförenas med sin lillabror för att skydda 
löftena de gav Ace. Tillsammans, men under förklädnad, ska de slåss i Colosseum och vinna 
första pris: Aces Flame-Flam-frukt.
Blu-ray A/1 + DVD region 1. Import från USA. Ej svensk text. [194895]



46 www.sfbok.se

Klipp längs den streckade linjen eller klipp ut hela sidan och vik. Glöm inte namn och adress på motstående sida.

Beställning:
Artikelnummer Författare och titel:

Restnotera 
om slut:

❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑

Beställningar & katalog
Du beställer enklast på hemsidan  
www.sfbok.se eller genom att skriva till  
SF-Bokhandeln, Box 2300, 103 17 Stockholm -  
använd gärna den portofria talongen ovan. 

Du kan också beställa per telefon (08/21 50 52) 
under våra normala öppettider eller sända e-post 
till order@sfbok.se

På hemsidan kan du också anmäla dig för att få 
en nyhets katalog fyra gånger om året. Den inne-
håller de största titlarna som har utkommit sedan 
förra utskicket. 

Du kan också anmäla dig för att få hem nyhets-
katalogen genom att skicka in talongen här ovan 
och sätta ett kryss i rutan för att du vill ha  
kommande nummer av katalogen hem i brevlådan 
- kryssrutan finns under uppgifter om namn och 
adress på talongen.

Bor du i Stockholm, Göteborg eller Malmö är det 
kanske enklare att köpa saker direkt i någon av  
butikerna. Säg till i kassan bara, så ser vi till att du 
får nyhets katalogen hemskickad.

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

SF-Bokhandelns organisationsnummer är:  
556389-7478

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

Portokostnad på 39:- tillkommer. Vid köp för 600:- 
eller mer av varor som finns inne är försändelsen 
portofri. Gäller endast leveranser inom Sverige. Se 
våra hemsidor för utlandsporto.

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

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

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

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

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

Åldersgräns: Du måste vara 15 år för att  
beställa.

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

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

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

Ångerrätt gäller ej för förseglad vara där för-
seglingen brutits. Detta avser bland annat dvd-
skivor, cd-skivor, spelfigurer (t ex Warhammer), 
inplastade spel kartonger och liknande.

Ångerrätt gäller ej tidning eller tidskrift.

Ångerrätt gäller ej om varan är beställd vid besök 
i SF-Bokhandelns butik på Västerlånggatan 48 i 
Stockholm.

Du står för returkostnaden.

Vid retur skall detta först meddelas till SF-Bokhan-
deln via  e-post (post@sfbok.se) eller brev (SF-
Bokhandeln AB, Box 2300,  103 17 Stockholm). 
Retur får inte ske förrän SF-Bokhandeln har   
svarat på detta meddelande. Retur skall sedan ske 
till: SF-Bokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stock-
holm. Det går också bra att ta med sig returen till 
våra butiker.

Om varan nått dig via postförskott, uppskattar vi 
om du anger ett bankkonto, postgirokonto, eller 
personkonto för att förenkla vid återbetalning av 
pengar.

För paket som inte hämtas ut på posten kommer 
du att debiteras för returfrakten.

Om en vara är defekt, byter vi den mot ett korrekt 
exemplar av samma titel. Du måste dock i så fall 
kontakta oss först.

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

GLÖM INTE ATT FYLLA I NAMN OCH ADRESS PÅ ANDRA SIDAN AV TALONGEN
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Vattenflaska
Totoro water bottle 500 ml green 
and blue 280:-
Vattenflaska i plast. 0,5 liter.  [196446]

Tygkasse
Totoro tote bag black 340:-
Tygkasse i denim med  
polyesterfoder. [187515]

Lunchlåda
Totoro lunchbox 650ml green and 
blue 299:-
Lunchlåda i plast med två fack. [196438]

Badhandduk
Harry Potter Towel 
Hogwarts Express 219:-
Badhandduk i bomull. 
 140 x 70 cm. [195641]

Badhandduk
Harry Potter Hogwarts 
Towel 319:-
Badhandduk i bomull.  
150 x 70 cm. [190096]

Solfjäder
Totoro Sitting on  
a Branch blue fan 60:-
Solfjäder i plast och papper. [143747]

Solfjäder
Spirited Away  
faceless fan 80:-
Solfjäder i bambu och papper. [182012]

Solfjäder
Totoro sitting  
down fan 80:-
Solfjäder i bambu och papper. [182011]

SOMMARPRYLAR

Solfjäder
Japanese gods Raijin  
and Fujin fan 40  65:-
Solfjäder i bambu och papper. [182008]
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SF-Bokhandeln 

Box 2300 
103 17 STOCKHOLM

Det händer i sommar
12 - 13 juni : West Pride
Panelsamtal på tema HBTQ+ i litteraturen (i samarbete med RFSL) och demospel av Magic the 
Gathering ihop med Queernördarna i Göteborg.

15 juni : Free RPG Day
Lite tärningar, papper och en bunt regler, och sen är man del av ett fantastiskt äventyr i goda 
vänners lag. I år deltar vi på Free RPG Day, med spelevent i alla butikerna.

 

18 juni : Annalee Newitz & Charlie Jane Anders
Författarna Charlie Jane Anders och Annalee Newitz kommer till Stockholm för läsning,  
diskussion och signering. Dessförinnan är de på sf-kongressen Replicon i Västerås.

31 juli : Harry Potters födelsedag
Som vanligt firar vi Harry Potters födelsedag i alla butikerna. Det blir kostymtävling och  
quizzar och annat skoj.

29 juli - 3 augusti : Stockholm Pride
Botanisera bland årets bästa böcker, lyssna på samtal och spela spel i samarbete med  
Queernördarna i Stockholm. 

16 augusti : Gud i rymden på Stockholms kulturfestival
Vad betyder det för mänskligheten om vi nås av en signal som inte kan tolkas på annat sätt än 
att den härrör från en utomjordisk intelligens? Samtal med Maths Claesson, Kristoffer Leandoer, 
Johannes Anyuru och Andrea Lundgren i Jacobs kyrka i Stockholm.

Dessutom hålls varje vecka spel i Göteborgs Café Sirius.
Fler evenemang hittar du på vår Facebooksida - www.facebook.com/SFbok/


