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VÅRA BUTIKER

Stockholmsbutiken
SF-Bokhandeln i Stockholm har växt från 6 kvm i början av åttiotalet till dagens
cirka 450 kvm butiksyta. I butiken på Västerlånggatan säljer vi science fiction,
fantasy och skräck i alla former - böcker, film, spel och prylar. Och massor av
manga och anime.
Västerlånggatan 48, Gamla Stan
Månd-Fre 10-19, Lör 10-18, Sön 12-17
Tel: 08/21 50 52 E-post: fragor@sfbok.se
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Julbeställningar. 18-24/11 har vi Portokampanj - fri frakt
om du handlar för 300:- eller mer. Vi vill ha julbeställningar
före 18 december för att hinna skicka ut paketen.

4

Julklappstips. The Testaments av Margaret Atwood 		
(Bookerpris-vinnare!) och A Little Hatred av Joe
Abercrombie är bra julklappstips för sf- och fantasyläsare.

6

Böcker på svenska. William Gibsons Neuromancertrilogy
kommer i ny utgåva. Julens stora titel är N K Jemisins 		
Den femte årstiden. Hennes trilogi har vunnit allt en fantasybok kan vinna i prisväg.

9

Tecknade serier på svenska. Farbror Joakims äventyr: När
Yukons hjärtan glimmar och andra äventyr samlar kortare
berättelser av Don Rosa.

10

Episk fantasy & äventyr. Sword of Fire är en ny roman i
Katharine Kerrs Deverryserie, fantasy många känner igen
från den svenska utgåvan på 90-talet.

13

Övrig fantasy och skräck. False Value heter Ben
Aaronovitchs nya bok om den ockulta snuten Peter 		
Grant.

14

Ungdomsböcker. The Starless Sea är en ny roman av Erin
Morgenstern, författaren till den hyllade och originella The
Night Circus.

16

Science fiction. Vi har fått in Peter Hamiltons Salvation Lost,
andra delen i hans nya serie. Efter jul kommer William 		
Gibsons nya roman Agency som tar upp trådar från hans
förra, The Peripheral. Bone Silence av Alastair Reynolds
kommer också i januari. Den forsätter handlingen från
Revenger. Resistance Reborn är en roman som berättar
förhistorien till årets Star Wars-film.

20

Humor och tecknat. Strange Planet samlar serier från 		
Nathan W Pyles Instagramkonto. Finnish Nightmares är
verklig nordic noir i serieform.

24

Manga Nya volymer från Berserk, My Hero Academia, 		
Vinland Saga och Witch Hat Atelier. En ny manga vi tror
mycket på är Beyond the Clouds.

29

Samurajen. Lisa Medins tecknade serie.

30

Kalendrar. Väggalmanackor för 2020.

32

Strategispel. Final Hour är ett snabbspelat brädspel baserat
på H P Lovecrafts skräckhistorier. Harry Potter Trivial Pursuit
Ultimate Edition är en given julklapp till Harry Potter-		
älskare. Omtalade är Just One, Tapestry och Sanctum.

36

Rollspel. Till Dungeons & Dragons kommer kampanjmiljön
Eberron. Stora svenska nyheter är Chock, som bara har
namnet gemensamt med 80-talets skräckspel, och en 		
nyutgåva av Mutant: Undergångens arvtagare. På 		
engelska har vi Alien RPG.

42

Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Game of Thrones 		
åttonde säsong finns nu att köpa.

46

Beställningsformulär och försäljningsvillkor.

47

Anime från England. Anime med engelsk textning (och en
svensk titel).

48

Julböcker. Mysiga deckare med jultema, jul i Mumindalen
och Grant Morrisons grimdarkserie med jultomten som en
bitter skogsman är alla bra julklappstips.
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Göteborgsbutiken
SF-Bokhandeln i Göteborg startade sommaren 2001 i en källarlokal i
centrala stan. Ett par år senare var det väldigt trångt och det var dags
att expandera. Vi hittade en ny bättre på Östra Larmgatan. Och nu har
vi ännu större lokaler på Kungsgatan 19.
Kungsgatan 19
Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 12-16
Tel: 031/13 06 70 E-post: goteborg@sfbok.se

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

E-handel och postorder
Enklast beställer du genom www.sfbok.se. Du kan se om en titel finns
inne, beställa och göra förbeställningar. Vill du inte handla på nätet kan
du skicka ett e-mejl till order@sfbok.se eller ett brev till SF-Bokhandeln,
Box 2300, 103 17 Stockholm.
Har du inte tillgång till internet kan du använda svarsposttalongen på
sidan 45. Ange författare, titel och artikelnummer. Artikelnummer [nr]
står vid varje vara i katalogen. Glöm inte att skriva namn och adress.
Portot är betalt.
Omslagsbild av Alvaro Tapia till kampanjboken Bittermarken
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Por tokampanj 18-24/11
Köp julklapparna i god tid så är
du säker på att det du
söker finns kvar
i lager!
Mellan 18
och 24
november
skickar vi alla
beställningar
värda 300 kronor
eller mer portofritt.
Gäller ej förbeställningar,
restn oteringar
eller special
beställningar.
God Jul och
Gott Nytt År
önskar vi på
SF-Bokhandeln

SKOJIGA PRYLAR
JULBESTÄLLNINGAR

Beställ julklappar före 18/12
Sista datum för beställningar
som ska komma fram till jul
afton är klockan 00:00 natten mellan den 17:e och 18:e
december. Vi försöker förstås
få iväg paket senare också,
men kan inte lova något
Några punkter att hålla
i minnet när du beställer
julklappar:
- Lägg din beställning i god
tid!
- Ange gärna reser ver i
informationsfältet i kassan.
Varan du har beställt kan
ta slut.
- Missa inte att du kan boka
för avhämtning i
butik på hemsidan.

Vi gör om katalogen

Det händer i vinter

Det här är sista numret av vår
nyhetskatalog i den här formen.
Från och med 2020 kommer
katalogen ut två gånger, i maj
och oktober. Den blir i gengäld
lite tjockare, med fler längre
artiklar och tipssidor.

17/11 Välkomna in på fika och signering i
Malmö för ”Den helt sanna julsagan om
kentauren som ville hem” med Mats Strandberg
och Sofia Falkenhem!

Vad vill du se i vår nyhets
katalog? Vad vill du ha kvar från
den gamla katalogen och vad
vill du att vi utvecklar när vi gör
om den? Mejla din förslag och
synpunker till Gunilla Jonsson på
gunilla@sfbok.se.

På Café Sirius i Göteborg:

9/12 Or var Säfström och Jimmy Wilhelmsson
kommer till Gamla stan för att signera boken om
sällskapsspelen från ALGA.
Lördagar 13:30 är det skrivkvällar för alla som
vill diskutera sina egna alster.
Fredagar 18:00 och söndagar 15:45 ordnas
brädspel med International Board Gamers.
Måndagar 18:00 hålls figurmålningskvällar och
draftturneringar i Magic the Gathering.

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

Margaret Atwood

Joe Abercrombie

A Little Hatred 189:-

Essentials Kit 259:-

Uppföljaren till The Handmaid’s Tale
har vunnit Booker-priset!
Inbunden. [191648]

Första delen i en ny serie från samma
mörka fantasyvärld som First Law.
Storpocket. [193795]

En bra fortsättning för dig som har
börjat med rollspelets Starter Set.
Box. [198019]

Randall Munroe

Peter Bergting

Drakar 220:-

Handbok för superhjältar
rollspelet 199:-

Absurda vetenskapliga lösningar på
verkliga problem.
Inbundet album. [201581]

Den stora boken om bevingade bestar
från Smaug till Katla.
Inbunden. [198687]

En exklusiv vinterutgåva av rollspelet,
med snötäckt omslag.
Inbunden. [204348]

The Testaments 219:-

Gör så här 199:-

Critical Role

Anders Fager

En tecknad serie från skaparna av
rollspelsshowen Critical Role.
Häftat album. [195393]

Fallet Cornelia
Karlsson 349:-

Book I: The
Nekonomikon 119:-

Alla tre böckerna om Cornelia i en box.
Häftade böcker i en box. [204355]

Ett rollspel med morrhår och tentakler.
Häftade böcker i en box. [204365]

Vox Machina: Origins 1 179:-

4

Dungeons & Dragons

Cats of Catthulhu
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JULKLAPPSTIPS

Star Wars: Galaxy’s
Edge Cookbook 299:-

The World of
the Witcher 319:-

The Cinematic Art of World
of Warcraft Vol 1 479:-

Exotisk mat från en avlägsen avkrok i
Star Wars-galaxen.
Inbunden. [202466]

En massiv bakgrundsbok med allt du
kan tänkas vilja vet om The Witcher.
Inbundet album. [78042]

Konst, texter och bilder som skildrar
arbetet med världens största MMO.
Inbundet album. [197926]

Puchimaru Dinosaur Plush:
Tyrannosaurus 75:-

Cows on Ice &
Owls in the Bog 99:-

T-Shirt: Dungeons & Dragons

Drygt 5 cm hög, kramgo tyrro.
Plush. [195027]

En bok (på engelska) om nordiska
ordstäv och deras betydelse.
Inbunden. [204030]

Svart T-shirt med D&D-loggan.
Finns i flera storlekar.
T-Shirt storlek M. [201664]

Toshikazu Kawaguchi

Gunilla Jonsson & Michael Petersén

Maths Claesson

Skulptrisen Amanda Serner dras in i
en infernalisk konflikt med sin morfar.
En roman baserad på spelet KULT.
Inbunden. [177322]

Hela trilogin om Linux, som är närmare än någonsin att bli rymdpilot.
Lysande svensk allålders-sf.
Inbunden. [176951]

Before the Coffee
Gets Cold 129:Fyra människors liv förändras när de
får möjlighet att resa tillbaka i tiden.
Pocket. [203433]

WWW.SFBOK.SE

Döden är bara början 199:-

Iconic Logo 269:-

Pandemi 159:
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N YA B Ö C K E R P Å S V E N S K A
böcker för vuxna
Anders Fager
Krig! Barn! 169:-

Tredje delen i Cornelia Karlsson

En ny roman från Anders Fagers tentakel
hemsökta Stockholm.
I uppföljaren till ”En man av stil och smak”
tar Cornelia Karlsson och hennes armé av
sladderbarn itu med den sista ritualen.
Om alla ger ett hjärta kommer en gud att
vandra på på våra gator. Fredrik Hedlund,
försupen före detta FN-officer, försöker få
Cornelia på andra tankar.
➥ Häftad i november. [199375]

Kaj Linna
Gäststjärnan 239:-

Första delen i Nemesis

Tänk om allting hänger ihop? Tänk om
framtiden har hänt förut?
Den amerikanske hockeytalangen Peter
Elk träffas av ett stort antal takyoner, som
upphäver fysikens lagar så som vi känner
dem. Peter Elk slungas tillbaka i tiden
och hamnar mitt i ett krig hos de forntida
irokeserna. Utan att inse det förändrar
han världens öde.
Inbunden. [202580]

Niklas Natt och Dag
1794 229:Uppföljaren till succéromanen 1793, som
beskrivits som ”Bellman noir”.
En mor sörjer sin dotter, dräpt på sin
bröllopsnatt. När ingen annan vill utreda
dödsfallet frågar hon den ende som återstår, en enarmad palt som sörjer sin döde
vän. På Danvikens hospital, i utkanten av
Stockholm, sitter en ung ädling och våndas
över det vidriga brott han anklagas för.
Inbunden. [201946]

Yens Wahlgren
Liftarens parlör till galaxen 59:Ny pocketutgåva av nördens viktigaste
språkbok.
Klingon, valkyriska, syldaviska, na’vi,
lilliputianska, orkiska.Det är några av de
101 påhittade språk som den här boken
handlar om. Fast det handlar om språk så
är det här ingen grammatikbok eller
lexikon - det är en upptäcktsfärd genom
tid och rum, genom världar och universum
som uppstått i fantasin, genom populärkultur och språknörderi.
Pocket. [201602]

böcker för
barn & unga
Katherine Arden
Gömställen 139:Ett gastkramande äventyr för slukar
åldern.
Elvaåriga Ollie träffar på en helgalen
kvinna som är på väg att slänga en bok
i sjön. Ollie stjäl boken och börjar läsa
den. Boken handlar om flickan Beth, om
två bröder som båda älskar henne och en
märklig överenskommelse med en leende
man, som kan ge dig det du önskar mest
av allt. Dagen därpå åker Ollies klass på
utflykt till en bondgård, och bakom gården
upptäcker Ollie en kyrkogård. På grav
stenarna står namnen på personerna i
boken! Är historien hon läser sann?

William Gibson

Neuromancer-trilogin 229:Samlingsvolym med de tre cyberpunklassikerna
Neuromancer, Count Zero och Mona Lisa Overdrive.
Case var den smartaste datatjuven av alla, innan han
hamnade i onåd och fick nervsystemet utslaget. Men en
ny uppdragsgivare ger honom en sista chans, och han
ger sig ut efter en oöverträffad artificiell intelligens.
Neuromancer från 1984 förebådade inte bara world
wide web utan blev också upphovet till en ny genre:
cyberpunk. Redan två år tidigare hade Gibson myntat
begreppet cyberspace, och nu blev han i ett slag en av
världens mest omtalade och inflytelserika författare.
Debutromanen följdes av Count Zero och Mona Lisa
Overdrive. Neuromancer-trilogin är ett verk som likt
få andra har utmanat grundläggande föreställningar
om teknologi och mänsklighet. Ännu färre har haft en
sådan djupgående inverkan på den moderna mänsklighetens självbild.
Neuromancer belönades med Nebula, Hugo och Philip
K Dick Award.
➥ Inbunden i november. [197157]

Inbunden från 9 år. [203674]

Leigh Bardugo
Laglöst rike 169:-

Andra delen i Six of Crows

Leigh Bardugos Grishaböcker är på väg att
bli tv-serie.
Kaz Brekker och hans gäng har just överlevt en livsfarlig utmaning. Men istället
för belöningen som de blivit lovade, får
de slåss för sina liv. De är lurade, sårade
och utarmade. Starka krafter kämpar om
hemligheten bakom drogen jurda parem,
som förstärker magiska förmågor något
ofattbart - men till ett mycket högt pris.
Grund för Netflix-serien om Grishaverse.
Unga vuxna. Kartonnage. [201963]

Camilla Brinck
Äventyret i Lindrizia 149:Tredje delen i Musse & Helium

Musse och Helium måste rädda Djurrikets
invånare från de onda Duvjägarna.
En mycket otäck figur, snömonstret Galaha, känner till att mössen befinner sig i
Lindrizia. Han har redan börjat leta efter
dem. Om han får tag på dem, tar deras
resa garanterat slut.
Från 6 år. Kartonnage. [196699]

6

WWW.SFBOK.SE

SF-BOKHANDELN VINTERN 2019

BÖCKER PÅ SVENSKA

HUGO& NEBULAVINNARE
N K Jemisin

Första delen i Den söndrade jorden
Berättelsen om den unga Damaya, som tas till Navet
där hon utbildas för att tjäna mänskligheten, och
den äldre Syenit som med mannen Alabaster ska
hjälpa en förödd stad och avla orogeniska barn.
Den söndrade jordens enda kontinent kallas Stillheten. Men jorden är allt annat än stilla: skalv och
jordbävningar kommer och går ständigt. Ibland går
jorden in i en Femte Årstid, som kan sträcka sig
över flera år. Då antar dessa vulkaniska, seismiska, atmosfäriska, geomagnetiska omvälvningar
apokalyptiska proportioner. Under historien har
civilisationen på Stillheten kommit att organiseras
i ett kast- och rassystem. Utanför det står orogenerna, utstötta ur och förslavade av samhället, men
samtidigt nödvändiga för att skydda mänskligheten,
eftersom endast de kan påverka och motverka de
seismiska krafter som hotar dess överlevnad. Nu
råder Femte Årstiden återigen - kommer världen att
gå under eller kan någon rädda den?
Den femte årstiden är första delen i trilogin ”Den
söndrade jorden”. Alla tre delarna har prisats med
en Hugo Award för bästa roman och Stenhimlen har
vunnit Nebulapriset, utdelat av andra författare.
Häftad. [196786]

Obeliskporten 229:Andra delen i Den söndrade jorden
Nassun färdas söderut tillsammans med sin far Jija
mot Funna Månen. Han har hört att hon där kan
botas från sin orogeni. Hennes mor Essun söker
vidare efter henne, men måste under tiden hjälpa
det samhälle där hon hamnat, och upptäcker att hon
har större krafter än hon tidigare trott.
Häftad. [196787]

Stenhimlen 229:Tredje delen i Den söndrade jorden
Essun har förlikat sig med sina krafter och förmågor. Nu hoppas hon hitta sin dotter Nassun, och
förändra världen så att alla äntligen kan leva i frid.
Nassun är inte lika optimistisk. Det som förgiftar
kan kanske inte förändras, utan måste förgöras.
Samtidigt är månen på väg mot jorden och hotar att
slita sönder planeten.
Häftad. [196789]
WWW.SFBOK.SE

Ett verk som har omstöpt sin genre
Ibland kommer det nya verk med potential att förändra hela sin
genre och kraft att påverka läsarnas tankevärld, som Ursula K
LeGuins Mörkrets vänstra hand och William Gibsons Neuromancer.
N K Jemisins trilogi om Den söndrade jorden har denna potential
med råge. Det är första gången som en författare har belönats med
Hugopris för samtliga tre delar i en serie. Nu ges Jemisin ut på
svenska för första gången och lyckligtvis släpps alla tre delarna på
samma gång.
Vad är det då som gör dessa böcker så speciella? För mig är det kombinationen av ett episkt världsbygge i monumental skala med full
förståelse för klimat, geologi och kosmologiska
aspekter samtidigt som serien är ett oerhört gripande familjedrama
där varje persons inre slitningar och sorg utmejslas med psykologisk
trovärdighet. Dessutom är detta en ovanlig hybrid av apokalyptisk
klimat-sf och episk high fantasy.
Historien börjar med en familjetragedi när Essun kommer hem och
finner sitt barn ihjälslaget av sin egen far. Hon ger sig ut på en resa
för att hinna ikapp maken som flytt tillsammans med deras gemensamma dotter. Världen detta utspelas i är möjligen en avlägsen framtid där jorden skakas av apokalyptiska årstider - perioder av enorma
naturkatastrofer där mänskligheten tvingas kämpa för sin överlevnad. Alla tecken tyder på att en sådan säsong är nära förestående.
I denna värld föds somliga med övernaturliga krafter
som dras ifrån jorden, typiskt
förmågan att orsaka jordbävningar. De kallas orogener och
ses med misstro och fruktan
av omvärlden. Här har ett
maktsystem uppstått där
unga orogener tränas och
förslavas för sina krafters skull om de inte slås
ihjäl av livrädda bybor
redan när de uppvisar
sina första okontrollerade
kraftutbrott.
Denna grymma värld
skildrar Jemisin genom tre
kvinnors upplevelser och
lyckas genom berättelsen
på ett vidare plan rikta ljus
mot de orättvisor vi utsätter
varandra för, även i denna
värld.
Sofia Flodin

Foto: Laura Hanifin

Den femte årstiden 229:-

7

SF-BOKHANDELN VINTERN 2019

BÖCKER PÅ SVENSKA

Agnes & Elias Våhlund
Handbok för Superhjältar Adventskalender 210:-

Mats Strandberg
& Sofia Falkenhem
Den helt sanna julsagan om
kentauren som ville hem 189:Adventsbok för högläsning i 24 kapitel.
Ken Taur är på väg hem till
kentaurernas hemliga rike. Han har
varit borta från sin familj länge, men
han tänker inte fira en enda jul till
utan dem. Boken utspelar sig i samma
värld som böckerna om monstret
Frank.

Adventskalender med pyssel
och knåp.
Handbok för superhjältar
underhåller och aktiverar
fram till jul. En kalender med
24 luckor, fyllda med aktivitetsböcker, korta berättelser,
klistermärken, julpyssel,
pussel och pappfigurer.

Från 3 år. Inbundet album. [195834]

Adventskalender. [198991]

Andreas Palmaer & Peter Bergting
Julens monster 129:-

Katarina Genar
Magisk december 169:-

Läskiga varelser som man en gång
trodde fanns på riktigt.
Förr i tiden hälsade inga fryntliga
tomtar på under julen. Istället kunde
det komma monster på besök. Hade man
otur fick man möta Krampus, som inte
bar några presenter på ryggen utan en
korg till brädden fylld med skrikande
barn. Stifta bekantskap med julens
monster, illustrerade av Peter Bergting.

En gnistrande julberättelse att läsa ett
kapitel om dagen fram till julafton!
Ingenting är som det brukar. Julias
bästa kompis har just flyttat och hennes
föräldrar bara jobbar och jobbar. Hon
är inte ens säker på att det kommer att
bli någon jul överhuvudtaget i år! Men
när Julia gör en pappersstjärna i guld
på fritids börjar allt förändras. Det blir
starten på en magisk december.

Från 9 år. Inbunden. [200941]

Från 6 år. Inbunden. [203685]

Zelda Falköga
Klipptrollen 129:-

Första delen i Karma och Jonar

De två modiga barnen Karma och Jonar
hamnar mitt i ett spännande äventyr.
Glimeria har i tusen år varit ett sagolikt
vackert land. Men sedan Stendraken
landade i bergen har himlen förmörkats.
Allt oftare kommer drakens klipptroll
till landets gårdar för att stjäla magisk
stjärnglöd som de tar till draken. Karma
och Jonar måste tänka ut en plan för att
överlista drakens klipptroll.
Från 6 år. Kartonnage. [201567]

Kimberlie Hamilton
Rebellhundar! Hjältesagor om
hundar som inte tassar 220:Hundar som förändrat världen!
Här kan du läsa många fantastiska
och sanna berättelser om hundar som
förändrat världen. Modiga hundar som
räddar liv, äventyrshundar som reser över
hela jorden, teve-kändisar som drar till
Hollywood och oumbärliga krigshjältar.
De är alla rebellhundar och stjärnor i sina
egna hjältesagor. Du kan också frossa i
fakta om hundar som jobbar, spårhundar,
kungliga hundar, kändisars hundar och
egenskaper hos olika hundraser. Och
avsluta med en frågesport och se vad du
har lärt dig.

Internatskolespänning för alla som gillade
Den hemliga historien.
Efter en uppslitande familjetragedi
börjar Violet på Elm Hollow Academy, ett
prestigefullt privatgymnasium för flickor.
Hon blir snart den fjärde medlemmen
i en avancerad studiecirkel ledd av den
karismatiske konstläraren Annabel. När
en av gruppens tidigare medlemmar - som
har en kuslig likhet med Violet - hittas
död på campus efter att ha varit spårlöst
försvunnen sedan nio månader tillbaka,
börjar Violet undra om hon kan lita på sina
vänner, sina lärare eller ens sig själv.
Unga vuxna. Inbunden. [197161]

Philip Reeve
Där världen slutar 179:-

Fjärde delen i Mortal Engines

Hoppet om fred spirar i de vandrande
städernas värld.
Wren och hennes pappa Tom reser vidare
med sitt flygande skepp. De försöker se
framåt och glömma att Hester förrått dem.
Nu har de fått höra talas om en hemlig
artefakt som kan förändra allt - skapa fred
och rädda mänskligheten. När de anländer
till de giftiga ruinerna av den stad som en
gång var London, hittar de något som kan
påverka hela deras existens.

Från 9 år. Inbunden. [198888]

Från 12 år. Kartonnage. [196672]

George Johansson
På okänd planet 159:-

Thomas Taylor
Malamander 199:-

Andra delen i Universums öde

Första delen i Malamander

Här fortsätter nyutgivningen av George
Johanssons klassiska rymdopera för unga
läsare.
Den rafflande fortsättningen på Uppbrott
från Jorden. Läs vidare om vad som hände
med Len Renberg och Amalthea efter att
de lämnade solsystemet och Vintergatan.
På okänd planet är delvis omarbetad för
att brygga över den tidigare strukna del
två i serien och innehåller alltså helt nya
delar som inte tidigare publicerats.

Första boken i en läskig och fantasifull
trilogi av Harry Potter-illustratören.
Hotell Pärlbåtens hittegodsare, 12-åriga
Herbert Lemon, hittar en oväntad be
sökare på det flytande hotellet. Violet
Parma - en orädd flicka i hans egen ålder
- har tappat bort sina föräldrar och är
övertygad om att Herbert är den enda som
kan hjälpa henne att hitta dem. Problemet
är att Violet förföljs av en märklig man
med krokhand.

Från 12 år. Inbunden. [200223]
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Katie Lowe
Vredens gudinnor 199:-

Från 9 år. Inbunden. [197159]
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BÖCKER PÅ SVENSKA

tecknade serier
Jan & Maria Berglin
Nya bokstavskombinationer 179:Årets Berglinbok med fyrrutingar och
ensidesteckningar.
Någonstans därute har paret Berglin
iakttagit, tjuvlyssnat och spionfotograferat
Rynnerblads, Drevhögs, Flakmyrs, Bjällermalms och deras reaktioner på tillvarons
alla förtretligheter.
Häftat album. [201942]

Émile Bravo
Spirou: Hoppets tid, del 2 239:Dramatik, spänning och humor i Bryssel
under andra världskriget.
Tiderna är hårda och Spirou och Nicke
lider som många andra i det ockuperade
Belgien av ständig brist på både mat och
pengar. Då får Spirou en lysande idé: att
han och Nicke ska starta en dockteater
för att på så vis kunna sprida glädje bland
barnen, samtidigt som de kan tjäna ihop
till det nödvändigaste.
Inbundet album. [202573]

Jean van Hamme & Ted Benoit
Den siste faraonen 289:-

Tredje delen i Blake och Mortimers äventyr

En kraftkälla av okänt ursprung lägger
Bryssel i spillror och hotar mänsklighetens
överlevnad.
Inget verkar kunna hejda den annalkande
katastrofen utom möjligen professor Philip
Mortimer. Kanske finns det ett samband
mellan den våldsamma energin som
strålar ut från Justitiepalatset i Bryssel
och Mortimers och hans vän Francis
Blakes märkliga upplevelser i Horus
kammare i Cheopspyramiden många år
tidigare. Professor Mortimer åtar sig att
återvända till den stängda och övergivna
staden för att försöka finna lösningen
på mysteriet och avvärja civilisationens
undergång.
Inbundet album. [203529]

Jean van Hamme & Grzegorz Rosinski
Över glömskans hav 310:Sjunde delen i Thorgalkrönikan

Samlingsvolym med albumen ”Ogotays
krona”, ”Jättarnas land” och ”Buren”.
Thorgals minnesförlust håller i sig och
han lever fortfarande i tron att han är
Shaïgan den obarmhärtige, den fruktade
pirathövdingen. Men han finner ingen
tillfredsställelse i att leda plundringstågen
och överfallen som hans drottning Kriss
från Valnor hetsar honom till. Männen som
står under hans befäl börjar ifrågasätta
den tvehågsne Shaïgans lämplighet som
hövding och väntar på ett tillfälle att revoltera. Boken innehåller ett fylligt extramaterial om seriernas tillkomst.
Inbundet album. [203530]

Emil Maxén
Stor-Jobal från Krokjala 3:
Ragnagöken 210:Glesbygdsdrama med absurdistiska
övertoner.
Våren har kommit och allsköns onda
rotskott ska snart stå i full blom. Inälvs
dalens härskare, träpatronerna i Smoggholm och deras (och Guds) stridsman, häxbrännaren Prost Kulle, har rustat för strid.
Mot dem står allsköns trolltyg, hedningar
och Kräk, under motvillig ledning av StorJobal. Glesbygdens eget Harmageddon
väntar runt hörnet. Vem ska gå segrande
ur slaget om Inälvsdalens framtid?
Inbundet album. [198854]
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Don Rosa

Farbror Joakims liv:
När Yukons hjär tan glimmar
och andra äventyr 229:Don Rosas lite mindre kända äventyr med Farbror Joakim.
I boken Farbror Joakims liv berättade Don Rosa om hur
Joakim von Anka tjänade sin förmögenhet, från barndomens skoputsande i Skottland till att bli den rikaste ankan
i världen. I den här boken samlar vi serierna som populärt
brukar kallas B- och C-kapitlen av Farbror Joakims liv, och
här finns det fler hemligheter från Joakims legendariska
liv att berätta om inklusive ett gripande äventyr i Yukon
tillsammans med Glittriga Gullan.
Inbundet album. [202998]

Robert Nyberg
Som ett brev på posten 189:Verklighetsnära satir.
I Robert Nybergs satirteckningar och
serier kommenteras nedrustningarna inom
skolan, vården och välfärden med ett så
varmt och humoristiskt tilltal att ingen
kan värja sig. Och trots den ofta dystra
verkligheten som beskrivs är det teckningar som inger hopp och entusiasm, vilket
säkert bidragit till populariteten.
➥ Häftat album i november. [199083]

Kristina Öhman
Saxat ur Starlet 119:Ett album med bilder från det succéartade
Instagramkontot.
Tar man serierutor från den klassiska
tidningen Starlet ur sitt sammanhang så
uppstår en otroligt komisk effekt som får
de flesta att skratta! Etnologen Kristina
Öman som forskar på Starlet driver det
populära instagramkontot @tidningen
starlet med över 14 000 följare och har
gjort urvalet till den här utgåvan!
Häftad. [202686]
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ÄVENTYR & EPISK FANTASY

NYA BÖCKER PÅ ENGELSKA
äventyr &
episk fantasy
Robert Jackson Bennett
Shorefall 189:-

Andra delen i Founders Trilogy

En magisk revolution skakar storstaden
Tevanne och uråldrig ondska vaknar.
Sancia Grado och hennes vänner måste de
dra igång en magisk revolution som ger
alla, hög som låg, tillgång till scrivningen.
Men rövarbaronerna som vakar över de
förbjudna konsterna tänker inte frivilligt
släppa makten.
➥ Inbunden i januari. [197202]

Lois McMaster Bujold
Penric’s Progress 249:De tre långnovellerna om Penric, som blir
trollkarl och lärd man i Bastardens orden.
På väg för att möta sin fästmö träffar Lord
Penric en tempeltjänarinna som har råkat
ut för en ridolycka. Kvinnan är knuten
till Bastarden, en gud som råder över alla
olyckor. Hon dör av skadorna hon ådrog
sig i olyckan och skänker sina gudagivna
krafter till Penric. Långnovellerna är
Penric’s Demon, Penric and the Shaman
och Penric’s Fox.
➥ Inbunden i januari. [202535]

Leo Carew
The Spider 129:-

Andra delen i Under the Northern Sky

Ett slag är vunnet, men kriget rasar vidare.
Roper, de nordliga folkens svarta herre,
har krossat Sutherns armé i slaget vid
Harstathur. Men dolda makter hotar hans
folks framtid. I söder bidar den vanärade
Bellamus sin tid. När Roper tänker anfalla
söderut griper Bellamus och drottningen
efter ett vapen som kan förinta nord
länningarna från jordens yta.
Pocket. [202527]

Charlotte Nicole Davis
The Good Luck Girls 139:-

Första delen i The Good Luck Girls

Westworld möter The Handmaid’s Tale i en
roman om slavflickor som slår sig fria.
I Arketta kallas förslavade barn för
”turflickor”. De såldes som små till ett ”välkomsthus” där de märktes och förslavades.
Men när Clementine dödar en man öppnar
sig möjligheten att fly, inte bara för henne
utan också för hennes systrar. Flyktingarna jagas av hänsynslösa förföljare, både
mänskliga och omänskliga.
Pocket. [201341]

The Good Luck Girls 219:Inbunden. [200286]

Delilah S. Dawson & Kevin Hearne
No Country for Old Gnomes 165:Andra delen i The Tales of Pell

Andra boken från den humoristiska värl
den Pell kan läsas fristående.
Halvlängdsmännen anfaller. De slungar
granater från sina stridsalpackor och
de fryntliga tomtarna har inte mycket
att sätta emot. Eller? Gothtomten Otti
bestämmer sig för att göra motstånd.
Tillsammans med en grip, en örtplockande
dvärg och en tonårshäxa med otympligt
långt skägg färdas han mot Toot Towers
för att ställa skurkarna mot väggen.
➥ Storpocket i januari. [201364]
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Delilah S. Dawson & Kevin Hearne
The Princess Beard 249:Tredje delen i The Tales of Pell

Ska prinsessan raka sig? Aldrig!
Det var en gång en skäggig prinsessa som
klättrade ner ur ett törnetäckt magiskt
torn. Prinsessans väg mot självinsikt och
äventyr förde henne till piratskeppet The
Puffy Peach, där en enögd papegoja styrde
över en ganska dysfunktionell besättning.
Snart bar det ut på det stora, vida havet.
Inbunden. [197132]

Terry Goodkind
Wasteland 139:-

Tredje delen i Children of D’Hara

En kortroman i serien som fortsätter berät
telsen från ”The Sword of Truth”.
Den gyllene gudinnan har svurit att
göra slut på Richard och Kahlan, för att
försäkra sig om att magin försvinner
från världen. Därför är det med blandade
känslor Kahlan tar emot nyheten att hon
är gravid med tvillingar, en pojke och en
flicka. Barnen kan hjälpa magins återkomst, men de är samtidigt en självklar
måltavla för gudinnan och hennes tjänare.
Inbunden. [202004]

Witch’s Oath 139:-

Fjärde delen i Children of D’Hara
➥ Inbunden i januari. [202070]

Heart of Black Ice 239:-

Del 4 i Sister of Darkness: The Nicci Chronicles

Efter kriget som härjade Gamla världen
i ”Siege of Stone” dyker ett nytt hot upp
längs kusten.
Kung Grieve, Lila och Bannon har tagits
till fånga. De kommer snart att bli varse
vilket fruktansvärt hot världen står inför.
Norukai, brutala slavjägare, har samlat en
väldig flotta och gjort sig redo att kasta sig
över Gamla världen.
➥ Storpocket i januar. [202073]

Robin Hobb
Assassin’s Apprentice (Illustrerad) 299:Första delen i The Farseer

En illustrerad utgåva av Robin Hobbs
klassiska berättelse.
Fitz är den oäkte sonen till en prins
och växer upp som en tjänare i sin fars
hushåll. Hans existens har tvingat fadern
att avsäga sig alla krav på tronen, och Fitz
ignoreras av alla - utom av kungen, som i
hemlighet tränar honom till lönnmördare.
För Fitz har talang för magi, vad som kal�las the Skill, och något annat, ännu mer
mystiskt. Nu hotas kungariket av
barbarer,och Fitz får sitt första viktiga
uppdrag.
Inbunden. [197146]

Tom Holt
An Orc on the Wild Side 139:Det är inte lätta tt vara en hygglig kung i
grönskinnens rike.
Goblinernas kung förväntas vara en
sadistisk despot. Det leder till tro
värdighetsproblem för Mordak när han ska
genomdriva sin sjukvårdsreform och få ett
slut på kriget mot dvärgarna. Allmänheten
tappar snabbt tilltron till Mordak och han
måste avleda de politiska fiendernas uppmärksamhet. Kanske kan de nyinflyttade
människorna hjälpa honom?
Pocket. [202216]
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Katharine Kerr

James Islington

Del 16 i Deverr y-serien

Tredje delen i Licanius Trilogy

Katharine Kerr återvänder till världen Deverry.
Runt om i Deverry kräver vanligt folk att det korrupta
rättssystemet ska reformeras. I Aberwyn går känslorna
höga när högkungens företrädare, gwerbret Ladoic, låter
en bard svälta ihjäl hellre än att lyssna på folkets klagan.
Alyssa, student vid det lokala kollegiet, vet att en annan
tingens ordning är möjlig. Det gör också Lady Dovina, dotter till Ladoic. Alyssa måste ge sig ut på en farlig resa för
att skaffa fram bevis och kräva förändring.
➥ Storpocket i februari. [175070]

Här avslutas serien som tog sin början i ”The Shadow of
What Was Lost”.
Gränsen är hel igen, men kanske är det ändå för sent.
Banes rör sig genom Andarra och i Ilin Illan har åratal av
ränksmideri kommit i dagen, när Wirrs nyfunna förmågor
tvingar gamla fiender till hans familj att agera. Davian är
fånge i främmande land; ensam ställs han mot de kvarvarande Vördade, som arbetar natt och dag för att göra ogjort
det som utlöstes av Ashas offer. Och Caeden tvingas acceptera utfallet av sin mångåriga plan. Han kan inte smita
undan. Slutet kommer att krossa honom.
➥ Storpocket i december. [177641]

Sword of Fire 169:-

Sword of Fire 189:-

➥ Inbunden i februari. [201210]

Ann Leckie
The Raven Tower 119:-

R A Salvatore
Reckoning of Fallen Gods 139:-

En fantasyroman av den prisbelönta för
fattaren till sf-romanen ”Ancillary Justice”.
I många hundra år har kungadömet
Iraden skyddats av guden Korpen. Den
mänskliga härskaren är vald av guden
och kallas därför Korpens tjänare. Banden
mellan gud och härskare är förseglade i
blod, och under Korpens vakande ögon
blomstrar hamnstaden Vatai. Men gudens
makt har försvagats. En usurpator har
tagit makten och främmande härar närmar sig kungarikets gränser. Angriparna
har slutit pakter med egna gudar, som ser
med avund på Korpens domän.

Barbarisk fantasy från författaren till
böckerna om svartalven Drizzt Do’Urden.
Förändringens vindar har nått Fireach
Speur. Aoelyn riskerade livet för att
skydda handelsmannen Talmadge. Det
stod henne dyrt, men Talmadge överlevde
och kan inte glömma kvinnan som dödade
en gud. Men nu hotar ett blodigt krig att
nå bergen. Långt i väster rör sig krigar
skaror från ett fallet imperium, vars
härskare ser en solförmörkelse som en
uppmaning att gå i strid.

Pocket. [198004]

Jenn Lyons
The Name of All Things 219:-

Andra delen i The Godslayer Cycle

Offra allt du tror på och få allt du vill ha.
Kihrin D’Mon är en jagad man. Sedan han
förstörde Bojornas sten och släppte lös
demonerna på Quuer har han haft rasande
förföljare i hälarna. Under flykten möter
han Janel Theranon, en hemlighetsfull
jortesiska som påstår att de känner
varandra.
Storpocket. [197316]

The Name of All Things 299:Inbunden. [197319]

WWW.SFBOK.SE

The Light of All That Falls 199:-

Andra delen i A Tale of the Coven

➥ Pocket i november. [195494]

Adrian Tchaikovsky
Made Things 189:Aldrig förut har vänskap varit så viktig.
Välkommen till Fountains, ett rövarnäste
där hoppet dör och desperationen växer
som mögel på gamla brödkanter. Coppelia
är en tjuv och skojare. Gatan är hennes
hem. Men hon har hjälp något andra tjuvar saknar - små dockkompanjoner
formade ur trä och metall. Dockorna litar
inte riktigt på Coppelia, som i sin tur inte
förstår sig på sina konstgjorda vänner. Den
skakiga relationen prövas ytterligare när
ett fruktansvärt hot dyker upp.
➥ Storpocket i november. [200334]
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C. M. Waggoner
Unnatural Magic 165:Onna vill bli magiker, men den magiska
akademin tar inte emot kvinnor.
Det hindrar inte Onna från att färdas till
stadsstaten Hexos, fast besluten att få
en plats vid ett universitet som tar emot
kvinnor. Väl framme i staden dras hon i ett
mysterium kring fyra mördade troll.
Trollet Tsira har begett sig till Hexos för
att skapa sig ett liv fritt från begränsningarna inom trollklanen. Hon snubblar över
en halvdöd soldat och räddar livet på
honom. När en magiker försöker mörda
Tsira har hon hjälp av vänskapen med
soldaten.
➥ Storpocket i november. [197517]

Sara Wolf
Bring Me Their Hearts 159:Första delen i Heartless

Häxor och romantik i en ny serie.
Zera tillhör De hjärtlösa, en grupp
odödliga och amoraliska häxor knutna till
häxmästarinnan Nightsinger. I ett krus
hos Nightsinger finns Zeras hjärta, en garant för att hon inte sätter sig upp mot sin
härskarinna. En dag yppar sig möjligheten
att bli fri. Nightsinger erbjuder sig att lämna över Zeras hjärta i utbyte mot hjärtat
från en särskild prins. Dock - om Zera blir
upptäckt när hon infiltrerar prinsens hov
kommer Nightsinger att förstöra hennes
hjärta, hellre än att hon torteras av de
häxhatande ädlingarna.
➥ Pocket i november. [195388]

Find Me Their Bones 249:Andra delen i Heartless

För att rädda mannen hon älskar var
Zera tvungen att förråda honom. Nu
ruttnar hon bort i en fånghåla och Lucien
d’Malvane vill inte veta av henne. Förr
eller senare kommer Nightsinger, häx
mästarinnan som har Zeras hjärta i förvar,
att låta döda sin unga skyddsling. Innan
det händer öppnar sig en oväntad möjlighet, men till ett högt pris.

Brian McClellan

Blood of Empire 139:Tredje delen i Gods of Blood and Powder
Den stora slutstriden närmar sig och Galne Ben Styke
måste söka hjälp på oväntat håll för att vända krigs
lyckan i den senaste delen av McClellans krutdoftande
fantasy.
Dynizerna har låst upp Landfalls gudasten. Michael
Bravis återvänder till Greenfire Depths för att störa
fiendens planer och hindra dem från att använda
stenens krafter. Han tar alla medel i anspråk, från
uppvigling till infiltration. Ben Stykes anfall mot
Dynize hejdas när en storm splittrar hans flotta.
Han har bara tjugo lansiärer med sig när han kliver
i land och måste lita till list snarare än styrka för att
inte omedelbart raderas från kartan. En annan armé
leds av Lady Vlora Flint. Berövad sin trollmakt och
kroppsligt utmattad leder hon en styrka från Adran
mot Landfall. Hon vill utkräva hämnd på dem som har
berövad henne allt, men ställs inför omöjliga odds och
Dynizes främsta general.
➥ Pocket i december. [202829]

➥ Inbunden i november. [195389]

Selwyn E Phipps & Helen Dardik
The Magical Unicorn Society:
A Brief History of Unicorns 169:En hel bok med material ur En
hörningssällskapets hemliga arkiv.
Här berättas enhörningshistoria
från alla tider, om sjömän som räddas undan pirater av enhörningar
till flickor som tror sig ha mött de
mytiska djuren i Central Park i New
York. Rikt illustrerad med bilder som
återger varelserna i all sin prakt.
Kartonnage. [200285]

Terry Pratchett
& Stephen Briggs
The Ankh-Morpork
Archives: Vol. 1 349:En bok om den stora
staden från Pratchetts
Skivvärld. Från välinformerade källor kommer här
information om flera av
stadens viktigaste grupper
och institutioner.
➥ Kartonnage
i november. [203222]
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Alan Lee
The Hobbit Sketchbook 229:En konstbok med Alan Lees skisser och funderingar inför arbetet
med illustrationer till J R R Tolkiens The Hobbit.
Sextio år efter att den första utgåvan av The Hobbit publicerades
1937 fick Alan Lee i uppdrag att skapa en illustrerad praktutgåva. Den blev klassisk, och sedan dess har hans skira pennteckningar och akvareller kommit att forma mångas bild av Tolkiens
Midgård. Tillsammans med John Howe arbetade han för att
skapa en bild av Midgård till Peter Jacksons filmer. Här berättar
Lee om arbetet med bilderna till den illustrerade utgåvan av The
Hobbit.
➥ Inbunden i november. [194904]
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Grek Weisman

Magic the Gathering:
Forsaken 129:Andra delen i War of the Spark
Jakten på Liliana Vess fortsätter i uppföljaren till War
of the Spark.
Planvandrarna har besegrat Nicol Bolas och räddat
multiversum, men till ett högt pris. Många liv har
krävts, där ibland Gideon Juras. Ravnicas sörjande
gillesmästare ger Kaya, de odödas bane, ett hemligt
uppdrag. Hon ska finna förrädaren Liliana Vess och
utkräva hämnd för katastrofen. Men Liliana vill,
begripligt nog, inte bli funnen. Efter Bolas nederlag
flydde hon från Ravnica. Hon var hans själsliga slav
och tvingades delta i hans brott. Den enda som trodde
på henne var Gideon, som nu har dött i hennes ställe.
Hans död förföljer henne med samma kraft som de
hämndlystna fienderna.
Pocket. [197770]

Forsaken 179:-

Ben Aaronovitch

False Value 189:Tionde delen i Rivers of London
Efter en utflykt till tyska Trier i kortromanen ”October
Man” återvänder Aaronovitch till sitt magiska London,
fullt av gudar och märkliga väsen.
Peter Grant ska bli pappa. Han är rädd och glad - och
får samtidigt ett nytt jobb på IT-snillet Terrence
Skinners nya Londonfirma Serious Cybernetics
Company. Polismannen Grant, som lärt sig att umgås
med både gudar och monster, måste nu lära sig att
prata med datanördar. Det är knivigare än han hade
trott. Och han kan förstås inte lämna sitt magiska arv
bakom sig. Terrence Skinner har lagt vantarna på
teknologi med rötter tillbaka till Ada Lovelace och
Charles Babbage - teknologi som är lika magisk som
den är vetenskaplig. Och precis lika farlig som den
mäktigaste besvärjelse.
➥ Storpocket i november. [202007]

False Value 259:-

➥ Inbunden i november. [202008]

Inbunden. [197156]

övrig fantasy
& skräck
Eoin Colfer
Highfire 219:Författaren till böckerna om Artemis Fowl
skriver nutidsfantasy om en drake i
Louisianas träsk.
Träskdraken dricker för mycket och gillar
Flashdance, men är annars en hygglig typ
som mest vill hålla sig för sig själv. Squib
Moreau är också en bra grabb, egentligen,
men trängd i ett hörn av familjens skulder
och den slemmiga snuten Hooke dras han
in i en serie händelser som för honom i
närkontakt med draken.
➥ Storpocket i januari. [194933]

Joseph Fink
Alice Isn’t Dead 99:Övernaturliga mysterier längs de oändliga
motorvägarna i USA
Keisha Taylors fru Alice har försvunnit. Så
småningom accepterar Keisha sanningen
och gör allt för att gå vidare med sitt liv.
Det går an tills den dagen hon börjar se
Alice i bakgrunden på nyhetssändningar
från olycksplatser. Det händer flera gånger.
Alice är inte död.
Pocket. [194912]
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ÖVRIG FANTASY & SKRÄCK

Faith Hunter
Shattered Bonds 95:Del 13 i Jane Yellowrock

Vampyrjägaren Jane Yellowrock drar sig
tillbaka till Appalachernas vildmark,
sörjande och dödligt sårad.
Men hon kan inte gömma sig. Onda väsen
vill göra slut på henne. En fasansfull
fiende förföljer henne upp i bergen. Kan
Jane finna den själsliga och kroppsliga
styrkan som krävs för att överleva?
Pocket. [197803]

Benedict Jacka
Fallen 139:-

Tionde delen i Alex Verus

Alex Verus riskerar att förlora allt om hans
mörka hemligheter avslöjas.
Det fanns en tid då Alex försökte leva i
skuggorna, osedd av alla. Så icke längre.
Nu har han en plats i Ljusets råd. Han har
nått framgång. Han har mäktiga
vänner och en kvinna han älskar. Men
Rådet har tillsatt en undersökning kring
hans förflutna. Om de avslöjar sanningen
är det över. Samtidigt utkämpar Alex
gamla mästare Richard Drakh ett privat
krig mot Rådet. Vill Alex undvika att bli en
bricka i ett smutsigt spel måste han själv
vara beredd att smutsa ner händerna.
Pocket. [202129]
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NUTIDSFANTASY & SKRÄCK
Stephen King
Elevation 119:King är tillbaka, denna gång med en
hjärtvärmande historia om gemenskap.
Castle Rock är en liten stad där ryktet
sprids fort. Det är därför Scott Cary är
mån om att endast dela sin hemlighet med
sin vän, doktorn Bob Ellis. Cary har den
senaste tiden gått ned i vikt, utan att bli
smalare. Vågen visar dessutom samma vikt
vare sig han har kläder eller ej, hur tunga
kläderna än är. Samtidigt ställs Carys nya
grannar mot de lilla samhällets fördomar.
➥ Pocket i november. [201036]

James Lovegrove
Sherlock Holmes and the Christmas
Demon 199:Julens onda ande hemsöker Yorkshires
hedar i ett nyskrivet fall för Holmes och
Watson.
Eve Allerthorpe, arvtagare till en inflytelserik Yorkshiresläkt, har ett ovanligt
problem. Hon hemsöks av en ond ande.
Eves avlidna mor brukade berätta om den
fasansväckande Black Thurrick och nu tror
sig dottern ha skådat anden från sitt sovrumsfönster. Hon har också fått mystiska
paket som innehåller björkkvistar, enligt
sägnen ett säkert tecken på att Black
Thurrick är i farten.
Inbunden. [197899]

H.G. Parry
The Unlikely Escape of Uriah Heep 119:Charley Sutherland kan helt omedvetet
plocka romangestalter från böcker ut i
verkligheten.
Charleys storebror Rob är jurist och lever
ett väldigt vanligt liv. Han hoppas att allt
lillebrors märkliga förmåga ska försvinna
så småningom, så att Rob inte längre behöver skydda honom mot verkligheten. Men
när personer ur kända romaner börjar
dyka upp i stan är det för en gångs skull
inte Charleys fel. Någon annan tömmer
böcker på folk och det hela hotar att sluta
riktigt illa.

Erin Morgenstern

The Starless Sea 189:Författaren till ”The Night Circus” har skrivit en
kärleksberättelse från underjorden.
Universitetsstudenten Zachary Ezra Rawlins hittar en
mystisk bok och finner att den innehåller en berättelse hämtad ur hans egen barndom. Ett mysterium!
Det kan inte Zachary motstå. Han söker och finner
flera ledtrådar - ett bi, en nyckel, ett svärd - som visar
vägen till en hemlig klubb i New York och vidare till
ett mycket gammal bibliotek. När han stiger in genom
dörren till biblioteket hamnar Zachary i en värld full
av glömda städer, älskare och skepp på väg över ett hav
under en stjärnlös himmel. Han möter Mirabel, bibliotekets hetlevrade väktare, och den flyktige bekantskapen Dorian. Snart dras han in i en magisk värld han
aldrig kunnat föreställa sig.
➥ Storpocket i november. [191731]

The Starless Sea 210:➥ Inbunden i november. [190917]
Har du inte läst The Night Circus? Magisk cirkusfantasy
från sent 1800-tal!

The Night Circus 95:-

Pocket. [115547]

➥ Pocket i januari. [202640]

unga & unga vuxna
Tomi Adeyemi
Children of Virtue and Vengeance 129:Andra delen i Legacy of Orïsha

Mike Slater

Necronomnomnom 319:-

Recipes & Rites from the Lore of H P Lovecraft
Årets julklapp? En Lovecraft-inspirerad kokbok, så
klart!
Mike Slater satsar hårt på ordvitsar i sin temakokbok
med tentakelfeel. Eller vad sägs om The Deep Fried
Deep One, Nog Sothoth, Cthus-Koos och The Gin and
Miskatonic? Komplett med sinnesvidgande illustrationer och serveringstips. Iä! Iä! Iä!
Inbunden. [201700]

Fortsättningen på den magiska sagan som
hämtat inspiration från västafrikanska
myter.
Zélie och Amari såg till att magin åter
vände till landet Orïsha. Ritualen de
använde för att tända magins låga var
mäktigare än de trott. Inte bara de
trollkunniga maji har fått sina krafter
tillbaka. Också ädlingar från familjer med
ett magiskt arv har väckts. Inbördeskriget
rycker allt närmare och riskerar att slita
sönder Orïsha.
➥ Unga vuxna. Pocket i december. [183985]

Leigh Bardugo
Crooked Kingdom 199:Andra delen i Six of Crows

Andra boken om skojaren Kaz i den
myllrande hamnstaden Ketterdam.
Kaz Brekker har lyckats med en osannolik
kupp och känner sig osårbar. Inget kunde
förstås vara mer fel. Med vänner bland
Ketterdams farligaste brottslingar riskerar
Kaz att råka riktigt illa ute. Den undre
världen är inte att leka med.
Unga vuxna. Inbunden. [202526]
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Helena Coggan
The Orphanage of Gods 119:-

UNGDOMSBÖCKER
Marissa Meyer
Supernova 159:-

Efter människornas blodiga uppror mot
gudarna har de överlevande gudabarnen
spärrats in.
Ingen har någonsin lyckats fly från
gudarna barnhem. Tills nu. Sjuttonåriga
Hero har tagit sig ut, men priset var högt.
Hennes syster togs till fånga av Vakterna
och sitter inspärrad i norra havet. Hero
vill rädda sin syster, men något väntar på
henne långt upp i norr. Alla gudarna är
inte döda. Några har fått upp ögonen för
Hero och tänker att hon kan vara en nyttig
bricka i ett kommande spel.

Tredje delen i Renegades

Unga vuxna. Pocket. [202530]

Annie och Lee var barn när revolutionen
skakade världen och gav alla - också de
fattiga - chansen att bli drakryttare.
Paret växte upp på samma barnhem och
blev vänner. Nu är båda, trots att de kommer från helt olika bakgrund, på väg att
göra karriär under det nya styret. De
tävlar om platsen som ledare för drakryttarnas styrkor. Men när överlevande
från den gamla regimen dyker upp för
att återta staden förändras allt. Ska den
högborna Lee döda sina adliga släktingar i
upprorsstyrkan, eller förråda sina nya
vänner? Ska Annie skydda Lee, mannen
hon älskar, eller ta sin plats i stadens
ledning och slå ner upproret?

Eoin Colfer
The Fowl Twins 179:-

Första delen i The Fowl Twins

Artemis är inte det enda geniet i familjen
Fowl. Hans bröder Myles och Becket är tvil
lingar, men ändå helt olika.
Tvillingarna har nyss fyllt elva. De ska
vara ensamma hemma en hel natt med
husets säkerhetssystem NANNI. Det blir
en händelserik natt. De träffar ett troll
på rymmen från en vidrig ädling och en
nunna. Kan bröderna rädda trollet utan
att själva råka i klistret?
Från 9 år. Inbunden. [200658]

Amanda Joy
A River of Royal Blood 129:Fantasy om konflikten mellan två systrar,
inspirerad av nordafrikansk historia.
Prinsessan Eva har trollmakt i sitt blod,
en fasansväckande magisk kraft som inte
skådats på generationer i det splittrade
riket Myre. Den senaste bäraren av blodsmagin före Eva var drottning Raina, som
krossade hkimaerkungadömet och dödade
tusentals fiender, inklusive sin egen syster.
Den händelsen ligger åtta generationer
tillbaka. Rainas maktövertagande inledde
också en tradition där syskon ställs mot
syskon. Nu måste Eva möta sin äldre
syster Isa i en strid till döden om Elfenbenstronen.

Här avslutas trilogin om människor med
superkrafter i en mörk framtid.
Nova och Adrian kämpar för att dölja sina
sanna identiteter samtidigt som ett krig
rasar mellan deras alter egon. Allt ser ut
att sluta i katastrof, när kaos utbryter och
Gatlon City faller ner i blodig anarki.
➥ Unga vuxna. Storpocket i november. [197342]

Rosaria Munda
Fireborne 129:-

Första delen i Aurelian Cycle

Unga vuxna. Pocket. [196072]

Ransom Riggs
A Map of Days 139:-

Fjärde delen i Miss Peregrine

En fortsättning på historien om de besyn
nerliga ungarna som vi först mötte på gul
nade fotografier i ”Miss Peregrine’s Home
for Peculiar Children”. Här möts vi av ett
besynnerligt USA - helt i färg!
Jacob Portland är tillbaka där allt började,
i Florida. Miss Peregrine, Emma och de besynnerliga barnen är med honom, och alla
gör sitt bästa för att smälta in. Men lugnet
avbryts när de hittar en underjordisk bunker som har tillhört Jacobs farfar Abe.
Från 12 år. Pocket. [198571]

Unga vuxna. Pocket. [196055]

Jay Kristoff
DEV1AT3 99:-

Andra delen i Lifelike

LOU CARTERS CHARMIGA PEKBÖCKER

I ruinerna efter staden Babel ställs vän
nerna Eve och Lemon mot varandra.
Eve är förkrossad efter att ha upptäckt att
hon inte är vad hon trodde sig vara. Hon
slits mellan minnen av flickan hon var och
synteten hon nu vet är hennes ”verkliga”
jag. Tillsammans med andra synteter ger
hon sig ut för att söka rätt på den riktiga
Ana Monrova. Hennes DNA kan användas
för att bygga en armé. Samtidigt börjar
Lemon vänja sig vid tankan på att hon har
krafter som andra vill utnyttja som vapen.

Oscar the Hungry Unicorn
Eats Christmas 110:Det är juldagsmorgon och
Oscar är HUNGRIG! Han
har redan ätit upp granen
och julstrumporna. Var är nu
rengodiset som får tomtens
renar att flyga? Har han ätit
det också? Det här kommer
inte att sluta bra ...
Pekbok. Häftat album. [194861]

Unga vuxna. Pocket. [194898]

Rebecca McLaughlin
Nameless Queen 169:Alla förväntade sig att kungadottern skulle
ärva tronen. Ingen anade att jag skulle
kliva fram.
Jag tillhör de namnlösa, den lägsta kasten
som är så obetydlig att vi inte ens har
egna namn. Namnlösa har försvunnit
under flera månader, men ingen bryr sig.
Vi kunde försvinna från jordens yta. Ingen
skulle bry sig. Men ingen kan säga emot
tatueringen på min arm. Jag är utvald att
bli drottning. Jag måste anta utmaningen.
För de namnlösas skull.

There Is No Dragon
In This Story 119:Lou Carters pekbok om
draken som inte får vara med i
andra sagofigurers berättelser
är inte ny för i år, men
rekommenderas för alla
som inte har läst den. Den
entusiastiska draken kämpar
för att hitta en saga där han
hör hemma och låter sig inte
nedslås av några motgångar.
Pekbok. Häftat album. [190159]

➥ Unga vuxna. Inbunden i januari. [201481]
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UNGDOMSBÖCKER & SF
Veronica Roth
The End and Other Beginnings 129:En samling långnoveller från framtiden
från författaren till Divergent-böckerna.
Roth beskriver sex olika framtida världar,
men alla befolkade av individer med djupt
mänskliga problem att hantera. Två av berättelserna utspelar sig i samma värld som
Carv the Mark-böckerna. Boken är vackert
illustrerad med svartvita bilder.
Unga vuxna. Pocket. [195664]

Neal Shusterman
The Toll 159:-

Tredje delen i Arc of a Scythe

Envåldshärskare och profeter drabbar
samman i en värld som har besegrat dö
den. Sista delen i serien.
Citra och Rowan är borta. Endura också.
Ingen kan hejda Scythe Goddard från att
gripa makten. Tordönsskallen är tyst och
följdskalven efter det stora skalvet skakar
sänder vibrationer in i jordens mitt. Kan
någon hejda Goddard innan det är för
sent?
➥ Unga vuxna. Storpocket i november. [195933]

Evelyn Skye
Circle of Shadows 119:-

Första delen i Circle of Shadows

Kärlek, spioneri och äventyr i en ny
fantasyserie.
Sora kan röra sig ljudlöst och placera
kaststjärnor med dödlig precision. Hennes
gemina, Daemon, kan vinna vilken strid
som helst med förbundna ögon. Paret är
krigarlärlingar i Taigassällskapet, valda av
gudarna för att övas i magi och stridskonst
för att skydda kungadömet Kichona. När
läroperioden går mot sitt slut ser de fram
emot att visa vad de går för. Men sedan
många år härskar lugn i riket och de
kommer knappast att prövas i strid. Tror
de. Tills de stöter på ett märkligt soldatläger under ett scoutuppdrag. De bestämmer
sig för att infiltrera gruppen och anar inte
hur långtgående följder det kommer att få.

James S A Corey

Tiamat’s Wrath 129:Åttonde delen i The Expanse
Trettonhundra rymdportaler har öppnats till stjärn
system runt om i galaxen. Men kolonisatörerna från
solsystemet vet oroväckande lite om de förmänskliga
ruinerna som de bygger sitt nya välde över.
Det finns döda system, där rymdportalerna öppnar sig
mot vida märkligare ting än främmande planeter. På
en sådan plats börjar Elvi Okoye undersöka spåren
efter ett folkmord utfört långt före människornas tid.
Hon söker efter vapen i kriget mot något hon inte ens
kan sätta ord på. I hjärtat av väldet som grundades av
Duarte möter vi Teresa, dotter till imperiets grundare.
Där finns också den sociopatiska forskaren Paolo
Cortázar och fången James Holden. Alla spelar ett
högt spel i palatsintrigerna runt Duarte. Och ute i den
mänskliga rymden kämpar resterna av Rocinantes
besättning mot Duartes förtryckande regim. Minnet av
det som var bleknar och en framtid under
Laconias styre tycks allt troligare. Det blir en framtid
där mänskligheten riskerar att dra det kortaste strået.
➥ Pocket i januari. [202489]

➥ Unga vuxna. Pocket i december. [201125]

science fiction
C J Cherryh
Resurgence 249:Del 20 i Foreigner

Amelie Zhao

Blood Heir 139:En prinsessa vakar över en mörk hemlighet och tvingas
ta hjälp av en skojare.
I det cyriliska imperiet betraktas människor med
övernaturliga gåvor som farliga och onaturliga. Kronprinsessan Anastycia Mikhailov har en gåva knuten till
blod. Den har hållit henne fängslad bakom palatsets
murar hela livet. Nu är Anas far död, mördad, och hon
pekas ut som mördaren. Den enda som är beredd att
hjälpa henne är skojaren Ramson Quicktongue.
➥ Unga vuxna. Pocket i november. [192606]

Bren Cameron, den mänskliga diplo
maten på atevis planet, måste göra änke
kejsarinnan Ilisidi en tjänst.
Ilisidi har egna idéer om hur konflikterna
på den södra kontinenten kan lösas.
Hennes vågspel riskerar den bräckliga freden i norr. Hon har tagit kommando över
Röda tåget och satt kursen mot
världens kalla tak, där en råbarkad liten
stad och en obetydlig ädling ska bli de
första pjäserna i hennes spel.
➥ Inbunden i januari. [198635]

Cory Doctorow
Radicalized 149:Fyra långnoveller från en framtid där
företag helt har tagit över all välfärd.
Salima lämnade flyktinglägret i Arizona
och fick en bostad i exklusiva Dorchester
Towers, där hissarna har skilda dörrar för
rika och fattiga. Alla bekvämligheter förvägras de bidragsberoende hyresgästerna
som Salima. Men Salima gör motstånd.
Hon hackar systemet, först sin trilskande
brödrosten och sedan mer kritiska delar.
➥ Pocket i december. [202068]
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SCIENCE FICTION

William Gibson

Peter Hamilton

I sin nya roman återvänder Gibson till världen från ”The
Peripheral”, där nutid och framtid kopplas samman med
hjälp av informationsöverföring.

Andra delen i Salvation Sequence

Agency 199:Verity är känd som ”the app-whisperer”. Hon anlitas av en
skum nystartad firma för att utvärdera ett par glasögon
med tillhörande digital assistent. Assistenten heter
Eunice, och har starka åsikter om idén att bli utvärderad. Eunice ger intryck av att vara smartare än något
mänskligt medvetande Verity har träffat. Assistenten
döljer dessutom några av sina förmågor och visar sig vara
synnerligen paranoid. Kanske är det lika bra, Verity finner
sig snart jagad av riktigt obehagliga typer. Hundra år in i
framtiden, i ett postapokalyptiskt London, får PR-mannen
Wilf Netherton ett uppdrag av poliskvinnan Ainsley
Lowbeer. Wilf ska påverka den alternativa tidslinjen som
rymmer Verity och Eunice. Något väldigt obehagligt hotar
att hända och mer än Eunices övermänskliga intelligens
lär krävas för att reda ut problemen.
➥ Inbunden i januari. [169253]

Agency 199:➥ Storpocket i januari. [172470]

Eric Flint & Walt Boyes
The Grantville Gazette VIII 115:Åttonde antologin med noveller från ett
alternativt 1600-tal med amerikanska
tidsresenärer i Europa.
Nya kortare berättelser från Grantville,
den amerikanska småstaden som mystiskt
förflyttats till 1630-talets Europa, där
tidsresenärerna slår sig ihop med Gustav
II Adolf och förändrar trettioåriga krigets
utgång. Flera favoriter från de tidigare
romanerna dyker upp i de här novellerna,
som tidigare har publicerats på nätet
under rubriken Grantville Gazette.
➥ Pocket i december. [199878]

David Carrico
1636: Flight of the Nightingale 179:Två kortromaner från Eric Flints 1632-uni
versum, där amerikanska tidsresenärer
har grundat ett tidigt EU tillsammans med
Gustav II Adolf.
I The Flight of the Nightingale, inspireras
1600-talskvinnan Francesca Caccini av
tidsresenärernas ankomst. Hon bestämmer sig för att skapa sig en annan framtid
än vad hon hade trott var möjligt. I Bach
to the Future kämpar Johann Sebastian
Bach och hans bröder för att skydda sin
familjs arv.
➥ Storpocket i november. [199874]
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Salvation Lost 199:Människorna i det utopiska tjugotredje århundradet
har fått ett brutalt uppvaknande. Kan de undanröja
hotet som Feriton Kane och hans grupp har avslöjat?
De förmodat vänliga utomjordiska olyixerna visade sig
vara allt annat än vänliga. De planerar att ”skörda”
jordens människor och föra bort dem till sin gud vid
universums slut. Olyxiernas agenter på jorden förbereder angreppet, samtidigt som krigsskepp samlas för att
plocka upp sin mänskliga last. Vissa grupper på jorden
vill fly och gömma sig bland stjärnorna. Men det kan
bara rädda ett fåtal av jordens invånare. Andra söker
ett sätt att möta hotet.
Salvationserien utspelar sig i ett nytt universum,
så det är ett utmärkt ställe att börja läsa Hamilton.
Som i hans tidigare serier är mänsklighetens världar
sammankopplade med tunnlar, den här gången
baserade på kvantmekanisk sammanflätning. Ett
kraschat skepp på en främmande värld satte igång
händelseförloppet i första romanen, Salvation.
Storpocket. [193612]

Troy Denning
Halo Oblivion:
A Master Chief Story 129:En roman med Master Chief från tv-spelet
Halo i huvudrollen.
Ett år har gått sedan mänskligheten första
gången konfronterades med ”The
Covenant” och kriget är ett faktum. Med
hjälp av spartanerna, supersoldater under
Master Chiefs ledning, ska jorden vinna
kriget, är det tänkt. Master Chief och Blue
Team landsätts på en ogästvänlig värld
och ta kontroll över ett fiendeskepp.
Pocket. [202443]

Simon Jimenez
The Vanished Birds 189:En ensam kvinna får vårdnaden om ett
märkligt barn.
Nia Imani har rest långt mellan stjärnorna
och hamnar ur fas i tiden med alla hon
någonsin känt och brytt sig om. En dag
får hon i sin vård en skadad pojke. Han
kan inte tala, utan kommunicerar genom
att spela på en gammal träflöjt. Under
de kommande åren, under resor bland
stjärnorna, lär de två känna varandra.
Men pojken har ett förflutet som hotar att
komma ikapp honom och ta ifrån honom
hans fostermamma.
➥ Inbunden i januari. [201365]
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Cixin Liu
Supernova Era 199:-

John Ringo & Mike Massa
The Valley of Shadows 110:-

En stjärna har dött och skapat en super
nova som dränker solsystemet i dödliga
strålningsnivåer. Inom ett år kommer alla
över tretton års ålder att vara döda.
Nedräkningen börjar. Föräldrarna för
bereder sina barn så att de ska kunna upprätthålla civilisationen efter massdöden.
Men vad säger att den nya, föräldralösa
generationen vill fortsätta längs samma
spår som sina föräldrar? Vad kommer att
styra utvecklingen i en ny och helt för
ändrad värld?

Femte delen i Black Tide Rising

En zombiepidemi har slagit ut stora delar
av världen.
Tom Smith är säkerhetsansvarig på Bank
of the Americas. Hans huvudsakliga
uppgift är att skydda sina klienter och
anställdas liv och rikedomar. Nu härjar en
aggresiv zombiehord på gatorna utanför
kontoret. Smith måste ta hjälp av New
Yorks undre värld för att hitta ett bote
medel. Epedimin sprider sig snabbt och
tiden för mänskligheten tickar snart ut.

Storpocket. [202002]

Pocket. [199870]

Supernova Era 299:-

Madeleine Roux
Salvaged 155:-

Inbunden. [197320]

Ken Liu (red)
Broken Stars: Contemporary
Chinese Science Fiction 149:Sexton noveller av kinesiska sf-författare, i
urval och översatta av Ken Liu.
Bland annat ingår ’Moonlight’ av Cixin Liu
och ’The New Year Train’ av Hao Jingfang
- båda Hugo-vinnare. Flera genrer lätt
igenkännbara för en västlig läsekrets finns
representerade: hård sf, cyberpunk, science
fantasy och space opera. Några av berättelserna bottnar i kinesisk novelltradition.
➥ Pocket i november. [202003]

Jack McDevitt
Octavia Gone 115:-

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 ickemänniskor försvinner från Gabes gamla
samling och ger Alex och Chase anledning
att återknyta banden till sin gamla vän.
Föremålet kan knytas till en avliden rymdpilot 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.
Böckerna om antikhandlaren Alex och
rymdpiloten Chase är lättsamma space
opera-deckare som kan läsas relativt fristående från varandra.
➥ Pocket i februari. [202645]

Ian McDonald
The Menace from Farside 189:Ian McDonald återvänder i en kortroman
till Månens intrigerande klaner från serien
”Luna”.
Cariad Corcoran har en ny syster. Hon är
allt Cariad inte är - lång, vacker och full av
självförtroende. Systrarna ger sig ut för att
söka rätt på månens första fotavtryck.
➥ Storpocket i november. [200335]

Joyce Carol Oates
Hazards of Time Travel 99:En dystopisk roman om en ung kvinnas
kamp i ett förtryckande samhälle - och exil
i en annan tid.
I en framtid där människors liv omgärdas
av stränga regler prövar en ung, ideal
istisk kvinna på att utmana makten. Hon
straffas genom att skickas tillbaka i tiden
till ett område i Nordamerika - Wainscotia
- som existerade åttio år före hennes tid.
Där ska hon ”rehabiliteras” i en idyllisk
liten stad, men förälskar sig i en annan
tidsflykting och börjar ifrågasätta
gränserna också för den nya tillvaron.
Pocket. [200651]

18

En mörk rymdthriller om ett bärgnings
uppdrag som slutar i katastrof.
Rosalyn Devar flyr från sin förmögna
familj, från ett jobb som bioingenjör
hon hatar och från sitt kaotiska liv. Hon
hamnar långt ute i rymden, där hon rensar
upp efter olycksdrabbade forskningsexpeditioner. Men hon kan inte fly från
sig själv. Efter alltför många misstag får
hon en sista möjlighet - att sköta bärgningen av forskningsskeppet Brigantine,
som har slutat svara. Alla ombord antas
vara döda.Sanningen är att Brigantines
besättning fortfarande lever, men är inte
längre helt mänskliga. Rosalyn blir fast
ombord tillsammans med den infekterade
besättningen.
Storpocket. [197508]

Adrian Tchaikovsky
Cage of Souls 149:Solen är uppsvälld och sjuk. Kanske
döende. I Shadrapur, den sista staden, lever
knappt 100 000 människor.
Staden är ett museum, ett fängelse och
dårhus i en värld som har blivit allt mer
främmande för människorna. Stefan
Advani är en upprorsman och överlevare
som kämpar för att finna balansen mellan
det gamla och nya livet. Han reser ut i de
västra öknarnas ödemark, nedför floden
och in i de mörkaste urskogarna där portar
öppnas mot underjorden.
Pocket. [202000]

Adrian Tchaikovsky
Children of Ruin 139:-

Andra delen i Children of Time

En fristående roman från samma univer
sum som ”Children of Time”.
För många tusen år sedan började jordborna terraforma andra planeter. Med åren
glömdes programmet och de beslut som
fattades bort. Långt senare uppsnappas
radiosignaler från en stjärna. Ett forskningsskepp skickas ut, med hopp om att
hitta ättlingar till gamla jordbor. Men det
visar sig att terraformningen av en värld
i solsystemet väckte något till liv som
kanske borde ha lämnats i fred.
➥ Pocket i februari. [193618]

Valerie Valdes
Chilling effect 169:En vild och galen rymdopera inspirerad av
popkultur och tv-spel.
Kapten Eva Innocente och besättningen på
La Sirena Negra skeppar gods över hela
galaxen. När Evas syster Mari kidnappas
och brottssyndikatet The Fridge kräver
en hutlös lösensumma kompliceras livet
ombord på skeppet. Inget blir lättare av
att lastrummet är fullt av katter med
psykiska krafter.
Storpocket. [201096]
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Alastair Reynolds

Bone Silence 199:Tredje delen i Revenger
Tredje boken från en oändligt fjärran framtid i ett
mycket förändrat solsystem. Space opera med pirater
som hämtat inspiration från ”Skattkammarön”.
Bland de många tusen världarna i Kongregationen är
”quoins” ett accepterat betalmedel. Under generationer
har folk handlat med dem, slagits om dem och stuvat
undan dem i skattgömmor. Först nu har det uppdagats
att de kanske inte bara är bytesobjekt och att
bankirerna som har samlat på dem har en egen agenda. Ett annat mysterium döljs i de tretton Bosättningarna. Hur är de knutna till mönstren som kan skönjas i
civilisationernas födelse och död genom århundradena?
Hur uppstår de? Och vad finns bortom Kongregationens yttersta världar?
Systrarna Ness är efterlysta för brott de inte har
begått och jagas av en flotta med befälhavare skyldiga
till hemska missdåd. Något alldeles särdeles krävs för
att systrarna ska lyckas undkomma sina förföljare och
svara på frågorna som gnager dem.
➥ Storpocket i januari. [203224]

SCIENCE FICTION

Brandon Sanderson

Starsight 165:Andra delen i Skyward
Andra boken från en framtid där mänsklighten, krympt
till en spillra, har flytt till en fjärran planet.
Hela sitt liv har Spensa drömt om att bli pilot. Hon
vill visa att hon är en riktig hjälte, precis som pappa.
Drömmen blev verklighet, men ute bland stjärnorna
fick Spensa reda på den förfärliga sanningen om sin
far. Han var feg. Han flydde undan striderna mot krell.
Han vände sig mot sina egna och angrep dem.
Men Spensa tror inte att det är hela sanningen. Vad
som än hände pappa i hans skepp kan också hända
henne. Hon har tagit sig utanför planetens skyddande
hölje och hört stjärnorna. Upplevelsen var fuktansvärd.
Där lärde hon sig något om sig själv och insåg hur
långt hon var beredd att färdas - till Vintergatans ände
om så är - för att rädda mänskligheten.
➥ Storpocket i november. [197267]

Starsight 189:➥ Storpocket i november. [203221]

Annalee Newitz

The Future of Another Timeline 110:Från författaren till ”Autonomous” kommer en feministisk tidsresehistoria. Tidsresande kvinnor
reser tillbaka i tiden i ett försök att förbättra kvinnors villkor.
1992: Efter en sammanströtning på en riot grrl-konsert sitter sjuttonåriga Beth i baksätet på
en bil. Tillsammans med ett lik. Liket efter en kompis pojkvän, som var en kvinnomisshandlare och en skit. Nu är han död, och Beth är i knipa. Hon dras in i en eskalerande våldsspiral i
en värld där kvinnor har få och bristfälliga rättigheter.
2022: Tess har bestämt sig för att använda tidsresor för att skapa en tryggare framtid. Hon
besöker viktiga punkter i historien och gör små förändringar. Men det är varken lätt eller
ofarligt att förändra tidens lopp. När Tess äntligen lyckas, konfronteras hon av tidsresenärer
som vill stoppa henne.
De två kvinnornas tidslinjer korsas, samtidigt som ett krig om makten över tiden bryter ut.
Ska kunskapen om tidsresor förbehållas en liten elit? Och kan en enda människas handlingar
göra någon skillnad?
Newitz har skapat en uppfriskande ny variant av tidsreser. Förmågan att resa i tiden har här
geologisk bakgrund. Tidsresor har funnits i tusentals år och alla känner till att det är möjligt
att resa i tiden, men också att det är mycket svårt att förändra det förflutna. De flesta reser
bara tillbaka i tiden för att observera det förflutna, men en geolog bestämmer sig för att försöka förändra det förflutna. Hon
tänker resa tillbaka i tiden för att hindra den rigorösa abortlagstiftning som hon lever under från att uppstå.
Pocket. [202219]
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STAR WARS & HUMOR

Alexander Freed
Alphabet Squadron 95:Fem piloter från Nya repu
bliken går från att själva
vara jagade till bli jägarna.
Kejsaren är död och
imperiets styrkor har
splittrats. Yrica Quell
värvas av Alphabet
Squadron, en styrka med
uppdrag att jaga efter
Shadow Wing, en grupp TIE
Fighter-piloter som sprider
död omkring sig som
vedergällning för imperiets
undergång.
➥ Pocket i januari. [201366]

Cass R Sunstein
The World According
to Star Wars 159:En filosofisk betraktelse
över livet med utgångs
punkt från Star Wars.
George Lucas filmskapelse
kan användas som grund
inte bara för funderingar
kring faderskap och
rymdimperier, utan också i
analysen av högst jordiska
ämnen som lagar och regler,
eknomi och politik. En bok
med bra mix mellan humor
och allvar.
➥ Storpocket
i november. [201110]

Helen McClory
The Goldblum Variations:
Adventures of Jeff
Goldblum 139:Äventyr i kända och okända
delar av universum.
Allt du behöver - och inte
behöver - veta om kultskådisen som har gett den
snorkiga matematikern
ett ansikte. Här bjuds på
anekdoter, betraktelser,
gåtor och spel - allt på
temat Jeff Goldblum.
En perfekt julklapp till
Goldblum-fantasten!
Storpocket. [199392]

Phil Clarke & Isabel Lloyd
Gardening for the
Zombie Apocalypse 199:-

Rebecca Roanhorse

Resistance Reborn 199:En roman som utspelar sig före filmen Star Wars: The
Rise of Skywalker.
Motståndsrörelsen har krossats. Under flykten från
Crait har en armé reducerats till en handfull sårade
hjältar. Finn, Poe, Rey, Rose, Chewbacca och Leia
finns bland de överlevande. Men de är för få och Leias
desperata rop på hjälp möts av tystnad. First Orders
järnnäve sluter sig om galaxen, från Ryloths djungler
till Corellias rymdskeppsvarv. De upproriska är få och
spridda. Ska inte allt hopp släckas måste de överlevande från Crait söka rätt på nya ledare, bland dem
veteraner från kriget mot Imperiet. En ny motståndsrörelse står i begrepp att födas, men det sker inte utan
strider och svåra förhandlingar.
Inbunden. [197891]

Klimatförändringar? Brexit?
Hjärnätande odöda på marsch
mot centrum? Låt inte det
hindra dig i påtandet på
kolonilotten!
Den nära förestående katastrofen har ökat intresset för
hemodling runt om i världen.
Inte sedan andra världskriget
har lika många anmält sig för
att få kolonilotter eller prövat
på odling på balkongen. Här
ges specifika odlingstips för
den som vill överleva några
extra veckor efter zombie-
apokalypsen. Här ges tips på
hur du odlar tjugo använd
bara grundgrödor. Läs om utsäde och redskap som passar
både för små odlingslotter och
balkongodling.
Storpocket. [202001]
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Thomas Morris
The Mystery of the
Exploding Teeth 149:Kuriös information hämtad
från läkarjournaler från
alla tider.
En epidemi av exploderande tänder. En urin
sprutande kvinna. Ett
mystiskt amfibiebarn. En
pojke som låter som en gås
efter att ha ätit gåskräva.
Sjömän som äter knivar och
får ont i magen. Läkar
journaler från forna tider
är en källa till både skratt,
förfäran och förundran.
Pocket. [198044]

Jamie Coleman
Please Stop Touching
Me ... and Other Haikus
by Cats 169:Please Stop Touching Me
Every time you do
I have to lick everywhere
It’s so exhausting
Författaren till What I Lick
Before Your Face har skrivit ner ett antal japanska
haikus skapade av katter. Den
senaste tidens forskning har
visat att katterna faktiskt
tycker om oss (se till exempel
höstnumret av Current Bio
logy). Men det hindrar dem
inte från att ha bestämda
åsikter om vad vi borde
göra ... och inte göra. Femtio
haikudikter med illustrationer
gestaltar katternas syn på
oss. Trevlig blädderläsning för
både kattälskare och -hatare.
Inbunden. [198046]
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Sarah Ford
Be a Narwhal 110:Efter framgångarna med ”Be
a Llama” och ”Be a Sloth” tar
sig Sarah Ford an Ishavets pig
gaste invånare.
Den regnbågshornade stadsnarvalen, en särskild underart
av narval, presenterar här sin
livsvisdom i stora färguppslag.
Narvalen är alltid beredd
att hugg i, vare sig det gäller
anemonmatning eller Power
Point-presentationer. Han har
gott om egna idéer och håller
sig kall när isen runt honom
hotar att smälta.
Häftad. [203563]

Emily Flake
That Was Awkward:
The Art and Etiquette of
the Awkward Hug 165:En bok om den moderna
etikettens mest brännande
fråga - kramas eller inte? Och
om det ska kramas - hur?
Emily Flake har skapat en
upplysande bok fylld av
fyndiga teckningar som visar
hur vi stackars människor ter
oss när vi ska hantera kraven
på kramande. Vem bör du
krama? Är en handskakning
ok? Och om det ska kramas hur nära och hårt?

HUMOR

Nathan W. Pyle

Strange Planet 179:Nathan W Pyles har ett skarpt öga för detaljer när han
skriver om en främmande planet som på många sätt är
väldigt lik vår värld.
Blå utomjordingar som äter pizza, vaktar varandras
snorkiga katter och funderar över vardagliga problem,
lyssnar på musik och spelar tv-spel fyller fyrrutingarna i Pyles Instagram-serie.
➥ Inbunden i november. [202529]

Inbunden. [199390]

Karoliina Korhonen

Finnish Nightmares 149:Korhonen beskriver på ett väldigt finskt sätt våra stän
diga problem i mötet med varandra.
Introverta människor från hela världen kan lätt känna
igen sig i beskrivningen av hur besvärliga också de
enklaste möten kan vara.
Inbunden. [197228]
Charlie Mackesy
The Boy, The Mole,
The Fox and The Horse 259:Små betraktelser över de vik
tiga sakerna i livet, hämtade
från Charlies Instagram-konto
med hästen, mullvaden, pojken
och räven.
En bok baserad på teckningarna i Charlie Mackesys Instagramkonto. Bilderna har drag
av Nalle Puh och hans vänner,
med små betraktelser kopplade
till flyhänta pennteckningar av
pojken, mullvaden, räven och
hästen i lantliga och tydligt
engelska miljöer. Här spekuleras kring vardagliga saker som
att tala inför andra, att vara
alla till lags och att våga visa
sig svag. Charlie tecknar vänliga bilder och mycket handlar
om kärlek och vänskap.
Inbunden. [198018]
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Reza Farazmand
Poorlier Drawn Lines 159:En ny samling absurda bilder
och kommentarer från den
amerikanska tecknaren.
Farazmand blandar bitsk
vardagsinsikt med vänliga
igenkänning av mänskliga
tillkortakommanden i korta
serier där huvudpersonerna
ibland är djur, ibland människor och ibland
robotar.
➥ Storpocket i
november.
[198756]

Hugh Murphy

T-Rex Tries Again:
Return of the King 159:Charmerande serier om T-Rex med familj.
Det är inte alltid så lätt att vara en skräcködla, när resten
av världen befolkas av varelser med längre armar.
➥ Kartonnage i november. [199393]

21

SF-BOKHANDELN VINTERN 2019

TECKNADE SERIER

tecknade serier
Archie Comics
Sabrina the Teenage Witch 159:Den nya versionen av serien om tonårs
häxan Sabrina, släppt i samband med
tv-serien.
Tonårshäxan Sabrina kämpar för att
balansera problemen i plugget och sina
framväxande magiska krafter. Av Kelly
Thompson och Veronica Fish.
➥ Storpocket i decmeber. [197273]

Martin & Xabier Etxeberria & Aritz Trueba
Buyan: Isle of the Dead 299:”Bunyan” utspelar sig i ett medeltida Ryss
land ansatt på två fronter, av mongoler i
öst och korsfarare i väst.
Djingis Khans sonson Batu och hans armé,
den gyllene horden, har satt sig i rörelse
över Sibiren. Batu tänker inta Novgorod
och skapa ett imperium som spänner över
hela Eurasien. Samtidigt angriper Tyska
orden, de nordtyska korsfararna, områden
i öster. Den sibiriske jägaren Maansi och
hans hustru blir offer för krigets vansinne.
Men Maansi är fast besluten att åter
förenas med sin älskade. Han ger sig ut en
lång färd mot Buyan, de dödas ö.
➥ Inbundet album i november. [199875]

Jeff Lemire & Dustin Nguyen
Ascender Vol 1:
The Haunted Galaxy 125:En serie som tar vid tio år efter slut
scenerna i ”Descender”.
Magi har tagit över efter teknologin. Mila,
dotter till Andy och Effie från Descender,
ägnar sina dagar åt att utforska vildmarken på planeten Sampson. Den mäktiga
vampyrhäxan Monthers illvilliga tjänare
är ett ständigt hot, men liksom föräldrarna
drar sig inte Mila för att utmana faran.
När hennes pappas gamla robotkompis
dyker upp förändras livet för alltid.
Häftat album. [201227]

Life is Strange
Life Is Strange Vol 2 199:Hjältinnorna Max och Chloe är tillbaka
i en serie baserad på tv-spelen Life is
Strange.
Tre år har gått sedan händelserna i Life
is Strange: Dust lämnade Max Caulfield
skeppsbruten i en främmande verklighet.
Hennes nya värld är lite för bra för att
vara sann. Rachel, som gick ett hemskt öde
till möte i Max hemmavärld, lever och mår
bra. Men förändringarna sprider sig längs
tidslinjen i båda riktningarna. Något stämmer inte. Av Emma Vieceli och Claudia
Leonardi.
Häftat album. [197946]

Star Wars
Star Wars Vol 12:
Rebels and Rogues 179:Darth Vaders rymdsonder sveper genom
galaxen i jakt på Luke och rebellerna.
Tusentals sonder genomsöker rymden på
jakt efter den nya rebellalliansens bas.
Luke och de andra rebellerna måste på
något sätt avleda förföljarnas uppmärksamhet. Chewbacca och C-3PO lurar iväg
en rymdsond till en planet med instabil
kärna, men upptäcker att världen är
bebodd! Star Destroyers är på väg för att
bomba vad de antar är ett rebellnäste. Kan
Chewie och C-3PO rädda planetens invånare undan en säker död? Samtidigt lockar
Luke iväg en av sonderna från rebellernas
bränsledepå.
➥ Häftat album i november. [202442]
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Avatar: The Last Airbender

The Legend of Korra:
Ruins of Empire Par t 2 149:Kung Wus drömmar om ett demokratiskt Jordkunga
döme hotas av Guan, som hoppas förvrida landets styre
från insidan.
Doktor Sheng utnyttjar ny och farlig teknologi för att
hjälpa Guan att vinna makten. I ett desperat försök att
rädda kungariket från att dras ner i mörkret övertygar
Korra och Kuvira en gammal vän om att återvända.
Kan vännen klå Guan i valet? Och räcker det?
Storpocket. [199095]

Stranger Things
Stranger Things Vol 2: Six 199:En tecknad serie som berättar förhisto
rien till Netflix-serien. Project MKUltras
hemligheter avslöjas och dörren till Upside
Down öppnas.
Tonåriga Francine har mentala gåvor. Hon
har råkat illa ut, först genom föräldrarnas
övergrepp och sedan på Hawkins Laboratory. Doktor Brenner försöker utnyttja hennes och andra begåvade barns förmågor
i sin forskning. Francine hemsöks av allt
obehagligare visioner, men ser samtidigt
en möjlighet att fly.
Häftat album. [200405]

Gerard Way & Gabriel Bá
The Umbrella Academy
Library Edition Vol 2: Dallas 369:En lyxutgåva av andra serien om Umbrella
Academy, Dallas, Suite, tillsammans med
den kortare berättelsen ”Anywhere but
Here” och 36 sidor skisser.
Mentorn Pogo är död och katastrofen ett
faktum. När nya problem dyker upp är
gruppen allt annat än redo. White Violin
ligger till sängs efter att ha fått en smäll
i huvudet. Enligt ryktet har hon för
lorat sina krafter. Spaceboy har ätit sig
medvetslös och Number Five begraver sig
i spelet vid hundkapplöpningarna. Snart
löper alla trådarna samman i en blodig
uppgörelse och en konspiration för att
mörda president Kennedy.
➥ Inbundet album i november. [198615]

Ben Zaehringer
Sorry I Ruined Your Childhood:
Berkeley Mews Comics 139:En mörk humorserie där välkända scener
ofta får gräsliga slut.
Bra saker händer dåliga människor och de
uslaste blir ofta rikt belönade i Bens serier
som tar avstamp i vardag och popkultur.
Storpocket. [199835]
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TECKNADE SERIER
Batman Vol 11:
The Fall and the
Fallen 199:-

Batman har
undkommit sina
”Knightmares”,
men nu skockas
fiender för att ta
sig an honom. De kommer till och med från
andra dimensioner!
Den maskerade hämnaren rotar i
mysteriet kring Thomas Wayne, mer känd
som Flashpoint Batman. Hur lyckades han
fly från sin sönderfallande dimension och
hamna i Batmans hörn av Multiversum?
➥ Häftat album i december. [202818]

Doomsday Clock Part 1 229:Domedagsklockans visar sig närmar sig
midnatt och DC Universe ställs inför en
formidabel fiende: Dr. Manhattan.
Sju år efter händelserna i Watchmen har
Adrian Veidt hängts ut som massmördare.
Under sin flykt undan rättvisan tänker
han ut hur han ska rädda världen som han
minns den - han ska be Dr. Manhattan om
hjäp. Tillsammans med en ny Rorschach
och Mime och Marionette landar Veidth
i ett DC-universum på sammanbrottets
rand. USA:s regering anklagas för att
skapa superhjältar som ska upprätthålla
imperiets makt över jorden. Men vad gör
Dr. Manhattan i den här verkligheten?
Vilken roll spelade han i DC Universe: Re
birth and Batman/The Flash: The Button?
Inbundet album. [200417]

Heroes in Crisis 229:Hur klarar superhjältarna PTSD? Följ
med till det ultrahemliga sjukhuset
Sanctuary.
På Sanctuary vårdas hjältar som tagit
psykisk skada av brottsbekämpning och
interdimensionella strider. Men något på
anläggningen är väldigt fel. Flera
patienter hittas döda och misstankar
riktas mot Harley Quinn och Booster Gold.
Superman, Wonder Woman och Batman
ska utreda händelserna. Klarar de av
att hålla sig opartiska när de ställs inför
gamla fiender?
Inbundet album. [199142]

Justice League Vol 4:
The Sixth Dimension 249:Justice League har en karta över Sjätte
dimensionen - en nyckel till Multiversums
räddning.
Legion of Doom hotar all existens i
multiversum och Justice League beger
sig till Sjätte dimensionen för att hejda
förödelsen. På en värld utan ljus har
Superman fångats bland hundratals döda
kopior av sig själv. Multiversum knakar
i sömmarna och Lex Luthors domedags
legion är nära att utropa sig till segrare i
striden om alltet. Den sista Perpetuan tar
form och universum kommer aldrig mer
att bli detsamma.
➥ Häftat album i november. [201618]

Naomi Season One 219:Ett stort mysterium väntar på att lösas när
Naomi frågar sig varifrån hon egentligen
kommer.
Superman och Mongul ryker ihop i en
amerikansk småstad. Det ger Naomi anledning att undersöka när en superhjälte
senast siktades i hennes hemstad. Kanske
får hon veta något om sitt eget förflutna
på köpet.
Inbundet album. [200423]
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The Magnificent
Ms Marvel
Vol 1: Destined
210:Ms Marvel är tillbaka i ett allt annat än
lugnt Jersey City, i en serie med manus av
sf-författaren Saladin Ahmed.
Utomjordingar sprider kaos omkring sig
och visar ett märkligt intresse för Kamala
och hennes familj. Ms Marvel har knappast tid att stanna upp och tänka efter, när
en invasion från rymden härjar i hemstaden. Också om Kamala lyckas rädda Jersey City kommer hennes liv att förändras
för alltid. Och vem är ”den utvalda” som
det pratas om?
Häftat album. [201025]

Dead Man Logan Vol 2:
Welcome Back Logan 199:Världen är en ruin. Under Logans utflykt
i Marveluniversat drabbades världen han
lämnade bakom sig av Armageddon.
Logan gjorde slut på Hulkgänget, men
skonade den minsta hulken. Nu jagas den
gröna jätten av varenda dåre i det ödeland
som är Logans gamla hem. Sabretooth,
som också dödades av Logan, är dessutom
tillbaka, värre än någonsin. Välkommen
till den förödda världen.
➥ Häftat album i december. [203321]

Savage Avengers Vol 1:
City of Sickels 179:Marveluniversats hårdaste antihjältar i
strid mot hyboriska häxmästare och Han
dens ninjor.
Wolverine, Venom, Elektra, Punisher och
Doctor Voodoo slår sig samman med ingen
mindre än Conan Barbaren. Den truliga
cimmeriern har förflyttats till vår tid, där
Handens ninjahorder har slagit sig samman med hyboriska häxmästare för att
frambesvärja en dödsgud från helvetet. De
enda som står mellan mänskligheten och
en säker död är Savage Avengers!
➥ Häftat album i november. [202419]

Spider-Man: Life Story 275:Femtio år har gått sedan Peter Parker
första gången bets av en spindel och blev
Spider-Man. Hur skulle det vara om
samma femtio år verkligen hade gått för
Peter?
Möt en 72-årig Spider-Man som har
genomlevt Vietnamkriget, Secret Wars och
Civil War. Han är en gammal man med
stor erfarenhet, men kanske inte samma
ungdomliga styrka som förr. Nu gör han
sig redo för sitt sista uppdrag.
Häftat album. [201027]

Superior Spider-Man Vol 2:
Otto-Magic 199:Hela USA, inklusive Västkusten, har
invaderats av frostjättar och Otto Octavius
siktar in sig på att på egen hand vinna War
of the Realms.
Eller, kanske inte på egen hand. Han
behöver pålitliga underhuggare och värvar
Västkustens Avengers. Men kan Otto
Octavius och Quentin Quire bli polare?
Om de räddar San Francisco kommer
alla att se Otto som en hjälte. Men lyckan
blir troligen kortvarig. Otto får konkurrens av Norman Osborn, Spider-Man från
Earth-44145. Han tänker visa vem som är
herre på täppan, genom att sprida förstörelse över USA. Kan Otto stoppa honom?
Kan han ens överleva?
➥ Häftat album i december. [203326]
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Hajime Isayama

Nicke

Science fiction-berättelse om krig och förtryck i en hård
alternativhistorisk värld där människoätande titaner
spelar en viktig militär roll.
Berättelsen om mänskligheten och de aggressiva
titanerna har nått en viktig vändpunkt. Nu avslöjas
titanernas hemligheter. Vem klarar sig levande genom
slutet, när både jättar och människor bestämmer sig
för att göra upp räkningen med sina fiender?
➥ Pocket i december. [196175]

En märklig vänskap tar sin början när Theo lyckas
reparera en trasig vinge åt den flygande flickan Mia.
Det är inte bara vingarna som har trasslat till sig för
Mia. Hon har dessutom tappat minnet. Ändå inser
båda att hon rimligen inte hör hemma i staden där hon
har hamnat. Paret påbörjar sökandet efter Mias hem
och förflutna, ett sökande som tar dem bortom molnen,
längre bort än de någonsin kunnat drömma om.
➥ Pocket i februari. [201269]

Attack on Titan vol 29 119:-

manga
Beastars Vol 2 129:av Paru Itagaki
I en värld befolkad av människodjur måste
växt- och köttätare komma överens - också
i plugget!
Dvärgkaninen Harus märkliga beteende
får vargen Legoshi att fly fältet. Han
får veta att teaterföreningen värvar nya
studenter som brottas mot inre demoner.
Kan det vara något för en själsligen plågad
varg? Föreningens ordförande, hjorten
Louis, hjälper Legoshi i utforskandet av
hans inre svagheter och starka sidor. Det
kommer väl till pass under en koreograferad fäktscen mot den bengaliska tigern
Bill, där verkliga känslor kommer upp till
ytan. Har någon brutit mot skolans regler?
Kan striden mellan Legoshi och Bill i
själva verket gälla ... kaniner?
Storpocket. [201008]

Beastars Vol 3 129:➥ Storpocket i november. [203300]

Berserk Deluxe Edition Vol 3 529:-
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Beyond the Clouds 1 139:-

Black Butler Vol 28 189:av Yana Toboso
Ciel är inte bara den siste överlevande i ät
ten Phantomhive, drottningens vakthundar
som utför uppdragen som måste förbli
hemliga, han har också slutit ett avtal med
en demon för att hämnas ett fruktansvärt
brott.
Sanningen om händelserna för tre år
sedan har kommit upp i ljuset. Avslöjandet
skakar Phantomhives hushåll i grunden.
Till och med Sebastian, husets demon, ser
med beundran på intrigmakeriet som ligger bakom. Hämndlystnaden är en viktig
del av släkten Phantomhives arv.
Pocket. [201837]

Classmates Vol 3:
Sotsu gyo sei (Spring) 169:av Asumiko Nakamura
Kärlek mellan killar i plugget.
Hikaru och Rihito är kära. Allt är frid och
fröjd mellan dem och Hikaru fantiserar om
en framtid där de lever tillsammans. Men
Rihito är inte riktigt med på noterna. Det
blir bråk och gräl. Kan paret bli sams igen,
eller är det här slutet för deras kärlek?

av Kentaro Miura
Samling med volym 7-9 av Miuras
grimdarkmanga om legoknekten Guts
sökande efter sanning.
Kriget mellan Midland och Chuder går
mot sin höjdpunkt. Midlands spjutspets är
Band of the Hawk, en samling legendomsusade legoknektar med den karismatiske
Griffith och den orädde Guts i täten. Under
en strid faller deras bäste löjtnant Casca
från en klippa ned i en skummande flod.
Medan Guts ser till Cascas skador berättar
hon om hur Griffith räddade hennes liv
och inkluderade henne bland sina soldater.
Casca verkar äntligen mjukna inför den
barske Guts, men ögonblicket avbryts när
lömska Chuder-krigare sätter sina spjutkäppar i hjulen.

➥ Pocket i november. [195521]

➥ Inbundet album i november. [196012]

➥ Pocket i november. [195516]

The Cornered Mouse
Dreams of Cheese 179:av Setona Mizushiro
Ett gaydrama med otrohet, en sexig
detektiv och komplicerade känslor.
Ootomi Kyoichi är en lite deppig tjänsteman med ett sönderfallande äktenskap.
Han är otrogen och förvånas när hustrun
hyr en privatdetektiv för att spionera på
hans kärleksmöten. Detektiven heter Imagase och gick i samma skola som Kyoichi
när båda var unga. Imagase berättar att
han är gay och att han var lite kär i Kyoichi när de gick i gymnasiet. Han erbjuder
sig att strunta i spionuppdraget, mot att
han får en dejt med Kyoichi.
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Taku Kuwabara

Hiro Mashima

Luftskeppet Quin Zaza flyger till väders med en brokig
besättning på jakt efter drakar.
Vi får följa med i vardagsbestyren ombord på luftskeppet, i en berättelse som är en del resebeskrivning, en
del fantasyäventyr och en del kokbok(!)
➥ Pocket i december. [196225]

Shiki har lämnat sitt hem bland robotarna på ett över
givet nöjesfält och upplever äventyr i yttre rymden.
Besättningen har hittat Hermit, en av de fyra
”stjärnorna” som Shiki söker efter. De försöker få henne
att lämna VR-spelet Rogue Fantasia där hon har låst
in sig, men hon vägrar. Hon har råkat ut för ett hemskt
trauma och hatar människor. Men kanske tvingas hon
ändå ut ur sitt skal när Jamilov dyker upp.
➥ Pocket i december. [196375]

Drifting Dragons 1 139:-

Drifting Dragons 2 149:➥ Pocket i februari. [201282]

Don’t Be Cruel Vol 8 129:-

Drifters Vol 6 210:-

➥ Pocket i november. [201715]

av Kohta Hirano
En mörk och blodig fantasymanga från
skaparen av Hellsing. ”Lösdrivare”, krigare
som orsakat enorm död och förintelse i sina
egna tidsperioder, kallats till en fantasy
värld i brinnande krig.
Svarta kungens härstyrka av vättar, jättar
och drakar slungas mot människornas
försvarsvallar. De mänskliga försvararna
har byggt formidabla befästningar och
beväpnats med hjälp av krigsherren Oda
Nobunaga. De är inte chanslösa. Men
kanske kommer det värsta hotet inifrån de
egna leden?

Don’t Toy With Me,
Miss Nagatoro, volume 1 139:-

Goblin Slayer Vol 6 179:-

av Yonezou Nekota
Nemugasa är egentligen en väldigt
ordentlig plugghäst, men frestas en gång
att fuska på ett prov. Den vilde Maya ser
honom och tvingar honom att göra vad
helst Maya ber honom om...
Maya och Nemagusa har äntligen tid att
ses igen. Efter det heta mötet smyger
Maya ut för att hjälpa vännen Ruka, som
har problem med sin astma. Nästa morgon
vill han inte berätta för Nemagusa var han
var. Har Maya börjat strula runt igen? Och
vad gör Nemugasa om han får reda på det?

av Nanashi
Romantisk manga om hur den unga tjejen
Nagatoro retas med en äldre skolkompis.
Nagatoro ser några tjejer retas med den
äldre killen. De driver bara med honom,
men hon inser att han kanske behöver
lite retsamhet i livet för att öppna sig mot
omgivningen. Hon börjar reta honom. Först
begriper han inte varför, men så småningom inser han att Nagatoro vill honom väl.
➥ Pocket i november. [196223]

Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro,
volume 2 149:➥ Pocket i februari. [202972]

Dragonball Super Vol 6 99:av Akira Toriyama
Snart måste Goku och hans vänner än en
gång försvara Jorden!
Alltings herrar ska arrangera den stora
Kraftturneringen. Zenförevisningsmatchen
mellan Förstörelsens gudar är över och
regler bestäms för resten av turneringen.
Det universum som förlorar kommer att
utplånas. Goku och hans vänner måste
skärpa sig för att vinna.
Pocket. [200995]
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Edens Zero 5 129:-

➥ Pocket i december. [201235]

av Kumo Kagyu & Noboru Kannatuki
Goblin Slayer har vigt sitt liv åt att döda
goblins - en garanti för att han aldrig får
tråkigt.
En vild strid mellan Goblin Slayer och Goblin Champion tar sin början. Goblinen är,
inte oväntat, hämndlysten. Och utan hjälp
av eld, vatten eller gift riskerar Goblin
Slayer att förlora kampen. Kommer mysteriet om vad som döljs i ruinerna under
Water Town äntligen att få sin förklaring?
Pocket. [200508]

Golden Sheep, 2 149:av Kaori Ozaki
”Det sägs att om man skriver ner sin
önskan, gräver ner den under Fårtornet
och gräver upp den igen efter sju år och sju
månader så går den i uppfyllelse... ”
Rykten sprids på skolan om att Tsugu
och Sora har rymt till Tokyo tillsammans.
Asari försöker närma sig Yuushin, som har
blivit av med sin mänskliga boxboll och
nu slår vilt omkring sig tills en boxningstränare erbjuder honom riktig träning. I
Tokyo möts gamla vänner och obehagliga
sanningar avslöjas.
➥ Pocket i december. [196474]
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I Hear the Sunspot Vol 4:
Limit Part 2 189:av Yuki Fumino
Studenten Kohei har dålig hörsel och drar
sig gärna undan från allt umgänge. Tills
han träffar den sprudlande klasskompisen
Taichi.
Kärlek uppstår. Paret försöker hålla
känslorna levande medan Taichi odlar sin
karriär och Kohei studerar. Men ju mer de
försöker få vardagen att fungera, desto fler
missförstånd uppstår. Relationen börjar
knaka i fogarna. Klara kärleken av mötet
med livets alla krav?
Pocket. [200518]

Kino’s Journey the Beautiful World, vol 4 149:-

Kohei Horikoshi

My Hero Academia Vol 22 99:I en värld där 80% av befolkningen har superkrafter föd
des Izuku Midoriya utan. Ändå blir han arvtagare åt den
främste hjälten i världen och börjar i hjälteskolan!
Tredje matchen under den gemensamma stridsträningen
blir en prövning för eleverna i klass 1-A. Motståndarna
från klass B använder sina krafter på ett läskigt påhittigt sätt. Och det är dags för Bakugo att visa vad han har
lärt sig.
➥ Pocket i december. [188061]

My Hero Academia Vol 21 99:Pocket. [202390]

Granblue Fantasy 2 149:av Granblue Fantasy
Gran levde ensam sedan hans pappa hade
försvunnit på jakt efter den flygande ön
Estalucia. Men mötet med den mystiska
flickan Lyra gör att han kanske får träffa
pappa igen.
Gran och de andra landar i Port Breeze,
där de måste hitta ett skepp och en navigatör för att ta sig vidare. De stöter på
Sierokarte, en köpman som påstår sig känna navigatören Rackham och därigenom
kunna hjälpa dem att fortsätta färden.
➥ Pocket i december. [196505]

Happiness 10 149:av Shuzo Oshimi
Makoto Okazaki lever ett trist liv fyllt av
små förnedringar, tills han en dag möter
en tunn, blek flicka. Hon attackerar honom,
dricker hans blod, och ger honom ett val
som förändrar honom för alltid.
Okazaki har vaknat efter tio år i dvala
och precis hunnit fram i tid för att rädda
Gosho undan Sakurane och hans galna
kultister. Sakurane bönar och ber om att få
förvandlas till vampyr. Det kommer
knappast på fråga. Eller? Frågan är hur
den blodtörstiga kultledarens saga ska
sluta.
➥ Pocket i december. [196508]

Hitorijime My Hero 6 149:av Memeko Arii
Berättelsen om kärleken mellan Kensukes
bror Kosuke och Masashiro Setagawa från
”Hitorijime My Boyfriend”.
Känslor är alltid ett svårt kapitel.
Masahiro känner att han och Kosuke
kommer att få en perfekt semester, men
relationen mellan Kensuke och Hasekura
är komplicerad.
Pocket. [196511]
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av Keiichi Sigsawa & Iruka Shiomiya
En manga baserad på romanerna och
animen om Kinos resa.
En dag ger sig Kino av på en oändlig resa
med sin kära levande motorcykel Hermes.
De möter olika människor från olika kulturer och varje plats har sin egen filosofi och
historia att berätta.
➥ Pocket i december. [196544]

Levius 349:av Haruhisa Nakata
Samhället reser sig ur askan efter ett
förödande krig och cybernetiskt förstärkta
gladiatorer deltar i strider på liv och död.
I ett alternativt 1800-tal har Återfödelsens
tidsålder tagit sin början. Ett blodigt
krig har rasat, utkämpat med hjälp av
ångdriven cybernetik, men nu är det över.
Cybernetiska kampsporter förenar folk
över nationsgränserna. Levius är en av
cybergladiatorerna, fast besluten att gå
segrande ur striden. Han förlorade en arm
i kriget och plågas av att hans mor ligger
okontaktbar i koma. På något sätt hoppas
han kunna återkoppla till modern, men
striderna på arenan knyter an till hans
förflutna på ett sätt han inte kunnat vänta
sig.
Inbunden. [201000]

Magus of the Library 3 149:av Mitsu Izumi
I en detaljrik fantasyvärld inspirerad av
miljöerna i Tusen och en natt får en utstött
liten alvpojke hela sitt liv förändrat av en
bibliotekarie från Det Stora Biblioteket.
Shio är fast besluten att klara alla
prövningar och släppas in i biblioteket.
Men det är långt ifrån lätt. När han anländer till en stad som domineras av sina
många vattenfall blir han vittne till en
våldsam kamp. Kan en bok hjälpa till och
mäkla fred?
➥ Pocket i november. [196595]

My Hero Academia Vigilantes Vol 6 99:av Hideyuki Furuhashi och 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.
Koichi är tillbaka efter en händelserik resa
till Osaka. Han börjar experimentera med
sin Egenhet. Är den mäktigare än han har
trott? Detektiven Tsukauchi fortsätter att
utreda händelserna med insta-skurkar.
Han tar hjälp av Eraser och konsulterar
All Might. Med Hachisuka ur vägen prövar
den mystiska individen bakom Trigger
drogen att släppa lös något ännu dödligare
och värre.
Pocket. [202393]
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Nicola Traveling Around
the Demon’s World Vol 1 169:av Asaya Miyanaga
En barnvänlig manga om en flicka och
hennes demonvän på äventyr i en
spännande värld.
Nicola har aldrig känt sig riktigt hemma
bland andra människor, så hon reste till
demonernas värld. Där reser hon runt
tillsammans med demonvännen Simon. De
träffar monster och upplever nya äventyr
varje dag.
Pocket. [195509]

No Guns Life Vol 1 129:av Tasuku Karasum
Juzo Inui har ett vapen istället för huvud.
Han vill veta vem som gjorde honom till
en stridscyborg och sedan raderade hans
minnen.
När kriget tog slut lämnade cyborgsoldaterna, eller ”Extended” som de kallas, det
militära. En av dem var Inui. Utöver det
uppenbara problemet att han har ett stort
skjutvapen där hans huvud borde sitta,
undrar han vem som tog hans minnen.
Sedan krigsslutet hankar han sig fram
som privatdeckare i staden Resolver. En
annan extended dyker upp på kontoret och
ber om hjälp. Han jagas av Säkerhetsbyrån
och har ett kidnappat barn med sig. Inui
är på vippen att slänga ut honom, men
veknar ändå inför en gammal vapenbroder
i knipa. Nu har han ett barn att ta hand
om, vilket visar sig knepigt när alla är
ute efter honom, från megakorporationen
Berühren till maffian.
Storpocket. [201006]

Our Dreams at Dusk:
Shimanami Tasogare Vol 3 169:av Yuhki Kamatani
”Our Dreams at Dusk” handlar om att
komma ut ur garderoben, inte bara som
gay utan för personer ur alla delar av
queer-gemenkapen.
Tasuku deltar i en workshop anordnad
av Cat Clutter. Där stöter han på den
sista han hade väntat sig - hans älskade
Tsubaki! Kan det här bli början på något
mellan dem?
Pocket. [195483]

Overlord:
The Undead King Oh Vol 1 189:av Juami
En spin-off från mangan ”Overlord”, med
humor i fyra rutor.
Möt Nazaricks storgrav och alla favoriter
från mangan Overlord. Overlord: The
Undead King Oh! berättar knasiga, korta
berättelser med anknytning till mangan, i
fyrarutorsserier.
Pocket. [201826]

The Promised Neverland Vol 12 99:av Kaiu Shirai & Posuka Demizu
På barnhemmet Grace Field House är livet
härligt för barnen, och ingen blir någon
sin förbisedd. Men en dag upptäcker två
av barnen den fasansfulla sanningen om
barnhemmet och barnen måste ta till alla
medel för att rädda sig undan sitt fruk
tansvärda öde!
Goldy Ponds demoner är besegrade. Emma
och de andra barnen måste fokusera på
nästa uppgift - att hitta De sju murarna.
Det blir inte lätt, särskilt som en ny fiende
jagar efter dem. Kan Emma och Ray tyda
de gamla ledtrådarna som pekar dem mot
friheten innan fällan slår igen om dem?
Pocket. [202394]
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Quintessential Quintuplets 6 129:av Negi Haruba
Gymnasisten Futaro Uesugi jobbar som
privatlärare åt fem systrar som hatar att
plugga.
Femlingarna fortsätter försöken att ta
reda på Futaros hemligheter. Visst var det
flickan på fotografiet som fick honom att
bli en sådan plugghäst? Men varför? Nu
har flickan dykt upp igen, klädd precis som
när Futaro träffade henne första gången.
Hon säger att hon heter Rena och det
verkar inte som om hon kommer att besvara några frågor. Mysteriet djupnar.
➥ Pocket i november. [196636]

Sailor Moon Eternal Edition 6 259:av Naoko Takeuchi
Eternal edition är en ugåva med nya
omslagsillustrationer av Naoko Takeuchi,
holografisk yta och extra stora sidor. Över
sättningen har också förbättrats.
Just när allt tycks vara frid och fröjd
dyker en ny fiende upp. Två elever från
privatskolan Mugen Academy intresserar
sig misstänkt mycket för Sailor Moon och
hennes vänner. Vilka är de? Har de någon
koppling till andra konstiga händelser
som har väckt uppmärksamhet? Samtidigt
dyker två nya Guardians upp och Sailorhjältarna måste rusa iväg för att skydda
jorden.
Storpocket. [196642]

Sailor Moon Eternal Edition 7 259:➥ Storpocket i januari. [196643]

Saint Young Men 1 139:av Hikaru Nakamura
Jesus och Buddha tar semester från
frälsandet av mänskligheten. I skepnad av
två unga killar hyr paret en lägenhet i
Tokyo. Vardagshumor blandad med
religiösa funderingar.
Livet i 2000-talets Japan är knivigare än
man kan tro för de två gudomligheterna.
De är dessutom rätt olika. Jesus älskar
alla och allt - han är en hängiven
shoppare och en social kille. Buddha har
en mer sparsmakad attityd till tillvaron,
men gillar manga. Vad kommer de att ta
sig för när de ger sig ut i folkvimlet i
Tokyo? Och är det verkligen så att Jesus
inte kan simma? Lättsamt och rart, utan
att stöta sig med några religiösa känslor.
➥ Pocket i december. [201259]

Saint Young Men 2 149:➥ Pocket i februari. [201277]

The Seven Deadly Sins 35 119:av Nakaba Suzuki
Det heliga kriget mellan de tio budorden
och de fyra ärkeänglarna har börjat om.
Striden mot Estarossa står och väger. I
Cameolot gör sig Merlin, Escanor, Gilthunder, Hendrickson och Ludoshel samtidigt
redo för en våldsam batalj mot Zeldris,
Chandler och Cusack. Fem mot tre låter
kanske som bra odds, men Meliodas lille
bror är en fruktansvärd fiende att möta.
Ett avslöjande om en annan släkting
- Ludoshels bror Mael - kan förändra
hela maktbalansen i det heliga kriget.
Samtidigt kan Dödssynderna och deras
allierade dra nytta av Bans återkomst från
purgatoriet. Men vart har Meliodas tagit
vägen?
➥ Pocket i november. [196645]

The Seven Deadly Sins 36 119:➥ Pocket i januari. [196646]
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Makoto Yukimura

Kamome Shirahama

Vikingamanga som utspelar sig i England under Knut
den stores tid.
Vi lämnar för en stund Thorfinns vedermödor och ser
vad Knut den store tar sig för. Den engelska kungen
hemsöks av sitt förflutna, blir allt brutalare och har
siktet inställt på Danmark. Gudarna bevare den som
ställer sig i hans väg.
➥ Inbunden i november. [197017]

Den unga sömmerskan Coco lever i en fantastisk värld
full av magi. Hon måste ta tjänst som häxlärling sedan
magiskt experiment slutat i katastrof.
Coco har accepterats fullt ut i Quifreys ateljé, men nu
väntar nästa prövning, ett prov som kallas ”Sköldens
uppriktighet”. För att lyckas måste häxaspiranterna
eskortera befjädrade vänner till häcklingsplatserna.
Det kan ju tyckas enkelt. Om det inte var för att vägen
dit var överströdd med magiska fällor.
➥ Pocket i november. [197019]

Vinland Saga,
Book Eleven 229:-

Snow White with the Red Hair Vol 3 99:-

Tokyo Ghoul: re Vol 13 129:-

av Sorata Akizuki
En romantisk version av sagan om snövit
med en kärlekskrank prins och en vacker
örtkännare.
Shirayuki är en skicklig medicinalväxt
odlare som flytt undan en egenmäktig
prins och mött en mystisk ung man vid
namn Zen som blir hennes bundsförvant.
Shirayuki har allt hon kan önska - ett arbete hon älskar och tid att träffa Zen. Men
lugnet skingras när Zens bror, kronprins
Izana, dyker upp.

av Sui Ishida
I kampen mot de människoätande
ghoulerna har organisationen CCG
experimenterat fram människor som kan
slåss som ghouler.
Nu har Furutas försök att ta makten över
anti-ghoulkommissionen gått för långt!
Urie tänker ta hjälp av en grupp utredare
och utmana honom. Konfrontationen
avslöjar att Furuta själv är en ghoul. Han
flyr undan en säker död och låter ilskan gå
ut över Goat-fästet. Under den slakt som
följer tvingas Kaneki fatta ett ödesdigert
beslut.

Pocket. [201014]

That Time I Got Reincarnated
as a Slime 11 139:av Fuse & Taiki Kawakami
Mikamis 37-åriga liv får ett abrupt slut
och när han ligger döende misstolkas hans
sista önskan: han återföds i en tv-spels
värld som slemmonstret Rimuru!
Rimuru tar semester från arbetet med sitt
monsterrike. Han vill hedra vännen Shizus
minne. Hennes elever kommer att gå
under om inte Rimuru kan binda de
explosiva elementarenergierna.
Pocket. [196639]

To Your Eternity 11 149: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.
En strid mot knockers bryter ut och mer
står på spel än någonsin tidigare. Fushi
vet inte säkert vad han ska göra eller vem
han kan lita på. Har han verkligen så
märkliga krafter som har sagts?

Storpocket. [202398]

UQ Holder! vol 18 129:av Ken Akamatsu
Negi Springfields sonson Tota har gjorts
odödlig av sin mentor Evangeline och har
gett sig av för att upptäcka hemligheterna
i tornet i Neo Tokyo som sträcker sig ända
ut i rymden.
Eve avslöjar sina känslor för Negi. Vi får
veta mer om parets förflutna och om hur
Tota kom att bli den han är. Det förflutna
och framtiden förs samman på ett explosivt sätt med flera kusliga avslöjanden.
➥ Pocket i november. [197016]

The Way of the
Househusband Vol 1 129:-

To Your Eternity 12 149:-

av Kousuke Oono
Titelns vanliga hemmaman är ingen min
dre än den ökända yakuzan
”Immortal Dragon”. Mysig hemmakomedi
med gangsterfeel.
Immortal Dragon lämnar gangsterlivet
bakom sig för att bli hemmaman. Men
det är inte lätt att lämna den kriminella
världen och vanliga hushållssysslor kan
vara knepigare än de verkar.

➥ Pocket i januari. [196783]

Storpocket. [200999]

Pocket. [196782]
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SAMURAJEN

mangaromaner
Alla mangaromanerna är på engelska,
också om några av bilderna nedan visar
det japanska omslaget.

Konosuba: An Explosion on This
Wonderful World Light Novel 1 199:av Natsume Akatsuki & Kurone Mishima
En roman som utspelar sig ett år innan
Kazuma och Aqua dyker upp i världen.
Megumin, den enligt egen utsago främsta
trollkarlen i Crimson Magic Clan, kämpar
i plugget och ägnar all ledig tid åt sin
älsklingshobby - explosiv magi!
➥ Pocket i november. [202839]

Monogatari:
Owarimonogatari, Part 1 169:av NISIOISIN
Senaste boken i sista säsongen av Monoga
tari-serien.
Under sitt tredje skolår presenteras
Koyomi Araragi för utbytesstudenten Ougi
Oshino, som berättar att något skumt
pågår på Naoestu Hight School. I skolhuset finns ett hemligt rum som saknas på
alla kartor. Vad kommer Koyomi och Ougi
att hitta i rummet? Här avslöjas vad som
ligger bakom mysteriet i serien.
➥ Pocket i november. [198353]

Monogatari:
Owarimonogatari, Part 2 169:➥ Pocket i januari. [198391]

My Hero Academia
School Briefs Novel 3 110:av Anri Yoshi
Noveller som berättar om vardagslivet i
hjälteakademin.
Midoriya och de andra i klass 1-A ska flytta in i ett nytt elevhem, Heights Alliance.
Klassens ordförande Tenya Ida hoppas bli
en lika stor hjälte som sin bror och ska
försöka hålla ordning i de nya sovsalarna.
Pocket. [202391]

Overlord Light Novel Vol 11 259:av Kugane Maruyama & so-bin
När det populära onlinespelet Yggdrasil
ska skrotas vill Momononga stanna tills
servern stängs ner, men det leder istället till
att han fångas i en annan värld... som han
bestämmer sig för att ta över!
I sin jakt på runsmidandets förlorade
konst reser Ainz tillsammans med Aura
och Shalltear mot dvärgarnas rike. Väl
framme springer de in i en främmande
invasionsstyrka, men det räcker inte för
att hejda Ainz. Han förhandlar till sig kunskap om runmagin i utbyte mot hjälp med
att återta dvärgarnas huvudstad. Enda
problemet med planen är att en isdrake
spärrar vägen.
Inbunden. [200491]

Saga of Tanya Evil
Light Novel Vol 7 199:av Carlo Zen
Tanya, den vackra och skoningslösa unga
flicka som står i frontlinjen i den kejserliga
magikerarmén, var före sin återfödelse en
40-årig kontorist.
Eldgivningen tar aldrig slut i östfrontens
leriga skyttegravar. Salamander Kampfgruppe har än en gång slungats ut i krigets vansinne, en liten kugge i krigsmaskinens stora buk. Nu kommer de att skörda
vad de har sått. De kan hoppas på seger,
men kan knappast längre styra sitt öde.
➥ Pocket i november. [202845]
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A Sarah’s Scribbles
2020 Wall Calendar 179:-

Anne Stokes
2020 Calendar 129:-

Buffy The Vampire Slayer
2020 Wall Calendar 189:-

Ciruelo Dragons
2020 Wall Calendar 189:-

Almanacka för 12 månader med
Ann Stokes fantasymålningar.

Almanacka för 12 månader och
ett ark med 12 klistermärken.

Almanacka för 12 månader med
Ciruelo Cabrals bilder.

Väggalmanacka. [200187]

Väggalmanacka. [199834]

Väggalmanacka. [196027]

Game of Thrones
2020 Wall Calendar 199:-

Harry Potter 2020 Movie
Calendar 129:-

Heart and Brain
2020 Wall Calendar 179:-

Jim Henson’s Labyrinth 2020
Wall Calendar 179:-

Almanacka för 17 månader med
bilder ur tv-serien.

Almanacka för 12 månader med
bilder från filmerna.

Alamancka för 12 månader med
The Awkward Yetis teckningar.

Almanacka för 12 månader med
bilder ur filmen.

Väggalmanacka. [196530]

Väggalmanacka. [200203]

Väggalmanacka. [194600]

Väggalmanacka. [194609]

Outlander
2020 Wall Calendar 129:-

Overwatch
2020 Wall Calendar 189:-

Pokémon
2020 Wall Calendar 219:-

Pusheen the Cat 2020 Calendar
189:-

Almanacka för 12 månader med
bilder ur tv-serien.

Almanacka för 16 månader med
bilder ur spelet.

Almanacka för 12 månader med
bilder på pokémon.

Almanacka för 12 månader och
ett ark med 12 klistermärken.

Väggalmanacka. [200197]

Väggalmanacka. [199836]

Väggalmanacka. [199882]

Väggalmanacka. [199833]

A Song of Ice and Fire 2020
Wall Calendar 179:-

Star Wars 2020
Classic Wall Calendar 129:-

Star Wars The Rise of Skywalker
2020 Wall Calendar 129:-

Steven Universe
2020 Wall Calendar 189:-

Almanacka för 12 månader med
bilder och poster av John Howe.

Almanacka för 12 månader med
klassiska Star Wars-motiv.

Almanacka för 12 månader med
porträttbilder från senaste filmen.

Almanacka för 12 månader och
100 små klistermärken.

Väggalmanacka. [191895]

Väggalmanacka. [200296]

Väggalmanacka. [200298]

Väggalmanacka. [196519]

Almanacka för 12 månader och
ett ark med 12 klistermärken.
Väggalmanacka. [194587]
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Discworld Collector’s Edition 2020
Calendar 219:-

Disney Vintage Posters
Official 2020 Calendar 129:-

Doctor Who
2020 Official Calendar 129:-

Fortnite
2020 Wall Calendar 159:-

Almanacka för 12 månader med
bilder av Josh Kirby och Paul Kidby.

Almanacka för 12 månader med
bilder av klassiska Disneyaffischer.

Almanacka för 12 månader med
porträttbilder ur tv-serien.

Almanacka för 12 månader med
snygga outfits från spelet.

Väggalmanacka. [199860]

Väggalmanacka. [200194]

Väggalmanacka. [200191]

Väggalmanacka. [200183]

Legend of Zelda
2020 Wall Calendar 179:-

Little Moments of Love 2020
Wall Calendar 179:-

Marvel Retro Classic
2020 Wall Calendar 129:-

Nightmare Before Christmas
2020 Wall Calendar 129:-

Almanacka för 16 månader med
bilder ur spelen.

Almanacka för 12 månader med
Catana Chetwynds teckningar.

Almanacka för 12 månader med
bilder på gamla Marveltidningar.

Almanacka för 12 månader med
bilder från filmen.

Väggalmanacka. [199881]

Väggalmanacka. [194592]

Väggalmanacka. [200199]

Väggalmanacka. [200200]

Rick and Morty
2020 Wall Calendar 129:-

Serams väggkalender
2020 149:-

Sherlock Official
2020 Calendar 129:-

Simpsons Wall
Calendar 2020 129:-

Almanacka för 12 månader med
bilder ur tv-serien.

Almanacka för 12 månader med
Sara Elgeholms bilder.

Almanacka för 12 månader med
bilder ur tv-serien.

Almanacka för 12 månader med
bilder ur tv-serien.

Väggalmanacka. [200201]

Väggalmanacka. [203175]

Väggalmanacka. [200204]

Väggalmanacka. [200205]

Stranger Things
2020 Calendar 129:-

The Tolkien
Official Calendar 2020 139:-

World of Warcraft 2020 Wall
Calendar 189:-

Almanacka för 16 månader med
bilder ur tv-serien.

Almanacka för 12 månader med
bilder av Alan Lee.

The Umbrella Academy 2020
Wall Calendar 129:-

Väggalmanacka. [200299]

Väggalmanacka. [194909]
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Almanacka för 12 månader med
bilder ur tv-serien.
Väggalmanacka. [200302]

Almanacka för 12 månader med
bilder ur spelet.
Väggalmanacka. [199840]
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Arkham Horror: Final Hour Board Game 429:Ett samarbetsspel i H P Lovecrafts skräckvärld. Final Hour är mer snabbspelat än det
tidigare publicerade Arkham Horror och låter hjältarna kämpa mot monster som strömmar
in i vår verklighet.
Ni kom för sent. Den gruvliga riten genomfördes och en monstruös, transdimensionell gudavarelse klöser sig in i vår verklighet genom dimensionernas tunna slöjor. En regnbågsskimrande reva öppnar sig över den mörka himlen och fasansväckande varelser strömmar
in i salarna på Miscatonic University. Ert enda hopp är att lyckas hejda anstormningen
länge nog för att på något sätt hindra ritualens effekter.
Arkham Horror: Final Hour är ett samarbetsspel där det gäller att bromsa de framrusande monsterhorderna och samtidigt leta komponenter till den ritual som kan kasta
tillbaka dem till dimensionen de kom ifrån. Ett snabbspelat, rakt Cthulhu-spel som satsar
på andan i halsgropen snarare än försiktigt undersökande och långsiktiga strategier.
➥ Släpps i november. 1-4 spelare från 12 år. Speltid 60 minuter. Regler på engelska. [201070]

Azul - Summer Pavilion 469:Skandinavisk utgåva
En variant av det finurliga kakelläggarspelet Azul. Här gäller det att bygga en
sommarpaviljong och undvika att slösa
med råmaterialet. Vem bygger bäst med
smartast materialåtgång runt fönster,
pelare och statyer?
➥ Kortspel för 2-4 spelare. 30-40 min.
Regler på svenska. Släpps i vinter. [202313]

Cat Lady:
Premium Edition 369:En lyxutgåva av spelet där kattälskare
samlar på sig leksaker, mat, kattmynta och förstås katter. Tricket i spelet är att
inte samla fler katter än du kan föda.
Här ingår fler strykarkatter, trämarköer
och möjligheter till större variation.
Kortspel för 2-4 spelare. 15-30 min.
Regler på engelska. [198754]

Magic the Gathering
Höstens Magic the Gathering-set
ger oss Guldlock, Rapunzel, Lady
of the Lake, feer och massor av
Knights. Sagotemat är ett faktum!
Det är en fantastisk sagoinspirerad
design och de nya spelmekanikerna
”Food” eller ”Adventure” är roliga
och innovativa. Man kan lugnt säga
att Wizards of the Coast har lyckats
igen.

Throne of Eldraine - Booster 39:Booster med 15 kort till Magic the
Gathering.
Booster med 15 kort. [202145]

Throne of Eldraine Planeswalker Deck 169:Leken för nya spelare innehåller en
färdig lek med 60 kort, däribland ett
foil premium Planeswalker-kort, 2
boosterpack, 1 strategiguide och en
lär-dig-spela-guide.
Planeswalker deck. [202148]

Throne of Eldraine - Bundle 399:-

Catan Starfarers 1149:-

Cooper Island 779:-

Rymdutforskarspel baserat på den
populära spelserien Catan. Spelarna utforskar rymden på ett hexagonmönstrat
bräde och söker resurser, handel och
nya världar. Det här är en ny version av
spelet från 1999, med nya illustrationer
och förbättrade regler.

Strategispel med worker placementmekanismer och sjöfartstema.
Spelarna är sjöfarare som ska
kolonisera en stor ö skapad med hjälp
av kartbrickor. De samlar resurser,
bygger och hittar små öar som ger
särskilda fördelar.

Strategi för 3-4 spelare. 120 min.
Regler på engelska. [202610]

➥ Strategi för 2-4 spelare. 60-120 min.
Regler på engelska. Släpps i vinter. [202234]
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Paket med 10 boosterpack, 20 foil
land pack, 20 regular land pack, 1
foil promo card, 1 oversized Spindown life counter, 2 reference cards,
1 reusable card storage box.
Bundle. [202146]

Throne of Eldraine
- Theme Booster 70:35 kort till Magic the Gathering.
Theme Booster. [202152]
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Harr y Potter Trivial Pursuit
Ultimate Edition 479:Trivial Pursuit-variant som prövar era kun
skaper om alla åtta Harry Potter-filmerna.
Den här utgåvan av spelet innehåller stiliga
marker för att flytta runt på spelbordet och 300
kort med 1800 frågor av varierande knivighetsgrad, indelade i kategorierna Magical Locations,
Magical People, Objects & Artifacts, Animals &
Magical Creatures, The Dark Arts och Spells &
Potions.
Sällskapsspel för 2-8 spelare. Speltid 30-60 minuter.
Regler och frågor på engelska. [189131]

KeyForge

Marvel Champions:
The Card Game 665:Ett samarbetskortspel byggt på
Living Card Game-konceptet från
Fantasy Flight Games. Spelarna
kontrollerar var sin Marvelhjälte
i kamp mot superskurkarna. Välj
mellan Iron Man, Captain
Marvel, Spider-Man, Black Panther,
och She-Hulk. Startboxen innehåller mer än 350 kort, 100 markörer,
fem hit point-räknare och lite annat
smått och gott - allt du behöver för
att börja spela.
➥ Kortspel för 1-4 spelare. Regler på
engelska Släpps i november. [201072]

Ett spel som definierar termen ”pick up
and play”. Allt man behöver är var sin lek
och något att använda som tokens.
KeyForge är ett spel med slumpmässigt
genererade kortlekar. Spelarna har var
sin kortlek med en unik kortrygg och en
slumpad samling kort från tre av
spelets olika fraktioner. Precis som i
Magic the Gathering turas spelarna om
att frammana soldater, kasta besvärjelser
och uppgradera sin sida av brädet. Hur
många kort som får spelas styrs av vilken
fraktion spelaren väljer att använda i
början av sin runda. Du får bara spela ut
kort som matchar den valda fraktionen.
En annan skillnad från Magic, och kanske
den viktigaste, är att spelet inte är utformat som en strid, utan en slag kapplöpning där
det gäller att smida nycklar. För att vinna samlar spelarna på sig en valuta som kallas för
Æmber. När du har samlat på dig sex Æmber måste du smida en nyckel. Första spelaren
till tre nycklar vinner. Allt detta gör att spelet erbjuder en rolig taktisk upplevelse utan att
bli för tung och restriktiv.
Keyforge är ett perfekt spel att spontant spela på krogen eller ett kafé. Det faktum att du
inte får bygga om dina lekar gör att skokartongerna i din garderob, fyllda med kort som
aldrig används, blir ett minne blott.

KeyForge: Worlds Collide 269:Det nya startsetet för Richard Garfields samlarkortspel.
Worlds Collide erbjuder två nya hus med 284 nya kort som kan läggas till de existerande
lekarna. Den här startlådan innehåller allt du behöver för att börja spela, eller utöka
befintliga lekar.
➥ Kortspel för 2 spelare. 15-45 minuter. Regler på engelska. Släpps i november. [201080]

KeyForge:
Worlds Collide Deck 100:Varje archonlek i spelet har ett unikt namn,
design och blandning av kort. Achonlekarna
till Worlds Collide är anpassade för att ge
en jämn match mot tidigare lekar som har
publicerats till spelet.
Archon Deck. [201081]

KeyForge: Worlds
Collide Deluxe Deck 175:Deluxelekarna innehåller allt en spelare
behöver för att börja spela KeyForge: en
Archonlek, snabbregler, en chain tracker, tre
nycklar och tokens.

Pokemon
Trading Card Game
Sun & Moon Cosmic Eclipse
Booster 55:Boosterpack med 10 kort.
Booster. [202334]

Kortlek. [201082]

KeyForge: Worlds Collide
Premium Box 449:En förvaringslåda till dina kort och andra
KeyForge-komponenter plus två Worlds Collide archonkortlekar.
Box och kortlekar. [201083]
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Coraline: Beware the
Other Mother 285:-

Just One 210:-

(Skandinavisk utgåva)

Neil Gaimans roman har
blivit samarbetsspel! Ikläd er
rollerna av spökbarnen som
tas till fånga av Beldam och
försök befria Coraline och
hennes föräldrar ur Beldams
våld. Möt Mr. Bobinsky och
hans hoppande cirkusmöss,
slåss mot Andra pappa och
slita pärlringen ur händerna
på Miss Spink.

Lättsamt samarbetsspel som
vann pris som årets spel (Spiel
des Jahres) 2019. Ett ord söks och
en av spelarna vet inte vilket. De
andra ska ge ledtrådar som gör
det lätt att gissa, lite som gåtorna
i ett korsord. Men det gäller att
känna varandra - om två spelare
ger exakt samma ledtråd får inte
den användas. När den gissande
spelaren hittar rätt ord får
gruppen en poäng.

➥ Samarbetsspel för 1-4 spelare.
30-60 min. Regler på engelska.
Släpps i vinter. [202525]

➥ Kortspel för 3-7 spelare. 20 min.
Regler på svenska. Släpps i vinter.
[202315]

ÅRETS
SPEL!

expansioner

Crusader Kings 999:-

Deep Blue 555:-

Strategispel med korsfararkungar som
slåss om makt, rikedom och religiöst
inflytande i det medeltida Europa.
Spelet baseras på tv-spelet med samma
nam, omvandlat till brädspel. Är det
din dynasti som överlever och sätter sin
prägel på kontinenten?

Ett vrakplundringsspel med snygg karta
som passar hela familjen. Efter att ha
skaffa skattkartan gäller det att samla
rätt grupp av dykare, sjömän och arkeologer för att hinna först till de sjunkna
vraken och plundra dem. Följ med på
motspelarnas dykningar och lägg ditt liv i
deras händer - med chans att tjäna stort.

Strategi för 1-5 spelare. 120-180 min. Regler på
engelska. [192566]

Strategi för 2-5 spelare. 45 min. Regler på
engelska. [198769]

Arkham Horror: The Card Game
The Search for Kadath 179:Ni reser genom Drömländerna i
sökandet efter Kadath, osäkra på er
nya roll som Drömmare och vad det
kan innebära.
➥ Del 1 i The Dream-Eaters.
Släpps i vinter. [202577]

A Thousand
Shapes of Horror 179:Fördjupa er i det namnlösa husets
gåtor.
➥ Del 2 i The Dream-Eaters.
Släpps i vinter. [202578]

Die Hard: The Nakatomi
Heist Board Game 539:Ett asymetriskt brädspel där en spelare
kontrollerar John McClane och de andra
styr Hans Gruber och hans män från filmklassikern Die Hard. Ska McClane lyckas
sabotera tjuvarnas planer, eller överlever
han inte krälandet genom hisschakten?
➥ Sällskapsspel för 2-4 spelare. 60-90 min.
Regler på engelska Släpps i vinter. [202332]
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Har vest Island 319:Växtodlingsspel där det gäller att
plantera olika frukter och växter på
den subtropiska ön Formosa (Taiwan).
Ett trevligt spel med samla-saker-avsamma-sort-mekanism och vackert
illustrerade kort och markörer. Passar
hela familjen.
Kortspel för 2-4 spelare. 30-40 min. Regler på
engelska. [202305]

Welcome To... Summer
Neighborhood Expansion 119:En expansion till stadsbyggnadsspelet Welcome To ... Här ingår 2
nya stadsplaner och 50 ark med nya
illustrationer och spelmekanik.
Expansion. [202293]
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Tapestr y - A Civilization Game 1149:Jamey Stegmaiers civilisationsbyggarspel hör till årets mest efterlängtade nyheter.
Tapestry är ett storslaget och originellt civilisationsbyggarspel. Målet är att bygga den
historiemässigt bästa civilisationen och spelarnas val skapar väldiga olika kulturer. Alla
startar på stenåldern och följer fyra utvecklingsspår: vetenskap, teknologi, utforskande
och krig. Satsa på att specialisera dig eller pröva en mer balanserad utveckling.
Tapestry har diskuterats mycket under året (skaparen ligger bakom flera andra egensinniga spel, bland annat Scythe). Det är inget ”klassiskt” civilisationsbyggarspel. Här
finns inget teknologiträd och ingen låst utvecklingstrappa, utan ”tapetkorten” beskriver
istället storskaliga förändringar som kan komma i plötsliga kliv och verka överraskande.
Det finns ett stort element av slump och spelet är snarare taktiskt än strategiskt, men
ändå utmanande och fascinerande.
➥ Strategispel för 1-5 spelare. 120 min. Regler på engelska. Släpps i vinter. [202205]

OMTALAT!

OMTALAT!

expansioner

Call to Adventure
The Name of
the Wind Expansion 219:En expansion med 75 nya kort till
spelet som baserar sig på Patrick
Rothfuss romanserie The Kingkiller
Chronicles. Här finns nya utmaningar, öden och regler.

Gloom of Thrones 269:-

Sanctum 629:-

Deppkortspelet Gloom möter Game of
Thrones. Vad passar bättre för Gloom ett spel där olycksdrabbade släkter ska
ledas genom en miserabel tillvaro - än
ett blodigt tronföljdskrig med vidhängande lönnmord och förräderier? Följ
de dömda tronpretendenterna i deras
hjälplösa försök att lägga beslag på
Porslinstronen. Mest olycka vinner!

Äventyrsspel med rollspelskänsla i en
fantasyvärld hemsökt av demonhorder.
Spelet är tydligt hack & slash-inspirerat, men har också taktiska komponenter när du utrustar och förbättrar din
hjälte. Hjältarna slår sig igenom demonhorder för att ta sig fram till slutbossen,
Demonernas furste.

➥ Kortspel för 2-5 spelare. 30-60 min.
Regler på engelska. Släpps i vinter. [202233]

➥ Brädspel för 2-4 spelare. 60-120 min.
Regler på engelska. Släpps i vinter. [202236]

Expansion. [202572]

Through The Ages
New Leaders and Wonders 319:En expansion till det civilisationsbyggande spelet Through the Ages,
där det gäller att bygga upp teknologi, kultur och vetenskap för att
skapa en livskraftig civilisation. Det
här tillbehöret innehåller ledare,
underverk och militär teknologi
➥ Släpps i vinter. [202238]
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Starcadia Quest 519:-

Paranormal Detectives 379:-

Ett fristående kampanjspel i lekfull
space opera-miljö. Den djävulska Supreme Commander Thorne försöker lägga
under sig galaxen och varje spelare
kontrollerar två hjältar som kämpar
mot diktatorn - och varandra.

Ett slutledningsspel där en grupp
paranormala detektiver ska kommunicera med ett spöke och ta reda på
vem eller vad som orsakade personens
död. Spöket svarar på spökens vis, med
olika kusliga signaler som detektiverna
måste tyda.

➥ Brädspel för 2-4 spelare. 60 min. Regler på
engelska. Släpps i vinter. [202289]

➥ Deckarspel för 2-6 spelare. 30-50 min.
Regler på engelska. Släpps i vinter. [202307]
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expansioner

Mansions of Madness 2nd Edition
Path of the Serpent 599:Femte stora expansionen till det appkontrollerade Lovecraftspelet tar
med hjältarna till Amazonas urskog.
På jakt efter sanningen bakom
Ormens gåta beger sig hjältarna in
i de sydamerikanska djunglerna. De
möts av otaliga faror, både naturliga
och högst onaturliga. För att hejda
Ormens förbannelse måste de utforska lämningarna efter glömda
civilisationer i tre nya scenarion
med nya utredare, pussel och
mysterier.
➥ Expansionen släpps
i november. [199450]

Chock - Åter från graven 449:Det klassiska skräckrollspelet i ny version!
På 80-talet gavs skräckspelet Chock ut av Äventyrsspel. Idag har Eloso Förlag
tagit upp facklan för att föra Chock in i 2000-talet. Bli en av de medvetna som
inte kan släppa det ni sett - eller spela som helt ovetande och upplev skräcken
för första gången. Vare sig ni spelar som om ni tillhörde en världsomspännande organisation som bekämpar de okända väsen som finns i vår värld, eller
bara blivit lämnade ensamma i en stuga i den tornedalska vildmarken och
hör något omänskligt skria i skymningen, är Chock ett klassiskt skräckspel.
I samarbete med Institutet för språk och folkminnen har spelet lyft in en hel
del svensk folklore i kombination med den klassiska känslan från det gamla
Chock. Stämningen är densamma, reglerna är helt nya och anpassade för ett
snabbt spel med en blinkning åt det nostalgiska.
Startboxen innehåller två regelböcker, tärningar, rollformulär och äventyret
”Skräcken på Wiiks herrgård”.
Box. [204349]

Beredskapstid Någonstans
i Sverige 299:Den svenska beredskapen är god. Chocks
alternativa tidslinje fokuserar runt 19401944 och utspelar sig i Sverige medan
världskriget rasar runtomkring. Anders
Fager skriver inte mindre än fyra äventyr
till Chock i denna miljö!
Häftat album. [204350]
Ticket to Ride - Japan & Italy 449:Sjunde kartsamlingen till det
populära tågbyggarspelet Ticket to
Ride innehåller en dubbelsidig karta
med Japan på ena sidan och Italien
på den andra.
På den japanska kartan är vissa
linjesträckningar reserverade för
snabbtågen, shinkansen. En sådan
sträckning kan användas av alla
spelare. Shinkansentåg ger särskilda poäng som kan bli avgörande
vid sammanräkningen i slutet.
Brädet har också en inlagd karta
över Tokyos tunnelbana. I Italien
är kartan uppdelad i regioner.
Spelarna får poäng baserat på hur
många regioner de knyter samman
med tågtrafiken. Där finns också en
ny typ av färjetrafik representerad.
➥ Expansion till Ticket to Ride eller Ticket
to Ride Europe. Släpps i vinter. [202292]
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Märk hur
vår skugga 199:Med Anders Blixt vid pennan och Nisse
Gulliksson vid illustrationsrodret återvän
der vi till 80-talet och ett klassiskt äventyr i
Stockholmsmiljö.
Det är yuppiens tid vid Stureplan och det
är fest varje kväll. Men något inte helt
mänskligt verkar agera i kulisserna och
snart är rollpersonerna inblandade i en
härva med skuld, hopp och förtvivlan som
de får svårt att ta sig ur.
Häftat album. [204353]

Rollformulärsblock 129:Block med 48 dubbelsidiga rollformulär.
Häftat album. [204352]
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KLASSIKER I NYTRYCK

Mutant - Undergångens ar vtagare
Dimma över Hindenburgs gator. Muterade älgar och desillusionerade robotar. En värld
som brutit samman i krig och epidemier, men nu långsamt reser sig ur askan, förändrad
till oigenkännlighet. Det här är en upphottad och moderniserad version av det första
rollspelet Mutant, som ursprungligen gavs ut i början av 80-talet. Scenen är Sverige
efter den stora Katastrofen. Allt ligger i ruiner. Genetiska missgrepp har skapat muterade djur och människor. I förbjudna, strålsjuka zoner kan skatter från den industriella
eran rotas fram. Stammar av intelligenta djur har mutat in stora områden som sina och
långsamt växer en ny civilisation fram, i nybyggarstäder och runt lägereldar. Reglerna är
enkla och passar bra för både nybörjare och erfarna spelare.

Symbaroum
Mörkrets moder 339:-

Fjärde delen i Krönikan om Törnetronen

Skogarna mörknar, vattnen och
vidderna likaså. Varken Drottningens
undersåtar
eller klanernas
folk har tagit
varningarna
på allvar. Nej,
begäret efter
skogarnas
skatter har
alltid varit
starkare än
både rädslan
och försiktigheten, och
inget begär har väl flammat hetare än
åtrån att finna platsen som kallas Allt
det mörkas moder. Nu är tiden inne för
jakten på Symbar.
➥ Inbundet album i februari. [204102]

Coriolis
Scenariokompendium 1 169:Mutant - Undergångens
arvtagare 359:Det här är den reviderade
regelboken från 2004. Den
innehåller allt du behöver
för att börja spela, och
dessutom en karta över
Pyrisamfundet, utökade och
förbättrade stridsregler, mer
information om Pyrisamfundets kejsare och mycket mer.
Inbundet album. [49504]

Spelarboken 329:-

Zonernas Zoologi 329:-

Spelarens bok till Mutant
Undergångens arvtagare
samlar de ursprungligen
fyra specialböckerna som avhandlade de olika grupperna
i spelet - icke-muterade,
muterade, psi-mutanter och
robotar. Dessutom ingår lite
extra material i form av ett
kapitel om defekter.

Mutants monsterbok har
undertiteln ”En sannfärdig
förteckning över alla monster, mutanter och missfoster
i Pyri med omnejd - av Adelia fon Hartman, kejserlig
historiograf vid Gryningspalatset i Hindenburg”. Boken
rymmer allt från nyttodjur
till groteska monster.

Inbundet album. [53883]

Inbundet album. [41011]

Ett kompendium med tre äventyr:
Skräddaren från Mira drar in rollpersonerna i
de styrandes
intriger i Ikonstaden.
I Vilddjurets
öga, som
utspelar sig på
skogsmånen
Arzachel, ställs
rollpersonerna
ikontro på
sin spets i
kontrast mot
den rationella
vetenskapen.
På den stekheta planeten Lubau ombeds rollpersonerna att utreda ett mord
i äventyret Ikonernas algebra.
Häftat album. [204105]

Svärdets sång
Bittermarken 259:-

Pirit Den innersta kretsen 329:-

Nordholmia - Kaisers
testamente 329:-

Hindenburg Min älskade 329:-

Första delen i kampanj
trilogin Undergångens
arvtagare består av tre delar
- Huvudjägarna, Kengarfurstens sorti och Fallet
Cappuccino. Rollpersonerna
anlitas för att återbörda en
försvunnen robotskalle och
tvingas ut på en farofylld
färd till det laglösa territorium som kallas Frihetens
slätter, bland rubbitar, åhlar
och förryckta motorkultister.
Boken innehåller också en
beskrivning av staden Pirit.

Andra delen i Undergångens arvtagare är en massiv
kampanj- och äventyrsmodul med material för
staden Nordholmia och tre
fullängdsäventyr: ”Silversoldaten”, ”Jernets Hierta” och
”Det förlorade paradiset”.
16 färgsidor med illustrationer och två färgkartor över
norra Pyrisamfundet ingår,
plus regler för hur resterna
av världens digitala nätverk
fungerar.

Den tredje och avslutande
delen i den episka kampanjen Undergångens
arvtagare. I Pyrisamfundets
huvudstad dukas upp för en
magnifik hyllningsfest när
riket på nyårsaftonen fyller
100 år. En spänd förväntan
ligger i den kalla vinter
luften inför festligheterna,
men också en bitande oro.
Det ryktas om konspirationer i det fördolda. I Malsjöns
inlopp har rikets armada
ankrat upp.

Inbundet album. [15433]
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Inbundet album. [2617]

Bittermarken är en kampanjbok till
rollspelet
Svärdets sång.
Den innehåller både en
beskrivning av
Bittermarken,
isens rike som
ligger norr om
Ravland (nu
känt som Det
glömda landet),
och kampanjen
Isens gåta som
beskriver ett
antal olika
maktspelare och platser som alla spelar
viktiga roller i de skeenden som era
äventyrare kommer att vara en del av
under era äventyr här.
➥ Inbunden i februari. [204362]

Inbundet album. [61739]
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Vad gör Alien RPG speciellt och bra?
Vi frågade Nils Karlén och
Tomas Härenstam på Fria Ligan.
Stressen och Stay frosty
- Stressen är det som är unikt för det här
spelet, säger Nils. Vi ville behålla mycket av spelsystemet från våra andra spel,
men föra in någon ny grej som kändes Alien.
Det blev stressen. En nyckelfras från filmen
Aliens är Stay frosty. Ju mer stressad man
blir, desto bättre blir man, tills man helt
tappar kontrollen. Det är en mekanism vi har
testat väldigt mycket. Det visar sig att paniken smittar. Det blir väldigt roliga kaskadeffekter.
- Vi klurade på hur man skulle bli av med
stressen unden spelets gång, inflikar Tomas.
Man återhämtar sig och sänker stressen på
olika sätt. Det är nog den del vi har speltestat mest.

Agendor
- Alla rollpersonerna har egna hemliga agendor, säger Tomas. För att det inte ska bli
svårspelat är din agenda uppdelad i tre delar. Den eskalerar under scenariots gång och
i del tre ska allt verkligen gå loss.

Stealth och ping!

Alien RPG - Core Rules 449:Grundregelboken innehåller allt du behöver för att skapa rollfigurer
och sätta samman äventyr, både kortare scenarioäventyr och längre
kampanjer. Boken beskriver Aliens värld år 2138.
Inbunden i december. [202197]

Chariot of the Gods 199:Introduktionsäventyret är ett cinematiskt scenario, den kortare och
mer skräckfyllda varianter av äventyr till spelet. Det utspelar sig som
sig bör i rymden, där ingen kan höra dig skrika, och är avstt för 3-5
spelare med spelledare.
Häftat album i december. [202203]

GM Screen 229:Spelledarn i Alien heter som sig bör Mor. Modersskärmen visar ett
grinande xenomorf målad av Martin Grip på utsidan och innehåller alla
nödvändig tabeller.
Spelledarskärm i december. [202200]

- Det är ju något alla minns från Aliens:
rörelsedetektorn och pinget. En viktig del av
spelet är stealth, säger Nils. Man har kartor, som över ett skepp, och när man utforskar dem går man runt med sin rörelsedetektor
och lägger ut ”pingbrickor” på kartan.
- Lite av ett brädspelselement, säger Tomas.

Och xenomorferna då?
- Där har vi lånat en mekanism från vårt
fantasy
spel Svärdets sång som gör att de inte
beter sig på samma sätt hela tiden.Det gör
aliens farliga och svårberäknade.
- Vissa attacker blir instakill. Det blir
oväntade effekter.
- Men man kan ju inte ha xenomorfer jämt. Det
är extra viktigt i kampanjspel att variera.
Cinematic play, one offs, är ren skräck.
Kampanjspel är ett bredare rymdspel, säger
Tomas.

Maps & Markers Pack 199:En karta över den kända rymden 2183 - enligt Fria Ligan en av de mest
fullödiga sammanställningar som har gjorts av världen i Aliens universum. Här ingår också kartor att användas i introäventyret Chariot of
the Gods, markörer för rollfigurerna och ”ping-markörer” som används
för att skapa they-are-inside-the-perimeter-skräck.
Kartpaket i december. [202201]

Base Dice Set 199:Tio tärningar med specialsymboler för Alien.
10 tärningar i december. [202198]

Stress Dice Set 199:Tio stresstärningar till spelet.
10 tärningar i december. [202199]

Custom Card Deck 149:En ask med 55 kort som hjälper dig att hålla spänningen levande: 22
vapenkort, 20 karaktärskort, 3 fordonskort och 10 initiativkort.
Ask med kort i december. [202202]
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Eberron - Rising from
the Last War 499:Dungeons and Drawings: An
Illustrated Compendium of
Creatures 189:En illustrerad bok om monstren från Dungeons & Dragons.
Alla varelser presenteras på
en hel sida tillsammans med
en text om vad i folklore eller
vetenskap som kan ha inspirerat till skapandet av dem.
Inbunden. [199876]

Kampanjvärlden Eberron dök upp 2004, sedan
skaparen Keith Baker hade vunnit en tävling om
bästa spelvärld till D&D.
Eberron är en värld med drag av steampunk - det
var här de robotlika Warforged först dök upp - och
har en noirkänsla med stora städer och en rik
historisk bakgrund. Teknomagiska påfund som
luftskepp och blixttåg ger en egen ton åt Eberron.
Nu har världen uppdaterats för att användas
i femte utgåvan av spelet. Boken innehåller en
världsbeskrivning och en kampanj som tar med
rollfigurerna till det dimsvepta Mournlands.
Utöver världsbeskrivning och äventyr ingår nya
raser och en en ny officiell klass - artificer - som skapar märkliga föremål. Dragonmarks, en unik
företeelse som vi minns från gamla Eberron, finns förstås med och har fogats in i de nya reglerna.
Inbundet album i november. [201947]

Dungeons & Dragons
vs. Rick and Mor ty 299:En knasig crossover för alla D&D-spelare som gillar
Rick and Morty!
Det här är en Dungeons & Dragons-startbox med
Rick and Morty-tema, i samma anda som Stranger
Things-startboxen vi fick in tidigar i år. Den innehåller grundläggande regler, figurer, tärningar och ett
litet äventyr - allt du behöver för att spela ett väldigt
knasigt och utflippat D&D-äventyr för rollfigurer på
nivå 1-3.
Box. [198002]

Bestiary Notebook Set 199:Papplåda med åtta anteckningsböcker som kan komma
till pass under spelets gång.
De åtta böckerna pryds av
bilder på olika monster, som
också beskrivs i korthet.

Monster Cards:
Creature & NPC Cards 210:182 laminerade kort med NPC:er och varelser.
Box med kort. [203023]

Pocket. [197234]

Monster Cards: Epic Monsters 330:Lost Citadel RPG: A Setting
Sourcebook for 5E 449:Lost Citadel är företaget Green
Ronins kampanjvärld där odöda
horder har förött allt och de fåtaliga
överlevande har samlats i en sista
utpost - Redoubt. Det här är en
anpassning för Dungeons & Dragons
av kampanjvärlden.
Inbunden. [195501]

77 dubbelsidiga, laminerade kort med alla legendariska
monster från Monster Manual, Volo’s Guide to Monsters och Mordenkainen’s Tome of Foes.
Box med kort. [203025]

Monster Cards: Mordenkainen´s
Tome of Foes 299:109 laminerade kort med varelser från Mordenkainen’s
Tome of Foes.
Box med kort. [203029]

Dungeons and Tombs:
A Young Adventurer’s
Guide 149:En liten nybörjarbok för den
som vill sätta sig in i Dungeons & Dragons värld utan
att behöva läsa alla regelböckerna. Här presenteras en
viktig del av spelet - de grottsystem och mystiska gravar
fyllda med fällor som drar till
sig äventyrslystna hjältar.
Inbunden. [197302]
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rollspel på engelska
Afterlife: Wandering Souls RPG 379:-

James D’Amato
The Ultimate RPG
Gameplay Guide 139:-

Keith Amann
The Monsters Know What
They’re Doing 289:-

En praktisk handbok till
rollspelande.

En fet guide till DM-ande.
Inbunden. [200035]

Storpocket. [199930]

Ett spirituellt och egensinnigt spel som tar
med spelarna till det surrealistiska
existensplanet Tenebris.
Tenebris är en slags skärseld, men utan
plågor. Där irrar själar efter de döda som
inte kom till himlen eller helvetet. De har
inga minnen kvar från livet på jorden
och befinner sig i en oändlig öken fylld av
portaler till andra världar. Tillsammans
måste de ta reda på vilka de var och resa
till andra världar på jakt efter svar om sig
själva. Målet är att finna sanningar och en
slags frid.
➥ Inbundet album i vinter. [202192]

The Excellents RPG Are you Princess Enough? 129:Universums främsta prinsessor tar sig an
oöverkomliga hot och övervinner dem.
The Excellents är ett lättsamt rollspel som
använder sig av de smidiga Polymorphreglerna. Rollfigurerna är mäktiga
prinsessor med superkrafter som hjälper
dem att lösa kniviga problem. Regel
boken innehåller allt du behöver förutom
tärningar.
➥ Häftat album i vinter. [202188]

Jim Henson`s Labyrinth:
The Adventure Game 449:The Art of Diablo 479:-

Jared Blando
Fantasy Mapmaker: How
to Draw RPG Cities for
Gamers and Fans 319:-

En konstbok som omfattar
alla Diablospelen.
Inbundet album. [197925]

Lär dig rita snygga kartor.
Häftat album. [200246]

Ett generiskt spel baserat på filmen
Labyrinth.
Regelboken är till det yttre en kopia av
Sarahs Labyrinthbok från filmen. Den
innehåller ett äventyr som tar med spelarna till Labyrinthvärlden. Det kan spelas
med valfritt regelsystem eller med de
enkla regler som medföljer i boken. Spelet
passar både nostalgiker som såg filmen
som små och nya spelare som vill ha en
rolig introduktion till rollspel.
Inbunden. [197131]

Legacy - Life Among the Ruins 2nd Edition
Godsend 199:-

The Art of Splatoon 2 379:Illustrationerna och bakomkulisserna-samtal om
Nintendospelet.
Inbundet album. [199060]

Destiny: Grimoire
Anthology - Vol 2 299:Andra boken om bakgrund
och värld i Destiny.
Inbundet album. [197928]

En ny kampanjmiljö till rollspelet Life
Among the Ruins, som i vanliga fall ut
spelar sig i en klassisk postapokalyptisk
värld. Speciellt för Life Among the Ruins
är att spelet sträcker sig över flera genera
tioner och berättar storslagna historier.
I Godsend är rollfigurerna avatarer av
gudar. De drar genom världen och för
bannar eller välsignar dödliga som de
finner för gott. De bär på minnen från
sina många tidigare inkarnationer och är
nästan oändligt mäktiga. Frågan är hur de
ska använda sin makt. För att hjälpa guden vars inkarnater de är? För att hjälpa
människorna? För att rädda världen i en
mer storskalig mening?
Häftat album. [188040]

Dialect: A Game About Language
and How It Dies 299:Dialect är ett spelledarlöst spel
för 3-5 spelare som gestaltar sin
erfarenhet av det isolerade sam
hället Isolation, genom att skapa
ett språk som Isolations invånare
talade. Nu är språket borta,
men spelet gestaltar vad som
hände med dem som talade
det och med deras språk.
Inbunden bok och kortlek.
[197262]

Primal Pathways 199:En bioteknisk science fiction-miljö till Life
Among the Ruins.
På en ung planet någonstans i Vintergatan
krälar en nyfödd varelse upp ur det primordiala slemmet. Den ställs inför evolutionens urvalsmekanism, men på den här
planeten är inte det naturliga urvalet helt
naturligt. Väktare, med ursprung på ett
annat existensplan, styr utvecklingen på
planeten. De kommer att styra och influera
hur din nyfödda varelse utvecklas, förökar
sig och så småningom skapar en högre
civilisation. Vilken väg väljer ni att ta när
ni formar er värld?
Häftat album. [188039]
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The One Ring RPG
Core Rulebook 2nd Ed 599:Det bästa Sagan om ringen-rollspelet har kommit i ny,
förbättrad utgåva.
The One Ring utspelar sig mellan händelserna i Hobbiten och Sagan om ringen. Spelets regler fångar på ett
utmärkt sätt känslan från Tolkiens böcker - kampen
mellan ont och gott, de långlivade släktenas förhållande
till människorna, känslan av en gammal värld som dör
och ersätts av en ny. Kampanjmiljön är centrerad runt
Mörkmården och Ensamma berget. Andra utgåvan innehåller, utöver en del regelföbättringar, nya illustrationer
och flera nya kartor.
➥ Inbundet album i november. [202186]

ROLLSPEL PÅ ENGELSKA

Warhammer 40.000
Wrath & Glor y RPG:
Revised Core Rulebook 599:Nya utgåvan av rollspelet i Warhammer 40.0000:s mörka
framtid.
Cicatrix Maledictum, Den stora klyftan, har slitit galaxen i tu. Rumtiden bågnar och daemoner sprider förödelse
i stjärnsystemen. Imperiet har tappat kontakten med
flera världar och situationen är kritisk. Kan rollfigurerna
göra en skillnad och bromsa katastrofen? Spelet använder enkelt system med sexsidiga tärningar i en pool - lätt
igenkännbart för alla som har spelat figurspelet.
➥ Inbundet album i vinter. [202139]

Legacy - Life Among the Ruins 2nd Edition
Rhapsody of Blood 199:-

Warhammer Fantasy Roleplay
Gamemaster`s Screen 299:-

En mörk fantasykampanjvärld till genera
tionsrollspelet Life Among the Ruins.
En gång varje mansålder stiger blodsmånen på himlen. Då välsignas en av Slottets
mörka tjänare med krafter som gör det
möjligt att skapa horder av härjande
bestar, förvrida själva verkligheten och
söka den oheliga graals gudalika krafter.
Rollfigurerna tillhör familjer som i århundraden ha kämpat mot Slottes herrar och
förödelsen de sprider när blodsmånen visar
sig. Nu är det dags igen. Följ generationer
av kämpar i ett gotiskt fantasyepos.

En snygg skärm till den nya utgåvan av
rollspelet i Warhammers Gamla värld. Med
skärmen följer ett häfta på 32 sidor med
artiklar om allt mellan himmel och jord
som kan vara användbart för spelledaren.

Häftat album. [188041]

Paleomythic: A Roleplaying Game
of Stone and Sorcery 259:I det förhistoriska Mu tar jägare, siare och
visa åldringar upp makten mot fiende
stammar och magiska hot.
Upplev mytiska äventyr i en stenålder
som aldrig var. Utforska tempelstäder och
ruiner. Kämpa mot märkliga monster och
onda trollkarlar i ett spel som skapar en
unik, pulpig forntidsvärld.
➥ Inbunden i november. [194512]

Romance of the Perilous Land 259:Rollspel i kung Arturs magiska Britannien.
Romance of the Perilous Land är inte bara
ett arturianskt rollspel. Det hämtar också
inspiration från brittisk folklore och kan
användas för att berätta olika slags sagor
med brittisk bakgrund. I grunden handlar
det dock om Artur och hans riddare, men
regler för chevalereska herrar, maktkamp,
onda riddare och plundrande legoknektar,
samtidigt som jättar, vattennymfer och
andra märkliga varelser väntar i bakgrunden. Spelet bjuder på en större variation i
skapandet av rollfigurer än Pendragon, det
mest kända arturianska rollspelet

➥ Spelledarskärm i vinter. [199097]

WITCH: Fated Souls RPG 350:Spela häxor och trollkarlar som har sålt
sina själar till demoner i utbyte mot makt
och magiska krafter.
Rollfigurerna är ”fated”. De har sålt sina
själar till mörka makter och fått tillgång
till en helt ny värld, med andra existensplan och märkliga förmågor. För att
utforska den nya världen sluter de sig
samman i häxcirklar. Tillsammans möter
ni en oförstående värld, magiska hot och
ibland också hot från andra häxor eller
den styrande församling som kallas Rådet.
Rollfigurernas relation till demonen de har
svurit sig till har en stor betydelse i spelet
och för den personliga utvecklingen.
Inbundet album. [202190]

ZWEIHÄNDER Grim & Perilous RPG:
Player’s Handbook 429:En bok som innehåller en förkortad version
av de tio första kapitlen ur grundregel
boken till det grimdarkråa rollspelet
Zwaihänder.
Här hittar du allt du behöver för att skapa
en rollfigur: yrken och regler för att bli
bättre, bakgrund och färdigheter, magi
och ritualer. Spelet har en stor bredd, med
72 yrken, 43 expertisyrken, 10 blodslinjer, flera bakgrundsuppslag och mängder
av vapen och magiska besvärjelser. En
behändig bok för dig som vill fixa med din
rollfigur och planera inför spelomgången
men inte vill skaffa den stora regelboken.
➥ Inbunden i januari. [200993]

➥ Inbunden i november. [197724]
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FILM & TV-SERIER PÅ DVD & BLU-RAY
tv-serier
Arrow, The Complete
Seventh Season 399:TV-serie baserad på superhjälten från DC
Comics, miljardären Oliver Queen som
skjuter båge i rättvisans tjänst.
I sjätte säsongen har Oliver släppts ut ur
fängelset och gör upp med Ricardo Diaz
och hans gäng, Longbow Hunters. Han
tar sig också an ett värre hot, terrorist
organisationen Nionde cirkeln.
DVD från England. Ej svensk text. [202615]

Arrow, The Complete
Seventh Season (blu-ray) 499:Blu-ray från England. Ej svensk text. [202616]

The Big Bang Theory,
Season 1-12 1099:En samlingsbox med hela serien, som nyligen avslutades med den tolfte säsongen.
➥ DVD från England i november.
Ej svensk text. [203471]

The Big Bang Theory, Season 12 349:Den tolfte och sista säsongen av tv:s
återkommande skrattfest kulminerar i 24
humorpackade avsnitt som tar komedi
genren till nästa nivå ... och vidare.
De briljanta bästisarna Leonard Hofstadter och Sheldon Cooper och deras super
smarta vänner samarbetar för att lösa vardagliga dilemman orsakade av universitetsvärlden, familjekriser och tv-spel. Men
alla bra teorier leder fram till en slutsats.
➥ Svensktextad dvd i november. [182499]

The Big Bang Theory,
Season 12 (blu-ray) 399:➥ Svensktextad blu-ray i november. [203467]

Descendants 3 139:Skurkbarnen återvänder till De förlorades
ö för att rekrytera en ny grupp skurkar till
Auradon Prep.
När de reser ifrån ön ställs hela Auradons
säkerhet på spel när ett kraftfält bryts.
Mal är orolig att fienderna Uma och Hades
kommer att försöka hämnas på riket, och
bestämmer sig därför för att stänga ner
kraftfältet permanent. Trots hennes beslut
hotar en ofattbar mörk kraft hela Auradons befolkning, och det är nu upp till Mal
och Skurkbarnen att rädda alla i den mest
episka striden hittills.
Svensktextad dvd. [203487]

Doctor Who The Collection:
Season 23 (blu-ray) 699:Den 23:e säsongen innehåller 14 avsnitt
med Colin Baker som Doktorn. Säsongen,
från 1986, var den sista med Baker som
doktorn.
Den 23:e säsongen, som spelades in efter
att serien nästan hade lagts ner, utgör en
enda lång sammanhängande handling:
Rättegången mot Doktorn. Den är i sin
tur uppdelad på fyra lite mindre avsnitt.
Doktorn kämpar mot skurken Sil och sin
nemesis The Master, möter också roboten
Drathro och de växtbaserade vervoiderna.
DVD från England. Ej svensk text. [203128]

The Expanse Season 3 299:Kriget mellan Jorden och Mars rasar i
solsystemet och nästa skrämmande fas
i utvecklingen av protomolekylen hotar
att förgöra hela mänskligheten. Mitt i
konflikten kämpar besättningen på The
Rocinante med att hantera sina interna
motsättningar samtidigt som de försöker
rädda sig själva och de nödställda.
➥ Svensktextad dvd i november. [203461]

FILMBÖCKER

Stranger Things
Visions from the Upside
Down: A Stranger Things
Art Book 299:Bildmaterial från mer än
tvåhundra artister från olika
områden - tecknade serier,
illustrationer, tv-spel, animation. Tillsammans återskapar
de bilden av Hawkins i Indiana
och visioner av Upside Down.
Påkostad och bra julklapp till
alla Stranger Things-fans.
Inbundet album. [197143]
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Game of Thrones The Costumes 599:En maffig presentbok om
kostymerna till tv-serien Game
of Thrones. Från Winterfells
praktiska tygkläder till broderier och påkostade festdräkter
i King’s Landing har tv-seriens
skapare ansträngt sig för att
skapa en levande värld. Passar
som julklapp till att som älskar
dräktsömnad, med mängder av
detaljerade fotografier.
➥ Inbundet album
i november. [195985]

Harry Potter:
Hogwarts Students 219:Fjärde boken i serien The Film
Vault, som berättar om arbetet
bakom Harry Potter-filmerna.
Serien ska omfatta tolv volymer när den är klar. Den här
delen handlar om eleverna
på Hogwarts. Den innehåller
konceptbilder och filmfotografier tillsammans med texter om
arbetet med filmerna. En uttagbar affisch medföljer också
i boken.
➥ Inbunden i november. [197923]

Star Trek:
Classic Picard 299:Lagom till lanseringen av
den nya tv-serien Picard
kommer här en bok om den
kanske mest älskade av
Star Treks kaptener. Här
berättas om Jean-Luc Picards bakgrundshistoria och
öden inom Starfleet, med
mängder av klassiska bilder
och förstås ett antal intervjuer med Patrick Stewart
som gav figuren liv.
Häftat album. [197921]
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Gen: LOCK,
The Complete First Season 359:En animerade science fiction-serie från en
dystopisk framtid.
I en mörk framtid har krig utbrutit mellan
en grupp som kallar sig Vanguard och den
auktoritetsbundna fraktionen Unionen.
Vanguardpiloten Julian Chase har skadats
svårt under en strid i New York och värvas
under konvalescensen till Gen: LOCKprogrammet. Där lär han sig att kontrollera en kraftfull mechabot med tankekraft
och träffar andra mechapiloter. Kommer
de att räcka till för att stå emot Unionens
styrkor?
DVD från England. Ej svensk text. [203134]

Gen: LOCK, The Complete
First Season (blu-ray) 499:Blu-ray från England. Ej svensk text. [203135]

The Handmaid’s Tale, Season 3 299:Tredje säsongen av serien baserad på
Margaret Atwoods roman Tjänarinnans
berättelse.
Vi får följa tjänarinnan Junes motståndsarbete mot den dystopiska regimen i
Gilead. I slutet på säsong 2 valde June att
inte fly till Kanada med sitt barn utan att
stanna kvar i Gilead. Nu kämpar hon för
att till varje pris slå tillbaka mot regimen.
Vi får uppleva häpnadsväckande återföreningar, svek och en resa till det fasansfulla
inre av Gilead som tvingar alla karaktärer
att ta ställning, under vägledning av bönen
”Välsignad vare kampen”.
➥ Svensktextad dvd i december. [203794]

The Handmaid’s Tale,
Season 3 (blu-ray) 299:➥ Svensktextad blu-ray i december. [203795]

The Purge, Season One 359:En tv-serie baserad på filmserien.
Liksom filmerna utspelar sig tv-serien i
ett brottshärjat USA där en dag om året
har avsatts för att låta invånarna lätta
på trycket. Under en 12-timmarsperiod är
alla brott, också de allra våldsammaste,
tillåtna. Men laglösheten kan utnyttjas av
andra än rena våldsdyrkare.

Game of Thrones
Season 8 349:Åttonde och sista delen av tv-serien baserad på George
R R Martins bokserie.
Jons och Daenerys styrkor drabbar samman med de
dödas arméer och historien når sitt slut. Extramaterial:
When Winter Falls om slaget om Winterfell, intervjuer,
kommentarspår och dokumentären The Last Watch.
➥ Svensktextad dvd i december. [199642]

Game of Thrones, Season 8 (blu-ray) 399:➥ Svensktextad blu-ray i december. [199643]

Finns också på 4K Ultra HD

Game of Thrones,
Season 1-8 999:
I åtta storslagna säsonger kämpar
Westeros härskarätter om makten.
➥ Svensk dvd i december. [199646]

Game of Thrones,
Season 1-8 (blu-ray) 1099:-

➥ Svensk blu-ray december. [199647]

DVD från England. Ej svensk text. [202611]

Shadowhunters: The Mortal
Instruments, Season One 349:TV-serien baserad på Cassandra Clares
romaner.
Femtonåriga Clary Fray går ut en kväll på
Pandemonium Club i New York, och blir
vittne till ett mord. Mördarna är tre tonåringar, täckta med tatueringar och med
konstiga vapen i händerna. Clary borde
förstås ringa polisen, men när kroppen
försvinner och ingen annan tycks se
mördarna vet hon inte vad hon ska ta sig
till. Mördarna säger att de är Skuggjägare
och tillhör en hemlig grupp demonjägare.
Det dröjer inte länge förrän Clary själv
är jagad av demoner och hennes mamma
försvinner mystiskt..
DVD från England. Ej svensk text. [202346]

Shadowhunters: The Mortal Instruments,
Season One (blu-ray) 399:Blu-ray från England. Ej svensk text. [202347]

Shadowhunters: The Mortal Instruments,
Season Two 399:-

Good Omens, Season 1 299:Michael Sheen och David Tennant spelar ängeln
Aziraphale och demonen Crowley i tv-serien baserad på
klassikern av Terry Pratchett and Neil Gaiman.
Enligt Agnes Nutters profetior - världens enda totalt
pålitliga guide till framtiden - kommer världen att gå
under på en lördag. Nästa lördag för att vara exakt. En
stor händelse, tvivelsutan. Aziraphale och Crowley dras
in i kampen mot apokalypsen.
DVD från England. Ej svensk text. [202601]

DVD från England. Ej svensk text. [202348]

Good Omens, Season 1 (blu-ray) 359:-

Shadowhunters: The Mortal Instruments,
Season Two (blu-ray) 449:-

Finns också i Steelbook-utgåva

Blu-ray från England. Ej svensk text. [202602]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [202349]
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Star Trek Discover y,
Säsong 2 349:-

Supernatural,
Season 14 349:-

Besättningen på U.S.S. Discovery besvarar en nödsignal från U.S.S. Enterprise och tillsammans med kapten
Christopher Pike ger de sig ut för att undersöka sju
märkliga röda ljussignaler och en hittills okänd varelse
som kallas Röd Ängel. Besättningen måste samarbeta
för att förstå vad ljusen betyder, medan Michael Burnham tvingas konfrontera sitt förflutna.
➥ Svensktextad dvd i november. [202966]

Med sina fjorton säsonger hör Supernatural, historien
om de demonjagande bröderna Winchester, till alla
tiders mest framgångsrika genreserier på tv.
Förra säsongen slutade med en smäll, när Dean gick
med på att ärkeängeln Michael skulle få kontroll över
hans kropp för att kunna besegra Lucifer. Allt gick bra
till en början, tills Dean insåg att ärkeängeln inte hade
några tankar på att lämna tillbaka kroppen. Dessutom
har Jack blivit av med sina krafter och måste väna sig
vid att fungera som en vanlig dödlig.
➥ Svensktextad dvd i december. [203463]

Star Trek Discover y, Säsong 2 (blu-ray) 399:➥ Svensktextad blu-ray i november. [202967]

Supergirl, Season 4 399:TV-serien där Supermans kusin spelar
huvudrollen.
Kara ställs inför en allt mer öppen misstro
mot utomjordingar, sedan hatbrott blivit
ett större problem. Hon måste kämpa
mot Agent Liberty och hantera effekterna
av sina tidigare tidsresor och mystiska
upplevelser
DVD från England. Ej svensk text. [202749]

Titans, The Complete First Season 359:En animerad tv-serie som följer super
hjältegruppen Teen Titans.
Dick Grayson slåss mot brottslingar som
en detektiv i Detroid på dagarna och som
sitt alter ego Robin om nätterna. När
Dick rycker ut för att hjälpa Rachel, också
känd som Raven, vars mamma just har
blivit mördad, inleds ett samarbete och en
vänskapsrelation. Kory (Starfire) och Gar
(Beast Boy) sluter sig också till gruppen
ansluter också och Teen Titans ger sig
ut för att bekämpa den fruktansvärda
Kärnfamiljen.
DVD från England. Ej svensk text. [203728]

Titans, The Complete
First Season (blu-ray) 499:Blu-ray från England. Ej svensk text. [203729]

Young Sheldon,
The Complete Second Season 299:Andra säsongen av tv-serien där Iain
Armitage spelar en 9-årig Sheldon Copper,
som vi senare kommer att möta i Big Bang
Theory.
Serien utspelar sig i Texas i slutet på 80och början på 90-talet. Den har en helt annan ton än Big Bang Theory, och handlar
mer om att vara annorlunda i en inskränkt
miljö för 30 år sedan. .
Svensktextad dvd. [202589]
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filmer
Anna and the Apocalypse 99:Skräckmusikal under zombieapokalypsen.
De levande döda gör slut på allt fler av de
levande i den lilla staden Little Haven.
Anna och hennes vänner måste lämna
julplanerandet därhän för att bereda sig
på årets största strid. Vilken tur i oturen
att de kan sjunga och dansa sig igenom de
odöda horderna.
➥ Svensktextad dvd i november. [203788]

Anna and the Apocalypse (blu-ray) 99:➥ Svensktextad blu-ray i november. [203789]

Godzilla II: King of the Monsters 149:Den mäktigaste varelse som världen
någonsin skådat är tillbaka i detta episka
actionäventyr och utmanar en samling
jättelika monster - hela mänsklighetens
existens står nu på spel! Extramaterial:
Monster Tech: Monarch Joins the Fight.
Svensktextad dvd. [202377]

Godzilla II:
King of the Monsters (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [202378]

Också i 4K Ultra HD
Wonder Woman: Bloodlines 99:Tecknad långfilm med Wonder Woman.
Piloten Steve Trevor störtar på amazonernas ö Themyscira och räddas av Diana
Prince, som tror att han kommer med ett
bud om att världen behöver hennes hjälp.
Hon lämnar amazonerna bakom sig.
Svensktextad dvd. [203723]

Wonder Woman:
Bloodlines (blu-ray) 149:Svensktextad blu-ray. [203724]
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PÅ BAKSIDAN FINNS PLATS ATT GÖRA EN BESTÄLLNING

Frankeras ej
SFBokhandeln
betalar
portot

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

SF-Bokhandeln AB
Svarspost
110 932 500
110 02 Stockholm

JA TACK, JAG VILL HA KOMMANDE NUMMER
AV KATALOGEN HEM I BREVLÅDAN
Jag har flyttat. Min gamla adress var:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Klipp längs den streckade linjen eller klipp ut hela sidan och vik längs linjen. Skriv upp din beställning på nästa sida.

Spider-Man:
Far From Home 149:-

X-Men: Dark Phoenix 149:-

Spider-Man: Far From Home (blu-ray)

Sophie Turner spelar Jane Grey, eller Dark Phoenix, i
den senaste X-Men-filmen.
Under ett farligt räddningsuppdrag i rymden
träffas Jean Grey av en kosmisk kraft som gör henne
till den starkaste mutanten av alla. Jean tappar
alltmer kontrollen samtidigt som hon försöker be
mästra sina nyvunna krafter, vilket inte bara hotar
att splittra X-Men, utan hela världen. Efter nästan 20
år tvingas nu de mutanter vi lärt känna och älska att
möta sin värsta fiende hittills - en av sina egna.
Svensktextad dvd. [203456]

199:-

X-Men: Dark Phoenix (blu-ray) 199:-

Efter händelserna i ”Avengers: Endgame” måste SpiderMan ta ett större ansvar när han ställs inför nya hot i
en värld som förändrats för evigt. Peter Parker kämpar
fortfarande med sina känslor kring Tony Starks död.
Han följer med på en skolresa till Europa och funderar på ett prata med MJ om sina känslor, men ett
elementarmonster kommer emellan.
➥ Svensktextad dvd i november. [197411]

➥ Svensktextad blu-ray i november. [201295]
Far From Home finns också i 4K Ultra HD och i Blu-ray
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Svensktextad blu-ray. [203457]

X-Men: Dark Phoenix finns också i 4K Ultra HD
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Beställning:
Artikelnummer

Restnotera
om slut:

Författare och titel:

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
GLÖM INTE ATT FYLLA I NAMN OCH ADRESS PÅ ANDRA SIDAN AV TALONGEN

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

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

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 nyhetskatalog två gånger om året. Den innehåller artiklar, tips, recensioner och presentation
av kommande titlar.
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.
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Försäljningsvillkor

Ångerrätt

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

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

Portokostnad på 39:- tillkommer. Vid köp för 600:eller mer av varor som finns inne är försändelsen
portofri. Gäller endast leveranser inom Sverige. Se
våra hemsidor för utlandsporto.
Inbetalningskort bifogas vid leverans.
Betalning skall vara oss till handa inom 30
dagar. Vi förbehåller oss rätten att skicka mot
postförskott, men tar normalt inte ut någon extra
avgift. Normalt skickar vi inte ut ytterligare böcker
förrän föregående beställningar är betalade.
Leveranstider: Normalt 3-6 dagar för sådant vi
har inne. Returer: Se “Ångerrätt”.
Utland: Om du beställer per brev eller talong från
utlandet, bifoga alltid din e-postadress. För porto
till utlandet, se våra hemsidor.
Ej uthämtade paket: För paket och brevpostförskott
som inte hämtas ut kommer du att debiteras 75
kronor för brev och 150 kronor för paket, för att
täcka våra kostnader.

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

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

Priserna i katalogen gäller till januari 2020 eller
så länge lagret räcker.

Åldersgräns: Du måste vara 18 år för att
beställa.

SF-Bokhandelns organisationsnummer är:
556389-7478

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

Retur av vara ska ske inom två veckor efter att du
fått varan. Om du inte hämtar ut brev eller paket
gäller inte ångerrätten. Ångerrätten kan endast
användas om varan hålls i väsentligen oförändrat
skick.
Ångerrätt gäller ej för förseglad vara där för
seglingen brutits. Detta avser bland annat dvdskivor, cd-skivor, spelfigurer (t ex Warhammer),
inplastade spelkartonger och liknande.
Ångerrätt gäller ej tidning eller tidskrift.
Ångerrätt gäller ej om varan är beställd vid besök
i SF-Bokhandelns butik på Västerlånggatan 48 i
Stockholm.
Du står för returkostnaden.
Vid retur skall detta först meddelas till SF-Bokhandeln via e-post (post@sfbok.se) eller brev (SFBokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stockholm).
Retur får inte ske förrän SF-Bokhandeln har
svarat på detta meddelande. Retur skall sedan ske
till: SF-Bokhandeln AB, Box 2300, 103 17 Stockholm. Det går också bra att ta med sig returen till
våra butiker.
Om varan nått dig via postförskott, uppskattar vi
om du anger ett bankkonto, postgirokonto, eller
personkonto för att förenkla vid återbetalning av
pengar.
För paket som inte hämtas ut på posten kommer
du att debiteras för returfrakten.
Om en vara är defekt, byter vi den mot ett korrekt
exemplar av samma titel. Du måste dock i så fall
kontakta oss först.
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anime region 2
Mirai 149:En poetisk och tankeväckande saga. En
hyllning till barndomen och fantasin.
När 4-åriga Kuns får en lillasyster
förändras hela hans värld. Lyckan blir
snabbt till besvikelse då lillasyster stjäl
föräldrarnas uppmärksamhet. Men allt tar
en överraskande vändning när han genom
en förtrollad trädgård får träffa sina äldre
släktingar och dras ut på magiska äventyr
med sin lillasyster från framtiden. Och
plötsligt ser han världen på ett helt nytt
sätt. Regisserad av Mamoru Hosoda (Vargbarnen, Odjuret och hans lärling)
➥ Svensktextad dvd i november. [198455]

Mirai (blu-ray) 179:➥ Svensktextad blu-ray i november. [198456]

Attack On Titan:
Season 3, Part 1 299:Halva tredje säsongen av animen baserad
på Hajime Isayamas manga om kampen
mot titanerna.
Mänskligheten sitter instängd bakom höga
murar som ska hålla de människoätande
titanerna ute. Men krig har utbrutit och
Eren Jaeger, Mikasa Ackermann och
Armin Arlelt har anslutit sig till Levi
Ackermans elitstyrka.
DVD från England. Ej svensk text. [201596]

Attack On Titan:
Season 3, Part 1 (blu-ray) 349:Blu-ray från England. Ej svensk text. [202005]

Devils and Realist,
Complete Collection (blu-ray) 449:En anime baserad på Madoka Takadonos
manga.
I England 1889 råkar den 17-årige William
Twining åkalla demonen Dantalion, som
förklarar att William är Kung Salomos
ättling rakt nedstigande led och därför utvald att kora helvetets härskare! Det blir
början på ett vilt äventyr, där ingen vill
lyssna på William när han säger att han
inte vill dras in i kampen mellan himmel
och helvete.
Blu-ray från England. Ej svensk text. [203129]

Eromanga Sensei,
Volume 1 (blu-ray) 299:-

ANIMEFILM
Fate/Apocrypha, Part 2 (blu-ray) 499:Blu-ray från England. Ej svensk text. [203131]

My Hero Academia,
Season 3, Part 2 299:Första halvan av säsong tre slutade med
en våldsam strid mellan All Might och
All For One. Det slutar med att All Might
vinner och All For One fängslas i ett högsäkerhetsfängelse. Efter striden drar sig
All Might tillbaka. Han tänker inte längre
röra sig i rampljuset. Midoriya inser att
nu måste han ta upp sin mentors fallna
mantel.
DVD från England. Ej svensk text. [202276]

My Hero Academia,
Season 3, Part 2 (blu-ray) 359:Blu-ray från England. Ej svensk text. [202277]

Okko’s Inn 219:En långfilm i regi av Kitarô Kôsaka,
baserad på en roman av författaren
Hirokko Reijo.
Den föräldralösa flickan Okko flyttar ut på
landet och kommer att ta över sin farmors
gamla värdshus. Hon upptäcker snart att
det finns flera vänligt sinnade andar i och
runt värdshuset, och de vill gärna lära
känna Okko.
DVD från England. Ej svensk text. [203137]

Okko’s Inn (blu-ray) 259:Blu-ray från England. Ej svensk text. [203138]

Overlord III, Season Three 299:Tredje säsongen av animen som baseras
på Kugane Maruyamas romaner om en
spelare som blir kvar i det nedlagda spelet
Yggdrasil.
Efter händelserna i Re-Estize ger Ainz
några av Väktarna en ledig dag. Albedo
Shallltear och Aurora beger sig till Sjätte
våningens sjö för att ta det lugnt. Där
avslöjas något omskakande om Albedo, och
snart tar hennes relation till Ainz en lite
oväntad vändning.
DVD från England. Ej svensk text. [203126]

Overlord III, Season Three (blu-ray) 359:Blu-ray från England. Ej svensk text. [203127]

Steins; Gate 0,
Part 1 (blu-ray + DVD) 499:-

Anime baserad på romaner av Tsukasa
Fushimi.
Masamune Izumi går i plugget och skriver
på fritiden böcker tillsammans med en
anonym tecknare, Eromanga Sensei. Han
blir helt skakad när han upptäcker att
Eromanga i själva verket är hans 12-åriga
fosterdotter Sagiri.

Senaste animen i Steins-serien, som
kretsar kring tidsresor.
Rintaro Okabe försöker bli av med stämpeln som galen vetenskapsman genom
att låta bli att resa i tiden. Han kommer
i kontakt med en AI skapad av Makise
Kurisu innan hon dog. Rintaro slår sig
ihop med ett gäng forskare som fortsätter
arbetet med AI:n.

Blu-ray från England. Ej svensk text. [202605]

DVD från England. Ej svensk text. [201476]

Eromanga Sensei,
Volume 2 (blu-ray) 349:-

Steins; Gate 0,
Part 2 (blu-ray + DVD) 499:-

Blu-ray från England. Ej svensk text. [202606]

Blu-ray från England. Ej svensk text. [202755]

Fate/Apocrypha,
Part 1 (blu-ray) 499:-

That Time I Got Reincarnated As a Slime,
Season 1, Part 1 349:-

Anime baserad på romaner av Yuichiro Hi
gashide. Serien utspelar sig i en parallell
värld till Fate/Stay Night.
I den här världen har det som hände i
Fate/Stay och Fate/Zero aldrig inträffat.
Istället slåss två fraktioner, Röda och
Svarta, i ett graalkrig där båda sidor
frambesvärjer sju heroiska andar som ska
slåss för dem.

Mikamis liv kontorist får ett abrupt slut
när han räddar en kollega från att bli knivhuggen, men själv dör. I dödsögonblicket
får han frågan hur han vill återfödas och
råkar formulera sig lite dumt - han blir ett
slemmonster i en fantasyvärld!

Blu-ray från England. Ej svensk text.[203130]

DVD från England. Ej svensk text. [203719]

That Time I Got Reincarnated As a Slime,
Season 1, Part 1 (blu-ray) 399:Blu-ray från England. Ej svensk text. [203720]
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VI ÖNSKAR ALLA EN NÖRDIG JUL!

Christmas Comes to
Moomin Valley 199:Alex Haridi och Cecilia
Davidsson återberättar Tove
Janssons historia om julen.
Inbunden. [189941]

Murder at
Christmas 149:-

Tio mordhistorier som
sprider riktig julstämning.
Pocket. [204403]

Star Wars: A Merr y Sithmas Pop-Up Book 169:Julanpassade pappersmodeller
från Star Wars universum att
bygga och färglägga.
Inbunden. [199867]

Otto Penzler (red)

Sam Taplin

Morddeckare med alla de stora
detektiverna: Poirot, Marple,
Rebus, More, Rumpole, Sherlock
och många fler.
Inbunden. [185267]

Det är julafton, men den lilla musen
behöver något som piggar upp i vintermörkret. Läs den söta sagan på rim
och följ med i jakten på julstämningen.
Längst bak i boken tänds julgranen!
Kartonnage. [201930]

The Big Book of Christmas
Mysteries 299:-

48

Cecily Gayford (red)

En tindrande julgran 159:-

L Frank Baum

The Life and
Adventures of
Santa Claus 159:Mannen bakom Oz-böckerna berättar om Jultomten.
Inbunden. [198853]

Grant Morrison & Dann Mora

Klaus: How Santa
Claus Began 259:-

En tecknad serie om den sanna
jultomten - en berättelse om en
man och en varg i kamp mot en
totalitär stat uppburen av
uråldrig ondska.
Häftat album. [196401]

www.sfbok.se

