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Stockholmsbutiken
SF-Bokhandeln i Stockholm har växt från 6 kvm i början av åttiotalet till dagens
cirka 450 kvm butiksyta. I butiken på Västerlånggatan säljer vi science fiction,
fantasy och skräck i alla former - böcker, film, spel och prylar. Och massor av
manga och anime.
Västerlånggatan 48, Gamla Stan
Månd-Fre 10-19, Lör 10-18, Sön 12-17
Tel: 08/21 50 52 E-post: fragor@sfbok.se
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Beställ dina julklappar före 17 december. Portofritt om du köper
för 300 kronor 21-27 november. Snart börjar vi med eböcker
och ljudböcker.
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Harry Potter och Fantastic Beasts. Lagom till filmen Fantastic
Beast and Where to Find Them släpps fina presentböcker och
filmmanuset i bokform.

6

Böcker på svenska. Uppstigandets brunn är andra delen i
Brandon Sandersons Mistbornserie.

8

Tecknade serier på svenska. Till jul kommer Linda & Valentins
galaktiska lexikon, med allt man kan vilja veta om rumtids-
agenternas värld.

9

Episk fantasy & äventyr. The Shadow of What Was Lost är
första delen i en serie av en författare som jämförts med
Brent Weeks. The Blood Mirror heter Brent Weeks senaste.

11

Nutidsfantasy. Shadowed Souls är en antologi med noveller
av stora urban fantasy-namn, bland annat en Dresdennovell av
Jim Butcher.

13

Övrig fantasy och skräck. Brandon Sanderson publicerar
noveller från alla sina världar i samlingen Arcanum
Unbounded.

14

Ungdomsböcker. Tales from the Shadowhunter Academy är
berättelser om Simon från Cassandra Clares Shadowhunter
böcker.

16

Science fiction. Altered Starscape påbörjar en ny serie militär	
action från Ian Douglas. En inbunden utgåva av alla Hitchhikers
Guide to the Galaxy-böckerna är en bra julklapp.

20

Star Wars. Romanversionen av Rogue One kommer först i
januari, men vi får in förhistorien till filmen, Catalyst, till jul.

Malmöbutiken

22

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/

Baserat på spel. Vi tar in flera fina konstböcker om olika tv-spel
inför jul.

24

2017 års kalendrar. Ett litet urval. Du hittar fler på hemsidan.

25

Tecknade serier på engelska.

28

Film och tv-serier på dvd och blu-ray. Sjätte säsongen av Game
of Thrones, Ghostbusters och Star Trek Beyond. Och tv-serien
baserad på Preacher är en riktig höjdare.

32

Bräd- och kortspel. Hero Realms är ett fantasyspel baserat på
det vanebildande kortspelet Star Realms. Arkham Horror heter
senaste levande kortspelet från FFG. Star Wars Destiny är ett
duellspel med kort och tärningar i Star Wars universum.

37

Rollspel. Adventures of Middle-Earth är en kampanjmiljö i
Tolkiens värld till Dungeons & Dragons. Nyutgåva av Drakar &
Demoner, nytryck av boken om Äventyrsspel och en konstbok
med Nisse Gullikssons bilder.

39

Manga på engelska.

44

Anime från England. Anime med engelsk textning.

45

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

47

Samurajen. SF-Bokhandelns tecknade serie.

48

Skoj prylar till jul. Smått och gott med Pokémon som kan passa
under granen.

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

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: Johan Egerkrans
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Santa Claws Sweater 385:-

Meowy Christmas Hoodie Ladies 475:-

Holiday Gifts Ladies 249:-

Grön tröja med pepparkaksgubbar och
katten Pusheen. Finns i flera storlekar.
Motivet finns också på en T-shirt.

Rosa huvtröja med katten Pusheen på julklappspromenad. Finns i flera storlekar.
Motivet finns också på en T-shirt.

Grön tröja med katten Pusheen.
Finns i flera storlekar.

Collegetröja medium. [161993]

Huvtröja medium. [161989]

Darth Vader Xmas Mug 99:-

R2D2 Xmas Mug 99:-

Stormtrooper Xmas Mug 99:-

Värm händerna på denna
temugg med mysigaste
julmotivet.

Den perfekta muggen för
varm choklad i vinter.

Drick din frukostdryck i sällskap med en pluton Stormtroopers.

Porslingsmugg. [152521]

Porslingsmugg. [152520]

Porslingsmugg. [152522]

T-tröja medium. [161968]

Pokémon Mug
Pikachu Santa 139:Pikachu i tomteluva.
Porslinsmugg. [161887]

por tofritt vecka 47

beställ i god tid till jul

Mellan 21 och 27 november skickar vi alla
beställningar värda 300 kronor eller mer
portofritt. Gäller ej förbeställningar, rest
noteringar eller specialbeställningar.

Beställ julklappar före 17 december

eböcker och ljudböcker
Under vintern kommer vi att börja sälja
eböcker och ljudböcker på vår hemsida,
www.sfbok.se. Det är i samarbete med den
brittiska distributören Gardners vi erbjuder
möjlighet att ladda ner böckerna.
Betalning sker direkt med kontokort eller
direktbanksbetalning. De flesta eböckerna
har formatet EPub, den öppna standarden
för eboksläsare. Några finns i pdf-format.
Ljudböckerna ligger i MP3-filer.
www.sfbok.se

Några punkter att hålla i minnet: Lägg din
beställning i god tid! Ange gärna reser ver
i informationsfältet i kassan. Varan du har
beställt kan ta slut.
Sista datum för
beställningar
som ska komma
fram till jula fton
är klockan
00:00 natten
mellan den 16:e
och 17:e
december.
God jul önskar
alla vi här på
SF-Bokhandeln!
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HARRY POTTER

Harr y Potter Charm the Golden Snitch 79:Den gyllene kvicken, den lilla flygande
bollen som ska fångas i quiddich,
som berlock på silverpläterat hänge.
Smycket är ca 8 x 37 mm. Silver
pläterad zinklegering. OBS! Ej
nickelfria!
Smycke. [151594]

Harr y Potter
Earrings Dobby
the House-Elf 119:Silverpläterade örhängen med husalfen
Dobby. Ca 20 mm höga. Silverpläterad
zinklegering. OBS! Ej nickelfria!
Örhängen. [157673]

Harr y Potter och
de vises sten 299:Den illustrerade utgåvan av första
boken om Harry Potter på svenska.
En snygg presentutgåva med
illustrationer i svartvitt och fyrfärg
av Jim Kay.
Inbunden på svenska. [146516]

Harr y Potter och
Det fördömda barnet
del I & II 219:Harr y Potter och
Hemligheternas
kammare 299:Den illustrerade utgåvan av andra
boken om Harry Potter på svenska. En
snygg presentutgåva med illustrationer
i svartvitt och fyrfärg av Jim Kay.
Inbunden på svenska. [159589]

Manuset till pjäsen med samma namn,
som utspelar sig 19 år efter händelserna i
böckerna. Det här är en svensk utgåva av
pjästexten, som den såg ut några veckor
före premiären i somras.
Inbundet pjäsmanus på svenska. [160410]

Harr y Potter
Latte-Macchiato
Mug Muggles 169:*Hög, gräddvit porslinsmugg med texten
”Don’t Let the Muggles Get You Down”.
Rymmer 0,5 liter.
Mugg. [157677]

Harr y Potter
Trivial Pursuit 169:Trivial Pursuit för alla som verkligen
kan sin Harry Potter. 600 engelsk
språkiga frågor baserade på filmerna.
Sällskapsspel på engelska. [22315]

Newt Scamander Pop!
Vinyl Figure 179:Newt från filmen Fantastiska vidunder som Pop! Vinyl-figur.
➥ Pop! Vinyl-figur i nov. [163314]

Niffler Pop!
Vinyl Figure 179:Niffler från filmen Fantastiska
vidunder som Pop! Vinyl-figur.
➥ Pop! Vinyl-figur i nov. [163309]
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Fantastic Beasts
Keychain
Owl Face 119:-

FANTASTISKA VIDUNDER

Fantastic Beasts
Keychain MACUSA 119:Mässingspläterad nyckelring med
Macusas (Magical Congress of the
United States of America) märke.
Nyckelring. [163065]

Mässingspläterad nyckelring med
ett uggleansikte.
Nyckelring. [163066]

Fantastic Beasts and
Where to Find Them:
The Original
Screenplay 219:Manuset till filmen Fantastiska vidunder och var man hittar dem i bokform.
Bakom manuset står J K Rowling
själv.
➥ Inbundet filmmanus på engelska
18/11. [161202]

Fantastic Beasts Pendant &
Necklace Triangle Eye 119:Mässingspläterat halssmycke med mäs�singskedja.
➥ Halssmycke i nov. [163072]

Den magiska världen bakom
Fantastiska vidunder och
var man hittar dem 349:-

Fantastiska
vidunder:
20 vykor t 89:-

En interaktiv läsupplevelse i form av en väska.
➥ Inbunden på svenska 18/11. [161623]

20 vykort att färglägga själv.
➥ På svenska 1/12. [161626]

Så skapades filmen:
Fantastiska vidunder och
var man hittar dem 349:Påkostad och rikt illustrerad bok om arbetet med
filmen. Finns också i en engelskspråkig utgåva som
visas nedan.
➥ Inbunden på svenska 18/11. [161624]

The Art of the Film Fantastic Beasts and
Where to Find Them 439:➥ Inbunden på engelska. Släpps 18/11. [161342]

Fantastiska vidunder ...
magiska varelser 129:En målarbok med bilder från filmen.
➥ Häftad på svenska 1/12. [161625]

Bakom kulisserna: så gjordes
Fantastiska vidunder 149:En bok om arbetet med filmen, med beskrivningar av
alla personer, intervjuer med skådespelarna och bilder
från arbetet. Finns också i en engelskspråkig utgåva
som visas nedan.
➥ Inbunden på svenska 18/11. [161622]

The Making of Fantastic Beasts and
Where to Find Them 199:➥ Inbunden på engelska. Släpps 18/11. [161343]

www.sfbok.se
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BÖCKER PÅ SVENSKA

N YA B Ö C K E R P Å S V E N S K A
böcker för vuxna
Philip K Dick
Motursvärlden 179:En svensk utgåva av klassikern CounterClock World.
I Motursvärlden har tiden (eller rättare
sagt de biologiska förloppen) börjat gå baklänges - för vissa. De vaknar i sina gravar
och måste grävas upp snabbt innan de
kvävs. Sedan blir de bara yngre och yngre.
Strax visar sig de komplikationer som
detta underliga fenomen för med sig.
➥ Häftad i november. [158145]

Annika Banfield
Kvinnan i klippan 169:En roman om bronsålderns mystik och om
hemlighetsfulla budskap i klipporna.
Malins lilla son Loke håller på att dö och
läkarna står maktlösa. Förtvivlad åter
vänder hon till sitt föräldrahem i Bohusläns skärgård för att söka efter svar och
det är där hon möter Minya, en kvinna
från forntiden. Plötsligt får hon höra
gamla sagor, mytologi och sägnen om dessa
Gåvor, alltihopa låter alldeles galet men
Malin tvingas tro på det när hon ser allt
tydligare spår i sin lilla son.
Häftad. [161844]

Mattias Fyhr
Bårtäcken över jordens likrum 299:Det första av två band om svensk skräck
litteratur genom tiderna.
Denna första del spänner från medeltiden
fram till 1850. Här får vi stifta bekantskap med Sveriges första tragedi, med ett
skräckdrama av Gustaf III – för övrigt
det första verk som Dramaten framförde
i egen lokal – och med skräckballader av
bland andra Johan Henric Kellgren och
Julia Nyberg. Vi får också läsa om Stagnelius, Clas Livijn och Constans Pontin.
➥ Inbunden i december. [159755]

Nick Perumov

Nekromantikerns krig del 5:
Final del 2 269:Del 12 i Svärdens väktare

Svärdens väktare är en serie i tolv volymer. Detta är den sista
boken, den stora finalen i Nick Perumovs hyperboliska,
ryskwagnerianska fantasyopera.
Detta är slutet på historien om Kerr Laeda, gråförbunds
krigaren Fess och nekromantikern Kattugglan. Bilden ovan är
hämtad från en tidigare del i serien, i skrivande stund har vi
ingen närmare information om boken.

➥ Inbunden i december. [139443]
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Stefan Hagel
Röda dagars hämnd 279:Tredje delen i En saga om sorg

Massaker i Roshallarna, lönnmord i
Arweriska palatset. Förvirring råder på
båda sidor om Smaragdhavet.
Röster höjs efter röd hämnd. Semariens
vita häxa förbereder ett krig mot Thyliens
svarta drake. I Galenda, där Deivon och
Uinara jagar mördare och fredlösa, gäckar
en gatupojke stadsvakten. En dörr glider
upp, en annan stängs. Renlon sitter trångt
till i lyan, medan Harlon ser fram emot
stridens hetta.
➥ Häftad i december. [140370]

Julie Kagawa
Drakarna 60:-

Första delen i Sagan om Talon

Ember Hills öde vilar på om hon kan
besegra Sankt Görans ordern, ett kraftfullt
samfund med drakdödare.
Hon är inte vilken tjej som helst, hon bär
nämligen på en livsfarlig hemlighet.
Garret Xavier Sebastian är en av
soldaterna som vill döda henne, men allt
han lärt sig om drakar ställs på sin spets
när han träffar Ember. Ett krig närmar sig
och frågan är: Ska de enas i striden mot
ondskan eller slåss för sin vänskap?
➥ Pocket i november. [159740]

Stephen King
Den som finner 69:Andra fristående delen i Stephen Kings
thrillerserie om Bill Hodges.
Morris Bellamy är författaren John
Rothsteins allra största fan. Men Morris är
besviken på sin idol. Rothstein har slutat
skriva, och sålt sig till reklambranschen.
Som straff måste han dö. Det blir början
på en händelseutveckling som försätter en
ung pojke i livsfara, något som den pensionerade Bill Hodges uppmärksammas på.
Pocket. [159748]

Brandon Sanderson

Uppstigandets brunn 199:Andra delen i Mistborn

Ondskan är besegrad. Men kriget har bara börjat...
De gjorde det omöjliga: de lyckades övervinna den gudalika varelse vars brutala regim hade pågått i tusen år.
Nu måste Vin - tjejen från gatugänget som blivit landets
mäktigaste dimfödde - och Elend Venture, den idealistiske
unge adelsmannen som är förälskad i henne, bygga upp ett
nytt fungerande samhälle i askan efter imperiet. De har
knappt hunnit börja då tre separata arméer går till anfall.
➥ Inbunden i november. [159142]
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Madelene Lundvall
Och mörkret föll 169:-

Första delen i Och mörkret föll

Under ett stort oväder i mellersta Sverige
öppnas en portal till en annan värld.
Det är Melindas bror, David, som av misstag råkar öppna en portal som legat dold
under en gammal jordkällare och hamnar
i en främmande och ny värld. Ingen kan
föreställa sig vilka krafter han just släppt
lös. Eller vilken fara han försatt sin syster
i utan att ens veta om det.
Häftad. [161843]

Marcus Olausson
Nattlöpare 249:-

Tredje delen i Serahema Saporium

Serahema Saporium är en romanserie som
utspelar sig i den mångfacetterade världen
Serahema.
I Niriat finns ett talesätt: den niriska
vinden fostrar, stiltjen dödar. Disa får lära
sig ordens sanna innebörd då hon måste
ta till drastiska metoder för att finna
skogsherden Meindhal. Men hon riskerar
att förlora sig själv på vägen. Elderim och
hans vänner flyr den fruktade maghran
och hamnar i Kareshöknens brännande
hetta. Där tvingas Cal göra upp med sitt
förflutna och Belmonne tillägnar sig en
förmåga hon helst skulle vilja vara utan.
Häftad. [157130]

Michelle Paver
Expedition Kanchenjunga 199:En skräckroman som utspelar sig på
världens tredje högsta berg.
Himalaya, 1935. Stephen Pearce reser till
Indien för att delta i en expedition med
sin äldre bror Kits. Teamet ska bestiga
Kanchenjunga, världens tredje högsta
berg. En bedrift som ingen har lyckats med
förut. De följer bokstavligt talat i spåren
på en tidigare, legendarisk expedition som
slutade i katastrof. Fem män miste livet
då, besegrade av vädrets makter, olyckor
och höjdsjuka. Är det verkligen en bra idé
att försöka sig på exakt samma resa?
Inbunden. [159681]

böcker för unga
Lova Lovén
Trojanerna 199:300 elever dödas i en massaker på en högstadieskola i Malmö.
Händelsen är startskottet på en rad
liknande katastrofer runtom världen.
Trojanerna är en berättelse ur tre
kvinnors perspektiv, om relationer i en
modern apokalyps, ett samhälle som
smulas sönder av paranoia och en
odefinierbar fiende som våra krisför
beredelser inte kan skydda oss emot.
➥ Häftad i november. Från 13 år. [160852]

Siri Pettersen
Röta 110:-

Andra delen i Korpringarna

Andra boken om Hirka, som har har
hamnat i en helt ny verklighet.
Hirka den svanslösa är inte längre kvar i
Ymslanden, istället är hon fast i en värld
som är döende, som saknar Kraften och
som ruttnar inifrån. I vår urbana tillvaro
är Hirka papperslös och ett fritt villebråd.
Hennes enda bundsförvanter är en fruktad
människojägare och en likfödd och Hirka
slits mellan dem. Samtidigt gnager
saknaden i henne, saknaden efter Rime
och den värld hon kallar hemma.
➥ Storpocket i november. Från 13 år. [158620]
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Rainbow Rowell
Gå vidare 179:Den nya romanen av författaren bakom
’Eleanor & Park’ och ’Fangirl’ är en
hyllning till fantasy och fanfiction.
Simon Snow är utvald att rädda hela
magikervärlden, men han känner sig allt
annat än utvald när han undviks av sin
mentor och dumpas av flickvännen. Sam
tidigt är det annat som börjar uppta en allt
större del av hans tankar.
➥ Häftad i november. Från 12 år. [158973]

Jonathan Stroud
Amuletten från Samarkand 119:Del 1 i Bartimaeus trilogi

En nyutgåva av första delen i serien om
Nathaniel och djinnen Bartimeus.
Den 5000 år gamla djinnen Bartimaeus
åkallas av Nathaniel, en ung magilärling.
Djinnen förmodar att han ska ombedjas
göra några små tricks, och sedan släppas
lös igen. Men Nathaniel är en brådmogen
ung man som tänker använda sin magi till
något mycket allvarligare än enkla pojkstreck - blodig hämnd. Bartimaeus skickas
för att stjäla Samarkands smycke från
ärkemagikern Simon Lovelace. Snart står
både djinn och lärling upp till halsen i
intriger och problem.
Storpocket. Från 12 år. [158621]

Maria Turtschaninoff
Maresi
- Krönikor från Röda klostret 210:En fristående roman från samma värld
som romanerna ’Arra’ och ’Anaché’ - fantasy med fokus på kvinnoöden i en
fascinerande värld.
Maresi Enresdotter nedtecknar denna
dramatiska händelse i det nittonde året av
den trettioandra Moderns styre. Hon har
själv tillbringat fyra år i det Röda Klostret
men allt började när Jai kom till ön där
klostret ligger.
Häftad. Från 13 år. [162958]

Ida Öhnell
Trollkarlens arvinge 99:Följ med Stella och hennes bror Jacob in i
en annan värld, där deras far är den store
trollkarlen och deras liv hänger på en skör
tråd.
Genom den svarta höststormen ringde
ett larm ut över nejderna. Det var upp
ståndelse den natten. Ett barn hade fötts
på Zenithars borg, trollkarlen hade fått en
arvinge. 17 år senare bor Stella i en vanlig
svensk småstad med sin moster och lillebror, och vet ingenting om sin far. När han
då hör av sig och plötsligt vill att de ska
komma och bo hos honom blir det början
på ett äventyr som förändrar allt.
Häftad. Från 13 år. [161932]

Elisabeth Östnäs
Korpgudinnan 149:-

Tredje delen i Sagan om Turid

Tredje delen i vikingatrilogin om kungadottern Turid tar oss till den gröna ön i
Atlanten.
Turids resa går över irernas rike. Mot
bergen skulle hon, det sa Holme. Men var
ligger bergen? Tillsammans med Frode och
Unna färdas Turid till Dyflin, irernas stora
handelsby. Där möter hon de nordmän som
slagit sig ned på den gröna ön. Hon får
också uppleva irernas gudinnor. En av dem
är mild, men en annan är en krigsgudinna,
långt från något Turid tidigare mött. Är
det här, i irernas rike, som hennes resa ska
avslutas?
Kartonnage. Från 12 år. [158976]
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Jean-Michel Charlier & Jean Giraud

Blueberr y:
Samlade äventyr del 3 329:Innehåller albumen ’Järnhästen’, ’Mannen med
stålhanden’ och ’I siouxernas spår’.
Blueberry är en av de fransk-belgiska seriernas stora
klassiker, som nu utges i svensk samlingsutgåva i nio
delar. Handlingen utspelar sig strax efter det amerikanska
inbördeskriget och skildrar kavallerilöjtnant Mike
’Blueberry’ Donovans öden och äventyr i Vilda Västern.
Inbundet album. [159757]

tecknade serier
Kim W Andersson
Astrid 199:Ett halsbrytande rymdäventyr i en färgsprakande galax befolkad av fantastiska
karaktärer.
Hon var bäst i klassen. Den galaktiska
koalitionens toppstudent. Hennes framtid
var utstakad och hennes mål var inom
räckhåll. Hon skulle bli en av koalitionens
elitagenter: en Galaktisk Fredsskipare.
Nu, ett år senare, driver hon genom
rymden och tar skitjobb för usel betalning.
Utskämd, vanärad och utan någon chans
att nå sin dröm - tills hon får ett specialuppdrag från sin forna kommendör. Tillsammans med två kamrater måste Astrid
bekämpa jättelika insekter, en brutal kult
och uråldrig ondska på en vulkanisk måne.
➥ Häftat album i november. [158765]

Jean van Hamme & Grzegorz Rosinski
Landet Qa 360:Med albumen ’Bågskyttarna’, ’Landet Qâ’,
’Tanatlocs ögon’, ’Den galne gudens stad’
och ’Mellan himmel och jord’.
De fem sammanhängande äventyren om
Landet Qâ är en av höjdpunkterna i sagan
om Thorgal, vikingen från stjärnorna. Det
är också här han första gången möter den
förslagna och hänsynslösa krigarkvinnan
Kriss från Valnor, vars öde kommer att
sammanflätas med hans eget.
Inbundet album. [159760]

Aki Irie
Rans magiska värld del 7 110:Detta är sista boken av Aki Iries häx-
manga om Rans magiska värld.
Rans magiska värld är den charmiga
berättelsen om tioåriga flickan Ran Uruma
som bor tillsammans med sin familj. Men
de är ingen vanlig familj; de är alla häxor.
I efterdyningarna av händelserna i sjätte
boken måste Ran hantera sin sorg och
börja ett nytt kapitel i sitt liv.
Pocket. [161340]
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Jean-Claude Mézières & Pierre Christin

Himlavalvets inbyggare:
Linda och Valentins
galaktiska lexikon 279:-

Hur ser rymdens invånare ut? Och vilka fantastiska djur
finns därute på fjärran planeter? Om det är några som
kan svara på det, så är det rumtidsagenterna Linda och
Valentin. I detta humoristiska och rikt illustrerade lexikon
presenteras alla de himlavalvets inbyggare som de mött på
sina många resor runt galaxen.
➥ Inbundet album i november. [156557]

Svenska MAD
samlade årgångar del 4 1963 159:Den kompletta fjärde årgången av tidningen från 1963.
Sverige började, som första icke engelskspråkiga land, ge ut MAD redan 1960. Med
den ständige idésprutan Lasse O’Månsson
vid rodret var succén given, om inte i sålda
tidningar så som stilbildare för humor och
satir. Redan från starten ’svenskifierades’
det amerikanska innehållet.
Häftat album. [160179]

Svenska boktoppen
1. Harry Potter och Det 		
fördömda barnet
del I & II 219:av J K Rowling
Inbunden. [160410]
2. Miss Peregrines hem för
		 besynnerliga barn 65:		 av Ransom Riggs
		 Pocket. [160817]
3. Harry Potter och
		Hemligheternas
		kammare 299:		 av J K Rowling
		 Inbunden. [159589]
4. Harry Potter och
		 de vises sten 299:		 av J K Rowling
		 Inbunden. [146516]

7. Våran hud, vårat blod,
		 våra ben 229:		 av John Ajvide Lindqvist
		 Inbunden. [153331]
8. Kampen om
		järntronen 69:		 av George R R Martin
		 Pocket. [107227]
9. Ockulta kvarlevor 119:		 av Alastair Crowley
		 Pocket. [162291]
10. Nekromantikerns krig
del 4: Final del 1 65:av Nick Perumov
Pocket. [157270]
11. Rörelsen 65:av John Ajvide Lindqvist
Pocket. [153333]

5. Odinsbarn 110:		 av Siri Pettersen
		 Storpocket. [152372]

12. Kyrkogårdsboken 59:av Neil Gaiman
Pocket. [141139]

6. Spökstaden 60:		 av Ransom Riggs
		 Pocket. [146149]

13. Rebellerna 179:av Julie Kagawa
Inbunden. [159739]
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ÄVENTYR & EPISK FANTASY

FANTASY & SKRÄCK PÅ ENGELSKA
äventyr &
episk fantasy
Robert Jackson Bennett
The City of Blades 129:Andra delen i City

Tillbaka till världen från City of Stairs
med en ärrad general på hemligt uppdrag
Till staden Voortyashtan, en ruin fylld
av käbblande dissidenter, skickas Turyin
Mulaghesh i exil för att glömmas bort.
Eller så lyder åtminstone den officiella
förklaringen. I själva verket har hon
värvats för ett sista uppdrag.
➥ Pocket i januari. [162765]

Chandler Birch
The Facefaker’s Game 169:Trött på att invänta fortsättningen av
Kingkiller Chronicles? Då kan det här vara
ett bra substitut!
Ashes försörjer sig genom att tigga och
ficktjuva. När han möter Jack förändras
hans liv - Jack planerar att tillsammans
med en grupp magiker råna stans rikaste
och mest hänsynslösa man.
Storpocket. [158674]

Terry Goodkind
Warheart 110:-

Fjärde delen i Richard and Kahlan

Sista delen i serien som utspelar sig efter
händelserna i Sanningens svärd.
Hannis Arc och kejsar Sulachan marcherar
mot rikets hjärta. Richard ligger död och
det verkar som om allt är över för hans del.
Men Kahlan följer en inre kompass som
ger henne ett sista kort att spela. Hon
tänker inte ge upp hoppet om livet för
världen - eller för Richard.
Pocket. [161824]

Death’s Mistress 279:-

Första delen i The Nicci Chronicles

Här börjar en ny serie som kretsar kring
Nicci från serien Sanningens svärd.
Nicci var kejsar Jagangs tjänarinna, med
tillnamn som Slavdrottningen och Dödens
härskarinna. Hon försökte övertyga
Richard Rahl om att ställa sig på Kejserliga ordens sida, men istället lyckades
Rickard få Nicci att lämna tjänsten hos
kejsaren och hon blev hans vän. Nu ger
hon sig ut på egen hand i världen, i ett
försök att hindra den bångstyriga profeten
Nathan från att råka illa ut.

Amanda Bouchet
A Promise of Fire 129:-

➥ Inbunden i januari. [163041]

Cat är en sierska och kungamakerska som
vill välja en blygsam väg i livet, men ödet
vill annorlunda.
I Norden vilar makten på magisk grund
och en kall drottning styr världen med
järnhand. I de södra, magifattiga länderna
börjar folket tala om att göra uppror. En
krigsherre har lyckats ena stammarna mot
drottningen i norr. Och i stridens mitt står
Cat, en cirkusartist och sierska som vill
dölja sin sanna natur för hela världen.

Tredje delen i Queen of the Tearling

Första delen i Kingmaker Trilogy

➥ Pocket i januari. [161827]

Erika Johansen
The Fate of the Tearling 169:-

Klassisk maktkamp med kvinnliga hjältar.
Kelsea har förvandlats från en tafatt
tonåring till en fullfjädrad regent - men
inte utan att hon på vägen dragit på sig
en hel del fiender. För att skydda sitt folk
var hon tvungen att göra något oförlåtligt
- överlämna sig själv och sina magiska
safirer till fienden. Dock verkar det som att
hennes offer inte räcker.
➥ Storpocket i december. [156060]

David Dalglish

John Gwynne

Andra delen i The Seraphim Trilogy

Fjärde delen i The Faithful and the Fallen

Fireborn 129:-

Fantasyäventyr med krigande änglar och en verklighet på
gränsen till upplösning.
Mänskligheten bor kvar på endast sex kvarvarande
öar. Kael och Breanna Skyborn är Serafim - elitsoldater
tränade för luftstrid. I första delen Skyborn blev Kael och
Breannas ö invaderad och Serafimen upplöst. Nu är de
nyckelfigurer i en spirande revolt.
➥ Pocket i november. [152937]
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Wrath 199:-

Episk fantasyberättelse om maktkamp mellan änglar och
demoner.
I ett krig mellan änglar och demoner hamnar människorna
i kläm. I Wrath når kriget sin kulmen och vi börjar närma
oss en upplösning. Corban är fånge hos jättekrigare och
måste försöka hitta allierade som kan hjälpa honom. Hans
liv hänger på en skör tråd - så även världens framtid.
➥ Inbunden i november. [162272]
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ÄVENTYR & EPISK FANTASY

James Islington

The Shadow of
What Was Lost 169:-

The Blood Mirror 199:Fjärde delen i Lightbringer

Fartfylld äventyrsberättelse om en magisk skola i en värld
skakad av en magisk omvälvning efter ett stort krig.
Davian går på en skola för ’de begåvade’, personer med
magiska krafter. Sedan kriget tog slut 20 år tidigare är
de begåvades kroppar märkta i ett försök att hålla magin
under kontroll. Davian och hans skolkamrater föraktas av
vanligt folk och kämpar för att kontrollera sin magi.
➥ Storpocket i november. [161410]

Näst sista boken i serien om magikern Gavin Guile och
världen där gamla gudar föds på nytt.
Gavin är inte längre kejsare. Han har förlorat sina
magiska krafter och försmäktar i en magisk fånghåla, utan
hopp om att kunna fly. Samtidigt ställs världen inför värre
hot än någonsin, och den enda som kan göra något åt det
är Gavin. Den vita kungens härar besegrar Chromeria och
gamla gudar föds på nytt. En fråga ställs på sin spets när
världarnas öde ligger i vågskålen: Vem är Ljusbringaren?
Storpocket. [161643]

The Shadow of What Was Lost 239:-

The Blood Mirror 289:-

Första delen i Licanius Trilogy

➥ Inbunden i november. [161411]

Inbunden. [161644]

Mercedes Lackey (red)
Tempest 89:-

Jo Spurrier
North Star Guide Me Home 99:-

En antologi med berättelser från den
magiska världen Valdemar.
1987 kom Arrows of the Queen, Mercedes
Lackeys första bok om landet Valdemar.
Sedan dess har det kommit över 30 böcker
om landet där Härolder utväljs av häst
liknande, magiska Följeslagare. Härolder
och Följeslagare sammanlänkas för livet,
och Häroldernas magiska färdigheter får
en grundlig finslipning på Häroldarnas
Kollegium, innan de skickas ut för att
skipa rättvisa och försvara kung och
fosterland mot alla hot.

En intensiv och mörk berättelse om frihet,
vänskap och offer.
North Star Guide Me Home är sista delen i
serien om Sierra, Isidro och Rasten. Isidro
kan bara överleva genom att lita på den
enda person han absolut inte kan lita på.
Sierra har slagit sönder sina relationer så
illa att de är bortom all lagning. Rasten
lovade att aldrig använda sina krafter
igen, men han är kanske deras enda hopp
för överlevnad.

➥ Pocket i december. [159225]

Marshall Ryan Maresca
An Import of Intrigue 89:-

Andra delen i Maradaine Constabulary

En spännande mix av mord och magi när
vi får möta Maradines konstaplar.
En mordgåta som riskerar att starta krig
i staden Maradine. En utredare som dessutom måste ta hand om två barn och en
man som ligger inför döden. Det är några
av komponenterna i An Import of Intrigue.
Kommer Satrine Rainey och Minox Welling
hinna lösa mysteriet innan det är försent
och fler dör? Många fler.
Pocket. [157610]

Will Panzo
The Burning Isle 155:Mörk fantasy från en stad fylld av
mördare, tjuvar och pirater.
Trollkarlen Cassius har nyss klivit iland
på ön Scipio. Han befinner sig i en slumstad styrd av två trätande furstar, men
ytterst underställd en mystisk general
som befinner sig ute i den väldiga djungeln
utanför stadsgränsen. Det här är en plats
där en ränksmidare kan göra stora pengar,
men Cassius är ingen vanlig skojare. Han
har tränat på Tolvön, och har något annat
än rikedomar i kikarn. På en förrädisk ö
där inhemska gudar börjar röra på sig kan
vad som helst hända.
Storpocket. [157232]
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Brent Weeks

Tredje delen i Childen of the Black Sun

➥ Pocket i december. [159117]

Steph Swainston
Fair Rebel 279:-

Femte delen i Fourlands

Originell och genrevidgande fantasy
fortsätter berättelsen från Fourlands.
Femton år efter den senaste insekts
attacken är Cirkeln redo att slå tillbaka.
Den här gången har de ett helt nytt vapen.
Men någon vill inte att de ska lyckas.
Någon sätter konstant käppar i hjulet för
dem - och snart är även Cirkeln i fara.
Det här är en fortsättning på Fourlandsserien, som kom för mer än tio år sedan.
Där förflyttades vi till Fourlands, ett
feodalt rike inbegripet i ett utdraget, tröstlöst och nedbrytande krig mot en armé av
jättelika insekter.
➥ Storpocket i november. [156884]

Tad Williams
The Heart of What Was Lost 179:Handlingen tar vid där den slutade i ’To
Green Angel Tower’.
Nornerna och storkungen Ineluka har lidit
nederlag i slaget om Hayholt. Seoman och
Miriamele är nu kung och drottning. De
beordrar sina segerrika härar att förfölja
de flyende nornerna. Bland fienden finns
en grupp som eskorterar en fallen ledares
döda kropp. De kommer bort från
huvudstyrkan och fångas i det gamla fortet
Tangleroot vid fronten.
➥ Storpocket i januari. [162751]

www.sfbok.se

SF-BOKHANDELN VINTERN 2016/17

NUTIDSFANTASY

Jim Butcher & Kerrie L. Hughes (red)

Shadowed Souls 165:-

En samling noveller från kända författare som återvänder
till personer och platser från sina romaner.
Jim Butcher berättar om Molly från Dresden Files. Från
Seanan McGuire kommer en berättelse om halvsuccubin
Elsie Harrington. Kevin J. Anderson skriver om zombie
polisen Dan Shamble. Rob Thurman bidrar med en
Caliban Leandros-historia. Dessutom noveller från Tanya
Huff, Kat Richardson, Jim C. Hines, Anton Strout, Lucy A.
Snyder, Kristine Kathryn Rusch och Erik Scott de Bie.
Storpocket. [157231]

George R R Martin
A Game of Thrones: The 20th
Anniversar y Illustrated Edition 279:Trevlig jubileumsutgåva med illustrationer, några i färg
och några svartvita. Det här är första delen i bokserien
som ligger till grund för tv-serien Game of Thrones.
Inbunden från England. Högra bilden. [161339]

A Game of Thrones: The 20th
Anniversar y Illustrated Edition 279:Inbunden från USA. Vänstra bilden. [159449]

nutidsfantasy
& romans
Ben Aaronovitch
The Hanging Tree 169:-

Sjätte delen i Rivers of London

Efter utflykten på landet i ’Foxglove
Summer’ är Peter Grant tillbaka i London.
Galgträdet är platsen där Tyburns galgbacke en gång låg, på nuvarande Marble
Arch mitt i London. Platsen är fortfarande
ödestyngd, och nu har det blodiga arvet
sökt sig tillbaka till Mayfairs lyxfastig
heter. Ett fall för Peter Grant och hans chef
Nightingale.
Storpocket. [145085]

The Hanging Tree 199:Inbunden. [157251]

Keri Arthur
Winter Halo 89:-

Andra delen i Outcast

Futuristisk fantasyserie där mörkret
gömmer de farligaste av varelser.
Hamnskiftaren Tiger har fått upp spåret
efter flera bortförda barn. Nyckeln till att
rädda barnen finns i läkemedelsföretaget
Winter Halos tungt bevakade anläggning. När Tiger får veta att de kvinnliga
säkerhetsvakterna hos Winter Halo syste
matiskt angrips av en mystisk kraft inser
hon att hon måste göra något åt det också.
➥ Pocket i december. [159226]

Genevieve Cogman
The Burning Page 110:-

Tredje delen i The Invisible Library

Stulna böcker, hemliga agenter och alternativa verkligheter i tredje boken i The
Invisible Library-serien.
Irenes uppdrag som spion för The Library
äventyras när hela The Library riskerar att förintas. Hon och Kai skickas till
Vinterpalatset i St Petersburg för att hitta
en bok som kan ställa allt tillrätta. Sam
tidigt försöker hon rädda sin vän Vale - och
sig själv.
➥ Pocket i december. [156356]
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Christine Feehan
Leopard’s Fury 89:-

Åttonde delen i Leopard

Romantik med hamnskiftande leoparder
och riskfylld kärlek.
I åttonde delen av Feehans leopardserie
har Evangeline lämnat de andra hamnskiftarna hon vuxit upp tillsammans
med. Hon har öppnat ett eget bageri i San
Antonio och försöker dölja sin bakgrund så
gott hon kan. Så träffar hon Alonzo. Alonzo
som liksom hon är hamnskiftare - och lika
farlig som oemotståndlig.
➥ Pocket i november. [157568]

Joseph Fink & Jeffrey Cranor
Welcome to Night Vale 139:En mörk och rolig mysterieberättelse om
försvinnanden.
Night Vale är en liten stad i sydvästra
USA, långt ute i öknen. Där stöter man på
änglar, aliens och regeringskonspirationer
i vartenda gathörn. 19-åriga Jackie Fierro
äger Night Vales pantbank. En dag
kommer en mystisk man in och ger henne
ett papper där det står KING CITY. Han
är konstigt klädd och har en läderportfölj.
Jackie bestämmer sig för att ta reda på
vem han är. Som läsare får vi snart
anledning att fundera kring vad KING
CITY kan betyda.
Storpocket. [156041]

Kevin Hearne
Staked 89:-

Åttonde delen i The Iron Druid Chronicles

När en druid har levt i tvåtusen år som
Atticus så är det klart att han stött på
några vampyrer.
Eller låt säga legioner av vampyrer. Till
och med hans forne vän och advokat visade
sig vara en blodsugande förrädare. Nu har
de vasstandade bråkstakarna ledda av
maktgalne plågoanden Theophilus blivit
ett enormt problem som kräver sin lösning.
Det är dags att vässa pålarna. Atticus
hoppar världen kring för att stoppa sin
nemesis och hamnar i Rom.
Pocket. [158256]
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Nalini Singh
Archangel’s Heart 89:-

Tionde delen i Guild Hunter

Spännande och romantisk kamp mellan
änglar och vampyrer.
Hela Elenas liv är på väg att vändas upp
och ner i den tionde delen i Guild Hunterserien. När en ärkeängel försvinner
spårlöst känner hon på sig att något är fel,
men ju längre hon gräver, desto smutsigare
blir det. Vill hon verkligen veta vem hon
egentligen är?
Pocket. [157617]

J. R. Ward
The Beast 89:-

Del 14 i Black Dagger Brotherhood

Jeaniene Frost

Into the Fire 85:Fjärde delen i Night Prince

Vampyrer och mörka krafter i romantisk urban fantasy.
I sexhundra år brydde sig inte Vlad om någonting. Sedan
träffade han Leila och föll riktigt brutalt. Nu har nekromantikern Mircea knutit Leila till sig. Om Mircea dör, dör
Leila. Vlad kan med andra ord inte bekämpa Mircea utan
också döda den enda person som betyder något för honom.
➥ Pocket i november. [161881]

Förr brukade vampyrerna blomstra - nu
måste de slåss för sin överlevnad.
The Black Dagger Brotherhood kämpar för
att vampyrerna inte helt ska utrotas. I The
Beast blir deras jobb svårare än någonsin.
Vampyrjägarna får bara mer och mer
vapen och resurser, medan brödraskapet
splittras av inre konflikter.
Pocket. [159219]

historisk fantasy
Katherine Arden
The Bear and The Nightingale 175:-

Faith Hunter
Curse on the Land 89:Andra delen i Soulwood

Fantasy om uråldrig magi och para
normala gåtor. Huvudperson är Nell
Ingram, som först dök upp i böckerna om
Jane Yellowrock.
Nell är färdigtränad på PsyLED Academy
och fungerar nu som polis specialiserad
på det paranormala - vilket inte är det
lättaste. När hon återvänder till skogarna
hon kallar sitt hem märker hon att träden
runtomkring börjat dö - skogen från vilken
hon hämtar sin egen kraft. Och varelsen
som föder sig på skogen vill snart ha mer.
Nell tar hjälp av sina kollegor under Nick
LaFleur för att ta reda på vad som pågår.
Pocket. [157615]

➥ Storpocket i januari. [158955]

The Bear and The Nightingale 175:➥ Storpocket i januari. [163084]

Jacey Bedford
Silverwolf 89:-

Andra delen i Rowankind

Senaste delen i en riktig långkörare om
kärlek, odödlighet och vampyrer.
Något har letat sig in i Lestat - något som
han måste både slåss mot och förlika sig
med. Genom hans kamp får vi också en
förklaring till den forna sjömakten
Atalantayas relation till vampyrerna och
varför de inte åldras. Det här är andra
boken sedan Rice återvände till vampyrerna i Prince Lestat.

Historisk fantasy med inslag av magi,
spöken, varulvar och pirater.
I den här versionen av 1800-talets Stor
britannien är bruket av magiska
krafter belagt med dödsstraff. Rossalinde
påbörjade ett nytt liv när hon klädde sig i
manskläder och blev piratkapten, men nu
vaknar de magiska krafterna och överallt
dyker de magiska väsen som kallas rönnkunniga upp. Tillsammans med varulven
Corwen dras Ross in i kaoset när magin
vaknar och den industriella revolutionen
hotar att förvandlas till något helt annat
än vad vi vant oss vid. En tragedi drabbar
Corwens familj, och paret måste söka efter
Corwens bror Freddie i London.

➥ Inbunden i december. [160761]

➥ Pocket i januari. [159232]

Nalini Singh
Allegiance of Honor 89:-

Jacquelyn Benson
The Smoke Hunter 119:-

Psy, människor och hamnskiftare står vid
en skiljeväg. Det nya avtalet ger hopp om
samarbete mellan grupperna.
Men hundra år av misstro och skräck
glöms inte så lätt. Avtalet kan brytas
när som helst. Olika grupper kämpar om
makten och en kidnappad kvinnas rop
på hjälp spolas iland i San Francisco.
Samtidigt riktar Konsortiet sina mordiska
blickar mot ett barn som är både psy och
hamnskiftare.

Indiana Jones-äventyr med en suffragett i
huvudrollen.
Ellie Mallory hoppas på en karriär inom
arkeologin och tackar sin lyckliga stjärna
när hon kommer över en karta med vägen
till ett mystiskt djungelrike i Sydamerika.
Men Ellie är inte den enda på jakt efter
djungelstaden. Hon har en illa ansedd
professor tätt i hälarna och tar hjälp av
prospektören Adam Bates. När de närmar
sig staden börjar de förstå att mer än
akademisk ära står på spel.

➥ Pocket i januari. [157030]

Pocket. [155709]

Anne Rice
Prince Lestat and
the Realms of Atlantis 259:Del 12 i The Vampire Chronicles

Del 15 i Psy-Changeling
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Klassisk rysk saga där folktro krockar med
den första kristendomen.
Berättelsen utspelar sig i medeltidens
Ryssland, i en by på gränsen till vild
marken. Vasya kan kommunicera med
andar och försöker få dem att hjälpa
människorna som bor i byn. Kyrkan ser
inte med blida ögon på hennes förmåga,
utan kallar henne häxa. För alla fans av
Naomi Noviks Uprooted!
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Karen Maitland
The Plague Charmer 199:En kuslig häxberättelse från pestens tid.
Året är 1361. Platsen Porlock Weir i
Exmoor. Pesten drabbar byn. En mystisk
främling erbjuder sin hjälp mot sjuk
domen, men ingen vill - till en början betala hans pris. Pesten når Saras familj.
Grannar som stått henne nära genom livet
stänger plötsligt om sig. Plötsligt ter sig
inte främlingens pris omöjlig att betala:
’Jag begär ett människoliv i utbyte mot
min hjälp.’
Storpocket. [162755]

Ami McKay
The Witches of New York 199:En fristående uppföljare till ’The Virgin
Cure’, där vi först mötte en grupp
amerikanska häxor.
Året är 1880. Adelaide Thom, som först
dök upp i The Virgin Cure, har öppnat en
tébutik tillsammans med den unga häxan
Eleanor St. Clair. En höstdag dyker en
kvinna vid namn Beatrice Dunn upp och
söker jobb i téboden. Hon gör sig snart
oumbärlig som Eleanors lärling, men något
är konstigt med henne. Hon ser saker
ingen annan kan se. Bär hon på en magisk
kraft, eller håller hon på att bli tokig?

Mira Grant

Feedback 129:-

Fjärde delen i The Newsflesh
En roman som utspelar sig parallellt med händelserna
i ’Feed’ och berättar om den demokratiska sidan av
presidentvalskampanjen.
Tjugo år gått sedan smittan bröt lös och en grupp
journalister söker sanningen. De omges av smittade och
hotfulla krafter arbetar mot dem i det fördolda.
Pocket. [161646]

Storpocket. [161606]

Naomi Novik
League of Dragons 89:Nionde delen i Temeraire

Här slutar sagan om draken Temerarire
och kapten Laurence.
Napoleons invasionsplaner för Ryssland
har krossats. Laurence och Temereraire
förföljer de flyende fransmännen, men
korsikanen har inte gett upp. Han har
lovat all världens drakar nya rättigheter
och förmåner om de slåss under hans
banér. Från Asien till Afrika, och till och
med i England, skockas drakar under
trikoloren. Laurence och Temeraire inser
snart att kejsaren har några extra ess i
rockärmen, och att han spelar ett farligt
högt spel.
➥ Pocket i december. [158259]

Faye Lyndsay
Jane Steele 129:En satirisk, romantisk roman inspirerad
av Charlotte Brontës klassiker ’Jane Eyre’.
Jane Steele har flytt till London, undan
en uppväxt hos en elak faster. I den stora
staden försörjer hon sig på att skriva
de avrättades ’sista bekännelser’. Efter
flera år får hon se att fastern är död. En
herr Thornfield har flyttat in i barndoms
hemmet, och han söker en guvernant.Utan
att avslöja sin identitet tar Jane jobbet.
➥ Pocket i november. [162756]

övrig fantasy &
skräck

Mark Frost har skrivit en roman som fördjupar den lilla stadens mysterier.
Här får vi se nya sidor av Twin Peaks
excentriska invånare, med en koppling till
den amerikanska historien. Romanen
knyter ihop en del trådar som lämnades
kvar i slutet på den andra säsongen av
serien. Vi får följa agent TP, en mystisk
arkivarie och se ett antal dokument som
tillsammans för berättelsen framåt.
Inbunden. [156164]

Joe Hill
The Fireman 95:En pest sprids, där offren först täcks av
vackra mönster och sedan flammar upp i
eld.
Dragonscale kallas sporen som leder till
spontan självförbränning. Sjuksköterskan
Harper Grayson blir smittad. Hennes man
tappar besinningen och lämnar henne.
Deras en gång idylliska hemstad i New
England faller sönder. Men Harper än inte
helt ensam. En mystisk främling i brandmansuniform vandrar genom ruinerna
av New Hampshire. Han är smittad, men
har på något sätt lärt sig att kontrollera
elden han bär inom sig. Han använder den
som en sköld för att skydda de utsatta och
hämnas dem som har råkat illa ut.
➥ Pocket i januari. [162704]

The Fireman 99:➥ Pocket i januari. [161759]

Simon Morden
The White City 219:-

G X Todd
Defender 219:-

Fortsättningen på ’Down Station’, där
flyktingar undan en katastrof i London
hamnade i ett märkligt och magiskt land.
Mary och Dalip har överlevt, och vad mer
är, de har en värdefull karta som visar
vägen till Den vita staden. Där hoppas de
finna svar på sina många frågor. Men för
att ta sig dit måste de lita på Crows, som
redan har förrått dem ett antal gånger.

Mytisk, postapokalyptisk skräck för alla
som gillar Stephen Kings ’The Stand’.
Det var rösterna som gjorde att världen
gick under. Folk klarade inte av att höra
rösterna i huvudet. Pilgrimens röst säger
åt honom att han ska köpa en dricka av
flickan som sitter vid vägkanten. Där
börjar deras gemensamma resa. Lacey vill
söka efter sina släktingar, och Pilgrimen
kan hjälpa henne.

Andra delen i Down

Storpocket. [161755]
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The Secret History of Twin Peaks 299:-

Första delen i The Voices

➥ Pocket i januari. [162758]
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Brandon Sanderson

Arcanum Unbounded:
The Cosmere Collection 179:Nya och gamla noveller samlade i en bok.
Arcanum Unbounded är Sandersons första novellsamling.
Den innehåller ett antal noveller kopplade till hans
olika världar - både Elantris, Mistborn och Stormlight-
världarna. Flera av novellerna har tidigare publicerats
på internet, men samlingen innehåller även en berättelse
som är helt nyskriven - ”Edgedancer”. Novellerna är
kompletterade med illustrationer och essäer.
Storpocket. [156882]

Arcanum Unbounded:
The Cosmere Collection 229:Inbunden. [50827]

Calamity 99:-

Tredje delen i Reckoners
David har varit drivande i kampen mot ’epics’, super
skurkarna som plågar mänskligheten. Nu har han förlorat
sin närmaste medkämpe.
David kände till Profs hemlighet och höll tyst om den, men
nu har Prof gått över till superskurkarnas sida. Han har
försvunnit från Davids värld, och alla vet att han aldrig
kommer tillbaka. Men alla har fel. Det går att gottgöra
sina synder. Megan, som hade episka krafter, visade det.
David är beredd att konfrontera den mäktigaste av alla
epics för att få tillbaka Prof. Eller dö på kuppen.
➥ Pocket i november. [156870]

The Bands of Mourning 99:Andra delen i Wax and Wayne

Mistbornvärlden på gränsen till modernitet.
Århundraden efter Mistborn utspelar sig har Scadriel
fått sig en mer modern uppgradering. Järnväg, elektrisk
gatubelysning och skyskrapor är numera vardagsmat. The
Bands of Mourning tar vid sex månader efter Shadows of
Self och Waxillium Ladrian försöker gå vidare och planera
ett bröllop. Istället skickas han ut på uppdrag för att leta
reda på ett föremål som kan ge ägaren otroliga krafter.
➥ Pocket i januari. [161545]

Cassandra Clare (red)

Tales from the
Shadowhunter Academy 149:Tio illustrerade noveller om Simon Lewis äventyr på
Shadowhunter Academy.
Händelserna i City of Heavenly Fire raderade Simons
minne. Han har varit både människa och vampyr, men nu
vet han inte riktigt vem han är. När Shadowhunter
Academy öppnar skriver han in sig för att finna sig själv.
➥ Storpocket i november. [158633]

ungdomsfantasy
Elly Blake
Frostblood 129:I ett land styrt av frostblod kliver en ung
kvinna med eld i ådrorna fram.
Under frostblodens styre tvingas alla som
kan kontrollera eld att gömma sig. Sjutton
åriga Ruby är ett eldblod som håller sig
gömd, tills den dag då soldater kommer till
hennes by och hennes mor blir dödad. Då
svär Ruby att hämnas. För alla som gillar
Victoria Aveyard och Sarah J. Maas.
➥ Storpocket i januari. Från 13 år. [162730]

John Flanagan
The Ghostfaces 129:-

Sjätte delen i The Brotherband Chronicles

Broderbandet fångas i en storm och blåser
i land långt västerut.
De blir vänner med mawagansettstammen,
som berättar att en krigisk stam, Spök
ansiktena, härjar i området. Hägrarna
måste hjälpa till mot angriparna.
➥ Pocket i november. Från 12 år. [160516]

The Battle of Hackham Heath 149:-

Del 2 i Ranger’s Apprentice The Early Years

Historien om spejaren Halt utspelar sig
före böckerna om Will.
Morgarath gömmer sig och samlar en här
av wargals, vilda bestar. Halt gör sig redo
att bestiga Regnet och nattens berg för att
speja på fienden.
➥ Pocket i januari. Från 12 år. [157768]

Alison Goodman
The Dark Days Club 110:Första delen i Lady Helen

Den unga Lady Helen upptäcker en
demonisk halvvärld i 1800-talets London.
Lord Carlston, en adelsman med tveksamt
rykte och ingående kunskaper om
demoner, hävdar att det är Helens öde att
skydda mänskligheten.
➥ Storpocket i januari. Från 13 år. [161658]

The Dark Days Pact 169:➥ Inbunden i januari. Från 13 år. [161655]
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E K Johnston
Kingdom of Sleep 110:För länge sedan räddade berättar
drottningen sitt land undan en katastrof.
Nu hotas det åter av en mäktig demon.
När en prinsessa föds lägger demonen
en förbannelse över henne - hon måste
offra sin själ eller förgöra sitt eget folk.
Demonen har ägnat generationer åt att
stärka ett rike och försvaga ett annat - nu
väntar hon på rätt tillfälle att utlösa en
stor konflikt som krossar båda. Fristående
fortsättning på A Thousand Nights.
➥ Pocket i december. [156366]

Marissa Meyer
Heartless 129:Innan hon blev Hjärter drottning var
Catherine Pinkerton en vanlig tjej.
Den unga Catherine längtade efter att
öppna ett bageri, men det var helt otänkbart för en flicka som skulle bli drottning.
Ännu mer komplicerat blev det när Jest,
den mystiska hovnarren, dök upp och fick
Caths hjärta att flamma upp. Paret inledde
ett intensivt, hemligt förhållande. Cath var
fast besluten att skapa sig ett eget liv, men
i Underlandet, där magi och vansinne är
vardagsmat, är det lättare sagt än gjort.
➥ Pocket i november. Från 12 år. [156369]

konstböcker
Spectrum 23: The Best in
Contemporar y Fantastic Ar t 399:Årets version av konstboken Spectrum med fantastiska
bilder från konstnärer över hela världen.
➥ Häftat album i november. [162609]

Fantastic Ar t and Stories
from the Dark Nor th 349:En antologi med mörka och gotiska fantasybilder av
svenska illustratörer. Mer än 230 bilder av bland andra
Peter Bergting, Henrik Pettersson, Lukas Thelin, Magnus
”Mojo” Olsson och Joakim Ericsson.
Inbundet album. [162421]

ungdoms-sf
Robin Epstein
HEAR 110:Kass missar universitetet och hamnar på
ett forskningsprojekt för telepater.
Kass värvas för att hjälpa sin farbror
Brian på Henley University med hans
forskningsprojekt, i hopp om att det ska
ge en biljett till högre studier. Snart inser
hon att projektet, HEAR, handlar om
telepatiska krafter. Kanske har hon själv
märkliga förmågor, fastän hon först inte
ens vill tro att de kan existera.
➥ Storpocket i december. Från 13 år. [159539]

Claudia Gray
Ten Thousand Skies Above You 95:-

Topplistan för fantasy & skräck på engelska

Andra delen i Firebird

Marguerite har rest till alternativa dimensioner och dragit på sig mäktiga fiender.
Med hjälp av Firebird, en uppfinning
hennes föräldrar gjorde, har Marguerite
besökt parallellvärldar och insett att det
finns människor som vill få makt över hela
multiversum. Hennes fiender har siktat
in sig på hennes pojkvän Paul för att få
henne att göra som de vill. Nu är hans
medvetande spritt över flera dimensioner.
➥ Pocket i november. Från 13 år. [54257]

Claudia Gray
A Million Worlds with You 115:Tredje delen i Firebird

Sista delen i serien om dimensionsresor
och splittrade medvetanden.
➥ Storpocket i november. Från 13 år. [155563]

Arnie Kaufman & Meagan Spooner
Their Fractured Light 99:Tredje delen i Starbound

Vi möter här ett tredje par som kämpar mot
det korrupta LaRoux Industries.
Gideon är en hacker känd som Hjärter
knekt och Sofia en charmig bedragare. Ett
misslyckat försök att infiltrera LRI:s högkvarter tvingar dem att samarbeta, och det
är omöjligt att veta hur långt de kan lita
på varandra. Det dröjer inte länge förrän
deras väg korsas av två andra par.

1. Harry Potter and
		 the Cursed Child 		 Parts I & II 229:		 av J K Rowling 		
		 Inbunden. [53320]
2. Ransom Riggs: Miss 		
		 Peregrine’s Home for 		
		 Peculiar Children 110:		 av Ransom Riggs
		 Storpocket. [125526]
3. Welcome to
		 Night Vale 179:		 av Fink & Craynor
		 Inbunden. [143596]
4. Empire of Storms 139:		 av Sarah J Maas
		 Pocket. [156142]
5. Mostly Void,
		 Partially Stars 159:		 av Fink & Craynor
		 Storpocket. [156049]
6. Magnus Chase
		 and the Hammer
		 of Thor 139:		 av Rick Riordan			
		 Storpocket. [156153]

7. The Last Wish 99:		 av Andrzej Sapkowski		
		 Pocket. [70765]
8. The Blood Mirror 199:		 av Brent Weeks
		 Storpocket. [161643]
9. The Name
		 of the Wind 99:		 av Patrick Rothfuss
		 Pocket. [78223]
10. The Blood of Elves 99:av Andrzej Sapkowski
Pocket. [93921]
11. Tales of
the Peculiar 139:av Ransom Riggs
Inbunden. [157379]
12. Library of Souls 119:av Ransom Riggs
Storpocket. [145380]
13. The Necronomicon:
The H.P. Lovecraft
Collection 225:av H P Lovecraft
Storpocket. [68281]

➥ Pocket i december. Från 12 år. [159002]
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space opera & action
Dave Bara
Starbound 89:-

Peter Cochrane är nu officer ombord på
flaggskeppet H.M.S. Starbound.
Han får i uppdrag att undersöka en
mystisk rymdstation i ett stjärnsystem
som nyss återupptäckts. Väl där flyger
Starbound rakt in i ett bakhåll, med katastrofala följder. Peter slungas huvudstupa
in i en ny kris, när inbördeskrig hotar att
utbryta på planeten Carinthia.

Två systrar står i centrum för maktkampen
om en flotta av sönderfallande skepps
världar som färdas genom rymden.
Anat leder världsskeppet Katazyrna, bas
för den mäktigaste plundrarflottan i Outer
Rim. Hon söker fred och erbjuder dottern Jayds hand till en rival. Men Jayds
syster Zan är inte nöjd med uppgörelsen.
Hon sätter samman en slagstyrka för att
befria Jayd, men det går inte som planerat.
Storslagen space opera med gott humör
och många vilda idéer.

➥ Pocket i januari. [159230]

➥ Inbunden i januari. [158774]

Greg Bear
Take Back the Sky 239:-

Jean Johnson
The Blockade 89:-

Sista delen i Bears militär-sf från
solsystemet.
Michael Venn och hans stridskamrater
är fångna under månen Titans isiga yta.
Både jorden och antagonisterna vill göra
processen kort med dem. De måste slå sig
ihop med sina forna fiender, glömma allt de
en gång har lärt sig och resa ut i mörkret
bortom Pluto, mot den mystiska Planet X,
antagonisternas hemvärld.

Det första saliska kriget rasar och
Alliansen håller på att förlora.
Terranerna vill hjälpa sina v’danska
kusiner, men ogillar hur de blir be
handlade. V’danerna, å sin sida, tycker inte
att jordborna är mogna att agera på egen
hand. Och andra grupper fruktar att ett
slut på det saliska kriget skulle innebära
startskottet för ett mänskligt inbördeskrig.

Andra delen i The Lightship Chronicles

Tredje delen i War Dogs

Storpocket. [155921]

S.K. Dunstall
Confluence 89:-

Tredje delen i First Salik War

➥ Pocket i november. [159220]

Mur Lafferty
Six Wakes 159:-

Linjerna är en viktig del i moderna rymdmotorer, och Ean är en linjespecialist.
Ean har upptäckt nya linjer i ett
främmande rymdskepp, något som har
ruckat på maktstrukturen i rymdimperiet
Lancia. Kronprinsessan vill dela med sig
av den nya kunskapen, men hennes far
kejsaren har andra planer. En politisk konfrontation närmar sig och spänningen ökar.

Den döda besättningen ombord på ett
rymdskepp återuppväcks som kloner.
Marie Shea vaknar i en kloningsbädd täckt
av torkat blod. Hon minns inte hur hon
dog, och det första hon påminner sig efter
att ha blivit klonad brukar vara dödsögonblicket. Bredvid henne finns fem andra
kloningsbäddar, med resten av besättningen ombord på rymdskeppet Pituitary.
Uppenbarligen var inte Marie den enda
som dog nyss.

➥ Pocket i december. [159221]

➥ Storpocket i december. [159006]

Tredje delen i Linesman

Ian Douglas

Stephen Baxter & Alastair Reynolds

Första delen i Andromedan Dark

Howard Falcon har förvandlats till något mer än
människa, något som öppnar nya möjligheter.
En olycka kostade nästan Howard livet, men rehabiliteringen gjorde honom till en ovanligt stark och smart
cyborg, och öppnade för ett erbjudande om att leda en expedition ner i Jupiters atmosfär. Där kan han bli den första
jordbon som tar kontakt med sant främmande livsformer.
Romanen baseras på Arthur C Clarkes novell A Meeting
with Medusa, där Howard dök upp för första gången.
➥ Pocket i januari. [161760]

Altered Starscape 85:-

En oväntad tidsresa transporterar mer än en miljon jordbor långt in i framtiden.
Året är 2162. Kapten Grayson St. Clair för befäl över
Tellus Ad Astra, en expedition som ska föra mer än en
miljon forskare, diplomater, soldater och AI-medvetanden
mot Vintergatans mitt. Men något går fel. Expeditionen
sugs in i ett svart hål och spottas ut fyra miljarder år in i
framtiden.
➥ Pocket i november. [161879]
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Ken MacLeod
The Corporation Wars: Insurgence 199:-

K B Wagers
After the Crown 129:-

Andra delen i Second Law Trilogy

Andra delen i The Indranan War

Här fortsätter berättelsen om robotupproret
långt från jorden.
Kriget rasar för fullt och upproriska AImedvetanden ställs mot ’återfödda’ medvetanden av döda legoknektar, nedladdade
i maskinkroppar. Men vad är värt att
kämpa och dö för, och vilken sida tänker
’terroristen’ Carlos och hans återskapade
stridskamrater välja. I en värld där
Bolaget kontrollerar allt är det svårt att
skilja vän från fiende.

En vapensmugglare ärver tronen i ett
stjärnsystem.
Före detta smugglaren och numera kejsarinnan Hail Bristol har hamnat mitt i ett
veritabelt getingbo. Indrananska imperiet
står på gränsen till krig. Hail måste sluta
avtal med närliggande världar om hon
ska ha något hopp om att behålla sitt rike.
Men fredsförhandlingarna slutar i våld,
och Hail inser att hon har blivit förrådd.
➥ Pocket i december. [159394]

➥ Inbunden i december. [161648]

Gavin Smith
The Beauty of Destruction 149:Tredje delen i Dark Space

Jorden har gått förlorad och vi börjar inse
vidden av hotet från de fiender som vi först
mötte i brittisk järnålder.
Den piktiska druiden Britha, kåkfararen
Beth och hennes syster Talia, den odödliga
korsriddaren Malcom du Boi, transkvinnan
Alexia, prisjägaren Scab och cyberinsekten
Vic gav oss ledtrådar till vad som höll på
att hända i de två första böckerna. Här får
vi se världen gå under i en storslaget
grotesk cthulhoid apokalyps. Tre tidstrådar strålar samman i en främmande värld
där ’The Destruction’ får sin förklaring.
➥ Pocket i december. [161757]

Tom Toner
The Weight of the World 219:-

David Weber

Kaos härskar i universum. Upproret mot de
odödliga amaranthinerna sprider sig.
Världar har fallit. Kejsaren är försvunnen
och ett uråldrigt väsen har satt sig på
firmamentets tron. Den viktigaste upp
finningen i världshistorien är stulen. Men
livet går vidare. Två syskon och ett litet
barn flyr över en okänd värld. En flykting
fångas i en småaktig krigsherres garn. En
fången AI skapar ett imperium inom sitt
fängelses fyra väggar och försöker fly.

Nionde delen i Safehold

Andra delen i Amaranthine Spectrum

➥ Storpocket i januari. [161613]

At the Sign of Triumph 259:I Safeholdserien bestämmer sig en tusen år gammal
kvinna, återuppväckt i en robotkropp, för att störta en
tyrannisk teokrati.
Flera faktorer: ledningen, flottan och inte minst kunskapen hos Merlin, den sista överlevande från gamla Jorden,
gav Charis ett övertag över Kyrkan. Nu är det istället
Kyrkan som står inför ett till synes givet nederlag. Då
fattas ett avgörande beslut. Kyrkan, som har hållit sig
borta från den förbjudna teknologin, ska börja använda sig
av samma vapen som sin fiende.
Inbunden. [13613]

Shadow of Victor y 249:Del 15 i Honor Harrington

Mesan Alignments plan för att svartmåla och krossa
Manticore tycks få oanade följder.
Mesan Alignment drev fram ett krig mellan Manticore
och Solarian League. Man krossade infrastrukturen som
bar upp Manticores flotta. Och för att svartmåla imperiets
rykte drog man igång ett ental uppror som man visste
skulle misslyckas, genom att utlova hjälp från Manticore.
Men det går inte riktigt som beräknat.
Inbunden. [158814]

Mike Shepherd

Kris Longknife: Bold 89:Del 14 i Kris Longknife

Kris skickas ut på ett medlingsuppdrag för att skapa bättre
relationer mellan kejsarinnan och Vicky Peterwald.
Det är kung Raymond som tror att Kris, tack vare sin
koppling till Vicky, har en unik möjlighet att medla i konflikten och skapa fred. Men innan Kris ens har hunnit påbörja uppdraget dyker flera lönnmördare upp för att göra
slut på henne. Hon misstänker både Vicky och kesarinnan,
men kanske finns den skyldige närmare än så ...
Pocket. [157600]
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övrig sf
Douglas Adams
The Ultimate Hitchhiker’s Guide to
the Galaxy leatherbound 220:The Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy är alla tiders kanske
roligaste sf-roman, och uppföljarna
kommer inte långt efter. Det här är
alla fem romanerna: The Hitchhiker’s
Guide to the Galaxy, The Restaurant
at the End of the Universe, Life,
the Universe and Everything, So
Long, and Thanks for all the Fish
och Mostly Harmless, plus en kort
novell, ’Young Zaphod Plays it Safe’, i
samlingsutgåva.
➥ Inbunden i november. [160415]

Stephen Baxter
The Massacre of Mankind 199:Stephen Baxter har skrivit en uppföljare
till H G Wells ’Världarnas krig’.
För 14 år sedan slogs marsianernas
anfall tillbaka. Alla vet att angriparna
var känsliga för jordisk bakterieflora och
armén står redo. Därför är inte oron så
stor när aktivitet siktas runt den röda
planeten. Den enda som höjer ett varnande
finger är Walter Jenkins, berättaren från
Världarnas krig. Han är övertygad om att
marsianerna har lärt av sina misstag, och
inte tänker göra om dem. Han har rätt.
➥ Storpocket i januari. [161612]

Gerald Brandt
The Courier 89:-

Första delen i San Angeles

tidsresor och
alternativhistoria
Jus Accardo
Infinity 110:-

Första delen i Infinity Division

Dimensionshoppande, kärlek och superhemliga forskningsprojekt.
Kori Anderson har växt upp på en militärbas. Hennes pappa är general, och hon har
varit övervakad och omgiven av militärer
hela sitt liv. Men nu är hon fri, 17 år
gammal och har flyttat ut från basen. Allt
går bra, tills hon grips för vandalisering.
Det ger pappa en möjlighet att ingripa, och
raskt står hon under övervakning igen.
Hennes övervakare, snyggingen Cade,
räddar livet på henne och på köpet inser
hon att pappa är chef för ett hemligt,
dimensionshoppande försöksprojekt.
Storpocket. [161474]

Eric Flint med flera
1635: A Parcel of Rogues 89:Del 22 i 1632

1632 är en alternativhistorisk serie där en
amerikansk småstad från nutiden slungas
tillbaka till trettioåriga krigets Europa.
En grupp diplomater från USE har
stannat i Storbritannien, bland dem
kronans fiende Oliver Cromwell. Nu
kräver kung Charles Cromwells huvud på
ett fat. En grupp hårdföra män från Irland,
ledda av en Finnegan, får i uppdrag att
hitta Cromwell och hans medhjälpare.
➥ Pocket i december. [158830]

1635: The Wars for the Rhine 169:Del 24 i 1632

Kaos härskar i Rhenlandet, där det trettioåriga kriget har spritt förödelse. Ärke
biskop Ferdinand av Köln gör upp en plan
för hur katolska kyrkans makt ska kunna
stärkas i Mittelrhein. Men lantgreve
Vilhelm V av Hesse-Kassel är själv ute
efter området. Kriget om Rhenlandet har
brutit ut.
➥ Storpocket i december. [158822]

1636: The Ottoman Onslaught 269:Del 25 i 1632

Ledaren för Ottomanska riket, Murad IV,
har läst på om vad som gick fel när
ottomanerna försökte inta Wien i de
amerikanska tidsresenärernas förflutna.
Nu har han bestämt sig för att skriva om
historien - den här gången ska han göra
rätt. Han har till sitt förfogande vapen som
’våra’ ottomaner bara kunde drömma om.
➥ Inbunden i januari. [158816]
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Modern cyberpunk från ett framtida San
Francisco.
Kris Ballard är mc-kurir i metropolen som
sträcker sig från San Francisco till den
mexikanska gränsen. Hon har klarat sig
själv sedan hon var fjorton och gör inget
väsen av sig. Tills hon råkar bevittna ett
mord, och lämnas med ett mystiskt paket
som saknar mottagare. Plötsligt har hon
storbolagen efter sig och ingenstans att
fly. Hon tar sig ner på första nivån, där
de allra fattigaste lever, och räddas av
medlemmar ur en underjordisk motståndsgrupp, ledd av en man som heter Miller.
När han tas till fånga av storbolagens
mördare måste Kris agera.
Pocket. [157889]

James Frey & Nils Johanson-Shelton
Endgame - Rules of the Game 115:Tredje delen i Endgame

Här slutar serien om spelarna som slåss
mot klockan för att rädda eller förgöra
världen.
Spelet närmar sig sitt slut. Den tredje
nyckeln, Solnyckeln, står mellan en
spelares möjlighet att rädda sina gener
eller förintas tillsammans med resten av
världen. Bara en kan vinna. Maccabee
slåss för att bli den vinnaren, men han
måste vara försiktig. Liu tänker försöka
hejda Spelet, och ta världen med sig. De
övriga vill få stopp på spelet innan världen
går under. Solnyckeln får aldrig hittas.
➥ Storpocket i december. [155555]

David G. Hartwell (red)
Christmas Magic 189:Noveller med jultema av bland andra
Harlan Ellison, Alan Dean Foster, Kit
Reed, Howard Waldrop och Donald Westlake.
Storpocket. [161578]

Holly Jennings
Arena 149:-

Första delen i Arena

Varje vecka slåss Kali Ling till döden på tv,
men hon vänjer sig aldrig.
RAGE-turneringarna, elittävlingen inom
Virtual Gaming League, samlar världens
bästa spelare som slåss till sin digitala
död. Varje dödsfall ses av miljoner tittare
och alla spelare är kändisar. Deras smärta
är verklig, också om vapen och rustningar
är digitala. Kali Ling är den första kvinn
liga kaptenen i RAGE-turneringens
historia. Hon seglar på framgångens
vindar tills en lagkamrat dör av en överdos. Då inser hon att det enda sättet att
påverka spelindustrin är från insidan.
Storpocket. [161473]
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Stephenie Meyer
The Chemist 199:-

David Ramirez
The Black Disc 189:-

En hemlig agent tar ett sista uppdrag för
att rentvå sitt namn och rädda livhanken.
Hon jobbade för en hemlig byrå som bara
ett fåtal kände till. När de bestämde sig
för att hon hade blivit en belastning gav
de sig efter henne. Nu stannar hon aldrig
länge på samma plats och byter namn
med jämna mellanrum. Chansen att
överleva minskar för varje dag. Då dyker
en av hennes gamla arbetsgivare upp och
erbjuder henne ett jobb som kan radera
det förflutna.

Vad kan en flicka göra för att hejda
apokalypsen?
17-åriga Susan King har ett hemligt liv
som hacker och aktivist i ett nätverk som
riktar in sig på korrupta bolag runt hela
världen. Och hon är miljonär. Hennes,
och alla andras, liv ställs på ända när en
svart skiva dyker upp i omloppsbana runt
jorden. Samtidigt får Susan och miljoner
andra ett osammanhängande mejl fullt av
galna förutsägelser om världens undergång. Snart börjar förutsägelserna slå in.
Hur lång tid har jorden kvar?

➥ Pocket i november. [160441]

Emma Newman
After Atlas 149:-

Andra delen i Planetfall

I uppföljaren till ’Planetfall’ får vi veta vad
som händer på jorden, många år efter det
att skeppet Atlas har rest sin väg.
Människorna på jorden är hårt trängda av
ett totalitärt bolagsstyre. Vi kommer dit 40
år efter det att skeppet Atlas lämnade
planeten. Alejandro Casales nekades en
biljett ombord på Atlas och blev istället
ledare för den religiösa kulten Cirkeln. Nu
har Casales hittats död och Carlos
Morenos, som är mordutredare, ska försöka ta reda på vad som har hänt.
➥ Storpocket i november. [157234]

Claire North
The Sudden Appearance of Hope 129:-

➥ Storpocket i november. [153325]

Dexter Palmer
Version Control 169:Rebecca börjar återfå fotfästet efter att ha
förlorat ett barn, men något i hennes liv
känns väldigt skevt.
Depressionen har släppt och nu jobbar
Rebecca med kundservice på en dejting
sajt. Hennes äktenskap faller långsamt
sönder, samtidigt som hennes man arbetar
på sitt privata projekt (kalla det inte tidsmaskin!) som har fått hela fysikervärlden
att skratta åt honom. Men varför känns
hela verkligheten lite fel och skev?
➥ Inbunden i januari. [27028]

Robert Repino
Culdesac 99:-

Andra delen i Morte

En roman om en flicka som ingen minns,
men vars berättelse ändå finns kvar.
Jag heter Hope Arden. Jag är flickan alla
glömmer. Det började när jag var 16 år.
Pappa glömde att köra mig till skolan.
Mamma dukade för tre istället för fyra.
Kompisarna tittade på mig som om de
aldrig hade sett mig förut. Jag kan inte
bli ihågkommen. Oavsett vad jag gör, vad
jag säger, vilka brott jag begår kommer
du aldrig att minnas mig. Det gör livet
komplicerat. Och det gör mig till en väldigt
farlig person.

Fortsättningen på ’Morte’, en roman från
en värld där intelligenta myror har trängt
in mänskligheten i ett hörn.
I Morte följde vi en huskatt som hade getts
intelligens av myrorna och tjänade i kriget
mot människorna. Här heter huvud
personen Culdesac och är ett lodjur. Han
leder Röda sfinxen, en grupp kattdjur med
lönnmord som specialitet. Människorna
retirerar och Röda sfinxen tar kontroll
över den ensligt belägna byn Milton, men
ockupationen kompliceras av konflikter i
gruppen.

➥ Pocket i januari. [161823]

➥ Pocket i november. [160294]

Topplistan för science fiction
1. Revenger 169:		 av Alastair Reynold
		 Storpocket. [156753]
2. Night Without
		Stars 179:		 av Peter Hamilton
		 Storpocket. [156161]

Justin Cronin

The City of Mirrors 99:Tredje delen i Passage

I ’The Passage’ gick världen under. I ’The Twelve’ sökte och
fann vi roten till katastrofen. Nu är världen som vi kände
den borta. Vad kommer i dess ställe?
I ruinerna av New York, en av världens största städer före
fallet, väntar Zero, den första och sista av de tolv. Alicia of
Blades hör en röst ropa i sitt blod, en röst som drar henne
mot resterna av New York. Där hittar hon något hon inte
hade väntat sig, en fiende som är både farligare och mer
mänsklig än hon hade trott.
➥ Pocket i januari. [161758]

The City of Mirrors 99:➥ Pocket i januari. [40738]

www.sfbok.se

3. At the Sign
		 of Triumph 259:		 av David Weber
		 Inbunden. [13613]
4. Shadow of
		Victory 249:		 av David Weber
		 Inbunden. [158814]
5. Dune 99:		 av Frank Herbert
		 Pocket. [8872]
6. The Girl with
		 All the Gifts 119:		 av M R Carey
		 Pocket. [133131]

7. The Three-Body
		Problem 159:		 av Cixin Liu
		 Pocket. [151239]
8. Kris Longknife: Bold 89:		 av Mike Shepherd
		 Pocket. [157600]
9. The Long Way to a
		 Small Angry Planet 99:		 av Becky Chambers
		 Pocket. [145448]
10. Ready Player One 149:av Ernest Cline
Pocket. [110546]
11. Leviathan Wakes 99:av James S A Corey
Pocket. [112099]
12. An Ancient Peace 89:av Tanya Huff
Pocket. [157313]
13. Seveneves 119:av Neal Stephenson
Pocket. [152595]
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STAR WARS

Claudia Gray

James Luceno

Förhistorien till The Force Awakens berättas i en roman som
utspelar sig sex år före händelserna i filmen.
Segern över Imperiet vid Endor innebar inte att alla
bekymmer var över. Nya republikens senat skakas av inre
strider. Senatorn Leia Organa brottas med alla problem
som hopar sig för den unga demokratin. Gangsterbossar,
korrupta politiker och anhängare till Imperiet gör arbetet
svårt. Oroade senatorer vill välja en Första senator som
ska överbrygga motsättningarna. Leia är, som dotter till
Darth Vader, naturligt misstrogen mot alla idéer om en
’stark man’. Men när en ny fiende dyker upp kanske hon blir
tvungen att driva en kampanj för själv bli första senator.
➥ Roman i pocket i december. [159322]

En roman som utspelar sig före händelserna i filmen
Rogue One. Här börjar historien om planerna på att stjäla
ritningen till Dödsstjärnan.
Orson Krennic arbetar på Projekt Dödsstjärnan. Han vill
gärna få med en gammal vän, forskaren Galen Erso, i
projektet. Det blir möjligt när Krennic räddar Galens
familj från separatistiska kidnappare. Galen förleds att tro
att projektet har ett fredligt syfte, men när det står klart
att Dödsstjärnan är ett vapen måste Galen och hans familj
förhindra att den byggs.
➥ Roman inbunden i november. [158175]

Bloodline: New Republic 89:-

Catalyst:
A Rogue One Stor y 199:-

Star Wars Galactic Atlas 259:En kartbok helt i färg med kartor och bilder av Tim McDonagh. Här
visas kartor över viktiga planeter som Alderaan, Naboo, Tatooine och
Yavin 4.
Inbunden. [159444]

Carrie Fisher
The Princess Diarist 199:Utdrag från Carrie Fishers dagböcker, skrivna under inspelningen av
Stjärnornas krig när hon bara var 19 år gammal och kände sig ganska
ensam på ett kaotiskt jobb där nästan alla andra inblandade var män.
Interfolierat och kommenterat, förstås, av den nu 60-åriga Carrie som på
äldre dagar har tagit rymdprinsessan till sig och gjort henne till sin.
➥ Storpocket i november. [158695]

Pablo Hidalgo
Star Wars Propaganda 379:En bok som utforskar propagandakonsten i Star Wars universum, från
Star Destroyers som intimiderande maktsymboler till X-Wings som budskap om motstånd och hopp. Här ingår 50 exempelbilder från alla filmer
och tio affischer som kan tas lös ur boken och sättas upp på väggen.
Inbundet album. [156066]

Brian Jay Jones
George Lucas 219:En massiv biografi om George Lucas, hans karriär som regissör och hur
han byggde upp ett mediaimperium som fick väldigt inflytande över hur
filmindustrin kom att utvecklas. Det är en biografi över både mannen
och bolaget, och samtidigt ett stycke filmhistoria. Fokus ligger förstås på
filmen som stakade ut vägen för Lucas. Ingen trodde våren 1977 att Star
Wars, som hade haft en skakig inspelning, skulle förändra filmvärlden.
➥ Storpocket i decembert. [162754]
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Alexander Freed

Rogue One:
A Star Wars Stor y 199:Romanen baserad på 2016 års Star Wars-film.
I en tid fylld av konflikter slår sig en grupp osannolika
hjältar samman för att genomföra ett livsfarligt uppdrag:
att stjäla ritningarna till Dödsstjärnan, Imperiets ultimata
förstörelsevapen. Det är en av de viktigaste händelserna
i Star Wars historia och för samman vanliga människor,
som valt att utföra extraordinära handlingar, och genom
detta bli del i något som är större än de själva.
➥ Roman inbunden 3 januari. [152128]

STAR WARS

E K Johnston

Ahsoka 179:Här får vi veta vad som hände Ahsoka efter att hon
lämnade jediriddarna i slutet av Klonkrigen, och innan
hon dök upp igen som den mystiska rebellen Fulcrum.
Det hela börjar med Ahsokas första år hos jediriddarna,
och katastrofen som inträffade när order 66 utfärdades och
jediriddarna jagades upp över hela galaxen. Ahsoka
brinner fortfarande av längtan att slåss mot det onda
Imperiet. Den längtan för henne till Bail Organa och
rebellalliansen.
Ungdomsroman inbunden. [159003]

Tecknade serier
Darth Vader Vol 4: End of Games 199:Darth Vader har i hemlighet haft en personlig agenda och nu är det dags
att slutföra den. Det verkar som om Darth har klarat sin mästares
utmaningar, men kanske kommer Darths ränker bli det som får honom
på fall igen? Dessutom ger sig två mördarobotar ut på nya äventyr, se
upp för Triple-Zero och Beetee.
➥ Häftat album i november. [160969]

Poe Dameron Vol 1: Black Squadron 199:Poe Dameron, en av rebellernas stridpiloter, har fått i uppdrag av Leia
att hitta Luke Skywalker. Den som kan tänkas veta var han befinner
sig, Lor San Tekka, finns på en planet där invånarna dyrkar ett stort
blått ägg. Dameron har satt samman en grupp med skickliga piloter som
under namnet Black Squadron snart kommer att sättas på prov.
➥ Häftat album i december. [162183]

Star Wars Episode VII: The Force Awakens Graphic Novel 249:Tre årtionden efter att rebellerna förstörde Dödsstjärnan och krossade
Imperiet reser sig ett nytt hot mot galaxen. På den avlägsna planeten
Jakku är det något som får Kraften att vibrera. Skrotletaren Rey, den
deserterande Stormtroopern Finn, piloten Poe och den mörka kraftens
lärjunge Kylo Ren möts i en ny konfrontation mellan Kraftens två sidor.

Jyn Erso Pop! Vinyl Figure 179:-

K-2SO Pop! Vinyl Figure 179:-

Jyn Erso som Pop! Vinyl-docka med
rörligt huvud.

K-2SO som Pop! Vinyl-docka med
rörligt huvud.

➥ Pop! Vinyl i november. [163297]

➥ Pop! Vinyl i november. [163298]

Darth Vader
Pop! Vinyl Figure 179:-

Imperial Death Trooper
Pop! Vinyl Figure 179:-

Darth som Pop! Vinyl-docka med
rörligt huvud.

Death Trooper som Pop! Vinyldocka med rörligt huvud.

➥ Pop! Vinyl i november. [163294]

➥ Pop! Vinyl i november. [163296]

➥ Inbundet album i december. [162180]
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WARHAMMER 40.000

Toby Frost
Straken 119:Överste Järnhanden Straken och hans
djungelkrigare slåss mot orker i grott
världen Dulma’lin.
➥ Pocket i januari. [159035]

David Annandale
Warden of the Blade 229:Castellan Crowe är en framstående kämpe
inom Purifiers order hos Grey Knights.
Han har en tung börda att bära - det
fruktansvärda vapnet Blade of Antwyr.
➥ Inbunden i november. [159030]

Guy Haley
The Beheading 179:-

Del 12 i The Beast Arises

Gav Thorpe
Angels of Caliban 179:Del 40 i The Horus Heresy

Två ökända primarker drabbar samman,
när Lion El’Jonson jagar efter Konrad
Curze, ledaren för Night Lords.
➥ Storpocket i december. [159049]

John French
Praetorian of Dorn 179:Del 41 i The Horus Heresy

Här börjar striden om solsystemet, när
Rogal Dorn och den VII:e Legionen kliver
upp på scenen.
➥ Storpocket i januari. [159034]

Chris Wraight
Leman Russ: The Great Wolf 179:-

Svek och lönnmord avslutar serien om
orkernas mäktiga krig mot Imperiet. En
mäktig mans handlingar orsakar en sådan
förödelse att han kommer att bli ihåg
kommen tusentals år in i framtiden.

Andra delen i The Horus Heresy: Primarchs

➥ Inbunden i november. [159039]

➥ Storpocket i januari. [159054]

Aaron Dembski-Bowden
Talon of Horus 119:-

George Mann
Sons of Corax 119:-

Ingen har hört av Abaddon på många år.
Men när Horus kropp försvinner från sin
grav söker en grupp legionärer upp honom
för att få honom att ta vid där Horus
slutade.

Raven Guard utkämpar en strid i
skuggorna mot Kaosmakterna. När Kaos
bryter in i Sargassion Reach leder kapten
Koryn och hans korpar striden mot
Nurgles pestsmittade styrkor.

➥ Pocket i december. [159032]

➥ Pocket i november. [159041]

Nick Kyme
Rebirth 119:-

Astra Militarum 119:-

Första delen i The Black Legion

Första delen i The Circle of Fire

Här påbörjas att nytt kapitel i Salamandrarnas historia. Sjätte kompaniet
beger sig till Heletine, där kaptensbroder
Drakgaards krigare ställs mot Svarta
legionen.
➥ Pocket i november. [159040]

Josh Reynold
Fabius Bile: Progenitor 229:Första delen i Fabius Bile

Första delen i en ny trilogi om den ökända
och galna vetenskapsmannen Fabius Bile,
en gång chefsapotekare åt Kejsarens barn.
➥ Inbunden i december. [159042]

The Silent War 179:-

Del 39 i The Horus Heresy

Samtidigt som lojalister och förrädare
drabbar samman på tusen slagfält över
hela galaxen, utkämpas ett helt annat
slags krig i skuggorna.
➥ Storpocket i november. [159048]
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I serien om primarkerna får vi här höra
om vinterkrigaren Leman Russ och hans
klonflikt med brodern Lion El’Jonson från
Dark Angels.

Andra delen i Legends of Dark Millenium

Femte delen i Legends of Dark Millenium

Noveller om Astra Militarum, mänsklighetens första försvarslinje mot många
fiender. Här finns bland annat berättelser
om kommissarie Yarrick och Lord General
Creed.
➥ Pocket i december. [159051]

Shield of Baal 139:-

Del 24 i Space Marine Battles

En del av Hive Fleet Leviathan har nått
Cryptus sköldvärldar. Imperiet måste
samla sig för att hejda anstormningen där,
annars kommer tyraniderna att nå fram
till Blood Angels hemvärld Baal.
➥ Storpocket i januari. [159043]

Aaron Dembski-Bowden
Ragnar Blackmane 179:-

Första delen i Space Marine Legends

Här börjar en ny serie med hjältar ur
Space Marines led. Först ut är Ragnar
Blackmane från Space Wolves.
➥ Inbunden i december. [159033]
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BASERAT PÅ SPEL

Starcraft

World of Warcraft

av Timothy Zahn

av William King

Evolution 219:Vapenvila råder mellan människor, zerg och protoss. Men
konflikten ligger nära under ytan.
När zergernas återställande av en sönderbränd planet
hamnar i händelsernas centrum blossar striderna upp
igen. Angklagelser om biologisk krigföring används för att
elda under konflikten. En expedition av terraner och protoss skickas för att undersöka den mystiska zergplaneten.
➥ Inbunden i november. [158182]

Illidan 89:-

Illidan Stormrage, Malfurions bror som fängslades i
tiotusen år, är tillbaka.
Många år har gått sedan nattalven Illidan infiltrerade
Brinnande legionen för att stoppa en invasion av Azeroth.
För det förklarades han vara en förrädare. Nu är Legionen
tillbaka, och den enda som kan hejda demonhorderna är
Illidan.
Pocket. [158257]

KONSTBÖCKER

TECKNADE SERIER

Bethesda Studios
The Art of Dishonored 2 469:-

Assassin’s Creed: The Hawk Trilogy 249:-

Följ i fotspåren på hjältar som Corvo Attano och Emily Kaldwin, och
utforska världen från spelet Dishonored 2. Boken innehåller flera hundra
bilder från arbetet med spelet.
➥ Inbundet album i november. [80416]

Konami
The Art of Metal Gear Solid V 369:Hundratals bilder, både ur spelet och konceptkonst som har använts
under spelutvecklingen.
➥ Inbundet album i november. [160603]

Tim Lapetino
Art of Atari 429:Atari grundades 1972 och har varit ledande i utvecklingen av tv-spel
under 40 års tid. Redan tidigt knöt bolaget till sig designers och
konstnärer med en egen vision. Art of Atari är den första stora konst
boken som berättar om Ataris spel under fyra sekler.
➥ Inbundet album i november. [160650]

Ian Nathan
Assassin’s Creed: Into the Animus 499:En bok om arbetet med filmen baserad på Assassin’s Creed-spelen. Into
the Animus utspelar sig i 1400-talets Spanien. Här finns bilder från
arbetet med filmen och intervjuer med alla inblandade.
➥ Inbundet album i december. [157669]
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Berättelsen om Jonathan Hawk, som färdas genom sina egyptiska
förfäders minnen i ett försök att hitta Asets spira innan tempelherrarna
får tag i den.
➥ Häftat album i november. [162085]

Dark Souls Vol 1 169:Den krigsvana Fira ger sig ut på uppdrag för att rädda det söndriga
kungriket Ishra. Med sig har hon den tvivelaktiga siaren Aldrich. Deras
resa för dem till Tårarnas skog, demoner, drakar, en odöd fasa och en
levande stad. Utöver detta har Fira egna demoner att tampas med.
➥ Häftat album i december. [162087]

Dishonored Vol 1 149:Tolv år har gått sedan Corvo Attano avslöjade den förrädiska sammansvärjningen som mördade kejsarinnan och kidnappade hennes dotter.
Corvo tog hämnd på dem som försökte göra honom till syndabock och har
nu tagit sig en lärjunge som kan föra hans kunskap och förmågor vidare.
När ett ansikte från Corvos förflutna dyker upp grusas hans planer.
➥ Häftat album i januari. [162083]

Tomb Raider Vol 1: Spore 199:I jakten på en svamp som sägs kunna framkalla evigt liv korsas Laras
väg av en grupp kallad Knights of the Spore. Denna organisation tänker
inte använda sig av svampen för goda syften. Lara måste se till att de
inte får tag i den.
➥ Häftat album i november. [159531]
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Discworld Collector’s Edition
2017 Calendar 189:Väggalmanacka med Josh Kirbys
Discworldbilder.
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Tintin Calendar 2017 135:Kalender för år 2017 med Tintinmotiv.
Väggalmanacka. [157827]

Väggalmanacka. [161751]

Star Wars Rogue One
2017 Wall Calendar 129:-

Fantastic Beasts 2017
Wall Calendar 129:-

Almanacka med bilder från årets
Star Wars-film.

Almanacka med bilder ur filmen
Fantastic Beasts.

Väggalmanacka. [159894]

Väggalmanacka. [159871]

Assassins Creed 2017 Wall
Calendar 129:-

Pokemon Official 2017 Wall
Calendar 129:-

Pusheen the Cat
2017 Wall Calendar 129:-

My Little Pony 2017
Wall Calendar 179:-

12 månaders väggalmanacka med
bilder ur Assassin’s Creed.

12-månaderns almanacka med
bilder på pokémoner.

12 månaders väggalmanacka med
bilder på katten Pusheen.

Väggkalender med My Little Pony
Friendship is Magic.

Väggalmanacka. [159865]

Väggalmanacka. [159883]

Väggalmanacka. [159884]

Väggalmanacka. [159917]

Women of Marvel
2017 Wall Calendar 179:-

Doctor Who Classic Edition
2017 Wall Calendar 129:-

Väggkalender med bilder på hjältar ur Marvels serieuniversum.

En Doktor och ett citat pryder
varje månad.

Väggalmanacka. [158005]

Väggalmanacka. [159870]

The Gothic Art of Victoria
Frances 2017 Wall Calendar 179:-

Game of Thrones
2017 Wall Calendar 179:Väggalmanacka för 12 månader
med stora porträttbilder.

The Little World of Liz Climo 2017
Day-to-Day Calendar 169:En liten serie per dag att njuta av
och kanske fnissa lite åt.

Väggalmanacka. [158006]

Rivbladsalmanacka. [155434]

Funko Big Bang Theory
2017 Calendar 179:-

Anne Stokes
2017 Calendar 99:-

Star Trek Ships of the Line
2017 Wall Calendar 129:-

Väggkalender med illustrationer av
Victoria Frances.

Almanacka med Funko-dockor av
favoriterna ur tv-serien.

Almanacka med bilder av konstnären Anne Stokes.

Årets väggalmanacka med rymdskepp ur Star Trek.

Väggalmanacka. [159908]

Väggalmanacka. [159922]

Väggalmanacka. [159907]

Väggalmanacka. [159888]
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Aaronovitch, Carmel & Sullivan
Rivers of London: Night Witch 149:Den tecknade serien baserad på urban
fantasy-böckerna från London.
Dottern till den ryska oligarken Nestor
Yakonin har blivit kidnappad. För att
hitta dottern försökte Nestor frita Narvara,
före detta medlem i Sovjets 588:e natt
bombarregemente. Det gick inte som han
hade förväntat sig och nu har han istället
tagit kontakt med Lesley May, före detta polis
och kollega till Peter Grant.

Buffy och Xander bestämmer sig för att ta en
extra kurs i hemkunskap.
Vad de inte vet är att läraren är en svulten
tigerdemon som rövar bort sina duktigaste
elever för att frossa på maten de lagar. När
Xander bjuder på mat han inhandlat i affären
men hävdar att han själv lagat blir han
demonens nästa offer. Buffy måste rädda sin
vän och se till att demonen får sina fiskar
varma.

➥ Häftat album i december. [162111]

Storpocket. [159529]

Dan Abnett
Predator: Life and Death 149:-

Kurt Busiek & Ben Dewey
Autumnlands Vol 2:
Woodland Creatures 169:-

Marinsoldater från koloniernas flotta landar
på planeten Tartarus.
De är där för att undersöka misstankar att
en konkurrent till Weyland-Yutani håller
på med illegal prospektering. Vad de hittar
är chockade överlevande från en strid med
utomjordiska jägare. Striden handlade om ett
hästskoformat rymskepp. Weyland-Yutani vill
att marinsoldaterna ska tillskansa sig rymd
skeppet, men deras kapten är skeptisk till att
riskera sina mannar. Predator: Life and Death
är den första delen i en ny berättelse om
Predators, Aliens och the Engineers.
Häftat album. [159527]

Prometheus: Life and Death 149:Marinsoldaterna har tagit kontroll över det
icke-mänskliga rymdskeppet, men istället för
att återvända till jorden hamnar de på
planeten LV-223 (från filmen Prometheus).
➥ Häftat album i januari. [162490]

Avatar: The Last Airbender
North and South Part 2 129:Sydlänningen Gilak lämnar ett kusligt
meddelande till Hakoda: ’Snart får du se
sanningen, hövding’.
Alla blir nervösa, också Katara, som är osäker
på hur sams de två stammarna egentligen
är. Nordlänningen Malina säger sig ha slutit
ett avtal med ett bolag ägt av Toph Beifongs
pappa och hennes bror avslöjar något som
överraskar alla. Kommer pessimisten Katara
att få rätt?
➥ Häftat album i januari. [162545]

Lauren Beukes & Dale Halvorsen
Survivors Club 199:Återknyt bekantskapen med barnen ur
80-talets skräckfilmer.
En var besatt av en poltergeist. En annan
var fånge i ett spökhus. En tredje hade en
mördardocka i barnkammaren. Vad hände
sen med skräckfilmernas ungar? Här berättas
deras historia, många år senare. De har hittat
varandra på internet, och kanske är det ingen
slump att de har samlats så här 30 år senare.
Kanske är barnen som upplevde 1987 års
skräck är på något sätt speciella och utvalda?
Häftat album. [159560]

Fantasy med bulldogen Dunstan i en värld
fylld av antropomorfa djur.
Efter att den flygande staden som Dunstan
kallade hem kraschade i samband med
försöken att ta tillbaka magin har de över
levande tvingats ut i vildmarken i jakt på
föda och skydd. Bakom sig har de Bison
klanen som inte ger upp hoppet om hämnd.
➥ Häftat album i november. [159863]

Octavia Butler,
Damian Duffy & John Jennings
Kindred Graphic Novel 259:Afroamerikanska Dana förflyttas från sin
vardag i Kalifornien på 1970-talet till den
amerikanska södern före inbördeskriget.
I sina turer mellan livet där hon är fri och där
hon ingår i sin egen komplicerade familje
historia på en plantage vävs hennes liv ihop
med Rufus, mannen som äger många slavar
varav några är hennes familj. Octavia Butlers
science fiction-mästerverk är 35 år senare
fortfarande aktuellt och en av grundstenarna
inom afrofuturismen och den intersektionella
rörelsen. Med förord av Nnedi Okorafor.
➥ Inbunden i januari. [158645]

Kelly Sue Deconnick & Valentine De Landro
Bitch Planet Vol 2: President Bitch 149:Följ med till början av historien, och träffa
President Bitch.
I en inte alltför avlägsen framtid bestämmer
sig de patriarkala ledarna för att skicka
en kvinna till den vidrigaste straffkoloni
planeten som finns, för att hon inte lytt order.
Men hur blev det som det blev?
➥ Häftat album i januari. [158361]

Warren Ellis & Jason Howard
Trees Vol 2: Two Forests 129:Mänsklighetens liv i skuggan av de utom
jordiska träden fortsätter.
På Orkneyöarna ska Dr Jo Creasy, den enda
överlevaren från katastrofen på Svalbard,
finna nya svar. Det verkar nästan som om
platsen sedan länge förberetts för trädet. I
New York har stadens nya borgmästare bestämt sig för att livet under Manhattans träd
ska förändras.

Buffy The Vampire Slayer
Buffy the Vampire Slayer
Season 10 Vol 6: Own It 189:-

Häftat album. [152650]

I säsongsfinalen är alla splittrade efter att ha
konfronterat Soul Glutton och Mistress.
Buffy försöker komma på ett sätt att få ihop
gänget igen samtidigt som hennes osäkerheter kring den begynnande relationen med
Spik sätter käppar i hjulen. Alla monster är
ute efter hennes slayerbok och hon måste
försvara den till varje pris!

Steven och hans kompisar åker på en
campingtur.
Ute i ödemarken bestämmer sig Steven för
att berätta läskiga historier, men Kristallstenarna berättar en ännu läskigare om ett
monster som förvandlar elaka Kristallstenar
till glas. Allt är frid och fröjd tills förstenade
invånare börjar dyka upp.

Häftat album. [74045]
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Buffy: The High School Years:
Glutton for Punishment 115:-

Josceline Fenton
Steven Universe and the Crystal Gems 169:-

➥ Häftat album i december. [74168]
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Neil Gaiman
Troll Bridge 179:-

Hope Nicholson
The Secret Loves of Geek Girls 149:-

Tragisk uppväxtberättelse i fantasysvepning.
Neil Gaimans novell om en pojke som stöter
på ett troll men lyckas undkomma med ett
löfte om att återvända senare. Genom sitt
liv hemsöks pojken av trollet och hans liv
förvandlas till en avgrund fyll av rädsla och
ånger. Tecknare Colleen Doran har tidigare
samarbetat med Gaiman på Sandman, tecknat för Image och jobbat med Alan Moore.

En antologi som blandar serier med prosa och
illustrationer.
Den gemensamma nämnaren är kvinnor och
nördighet. Det är historier från livet
berättade av och för de som har fandom och
fantastik och skapande i sina liv. Bland andra
Margaret Atwood, Marjorie Liu och Mariko
Tamaki delar med sig av sina upplevelser.

Inbundet album. [161390]

Sandman Overture 199:Sandmans tidigaste historia berättas.
Hur kom det sig att Morpheus kunde låta sig
fångas av Lord Roderick Burgess, mannen
som egentligen försökte fängsla döden? I över
25 år har Neil Gaiman hållit på hemligheter
kring sitt magnum opus Sandman,
berättelsen om Drömkonungen och hans sex
syskon, alla förkroppsliganden av eviga begrepp. Nu är tiden mogen för att berätta hur
det hela började, från universums skapelse
till fängslandet under första världskriget
följer berättelsen både Dream och flera av
läsarnas favoriter t ex. The Corinthian och
Pumpkinhead.
➥ Häftat album i november. [78914]

Kieron Gillen
The Wicked & The Divine Vol 4:
Rising Action 149:Gudar, Antikrist och rock n roll.
De återkomna gudarna fortsätter sina
intriger. Beundraren Laura sades vara den
trettonde guden Persephone. Men innan
någon kunde få svar på om det var sant hade
Anake mördat Lauras familj och troligen
Laura. Nu visar det sig att någon som kallar
sig Persephone har ett gig på gång.

Häftat album. [159526]

Wendy & Richard Pini
Complete Elfquest Vol 3 249:Här berättas Alverfolkets historia.
I väntan på att tio tusen år ska förflyta
drömmer Alverfolket om gångna tider. När
Alverfolket vaknar ska stammarna återförenas, men innan dess får vi stifta bekantskap
med deras historia.
➥ Häftat album i november. [157491]

Jamie S Rich & George Kambadais
The Double Life of
Miranda Turner Vol 1 149:Miranda hade ingen aning om att hennes
syster, supermodellen Lindy Turner, hade ett
hemligt liv som superhjälten The Cat.
Allt avslöjas för Miranda när Lindys spöke
söker upp henne. Lindy vill ha hjälp med
att lösa sitt eget mord och hitta den som bär
skulden till hennes död. Men Miranda är inte
den enda som letar och både Lindys fiender
och vänner är misstänksamma mot henne.
Häftat album. [68220]

Stjepan Sejic
Switch Vol 1 169:-

➥ Häftat album i december. [162579]

Witchblades återkomst.
Genom årtusendena har varelsen känd som
Witchblade valt ut kvinnor för att styra
historien bort från mörkret. Drottningar,
äventyrare, krigare och pirater, alla har de
burit handsken som ger sin ägare kraft och
styrka. Efter att ha vilat i några årtionden
har handsken hitta en ny bärare. Mary är en
ganska vanlig tonåring som har sina egna
problem, men snart kommer hon att sakna
sitt tråkiga tonårsliv. Under 90-talet fick
Witchblade stora framgångar och
crossade med Spawn och Wolverine. Nu har
Stepan Sejic fått platsen vid rodret. Han
bygger ett nytt kosmos fyllt av artefakter,
hjältinnor och tonårsproblem.

Andrew MacLean
Head Lopper Vol 1:
Island or a Plague of Beasts 199:-

Simon Spurrier & Jeff Stokely
The Spire 339:-

Häftat album. [160647]

Jeff Lemire & Dustin Nguyen
Descender Vol 3: Singularities 149:SF om robotpojken Tim-21 i en värld där
robotar och androider står utanför lagen.
I det tredje albumet får vi flera tillbaka
blickar som bland annat förklarar vad
som gjorde dubbelgångaren Tim-22 till det
monster han är och vad Bandit höll på med
i gruvgångarna för så många år sen under
tiden Tim-21 låg och sov.

En storväxt viking och ett talande huvud på
äventyr i en knasig fantasyvärld.
Krigaren Norgal, mer känd som Head
Lopper, anländer tillsammans med det tjatiga
huvudet Agatha den Blå häxan till Barras Ö.
Ön är rågad med monster som svär sin trohet
till det Svarta Kärrets besvärjare. Drottning
Abigail lejer Norgal och Agatha för att dräpa
besvärjaren och paret ger sig av på en våldsam färd över ön.
Häftat album. [162831]

Mike Mignola
Hellboy in Hell Vol 2: Death Card 179:Andra albumet i den nya serien som både
skrivs och tecknas av Mike Mignola.
Efter att för andra gången ha ställts öga mot
öga med Vampyren från Prag är den döda
Hellboy fången i helvetet, men också smittad
av en dödlig sjukdom. Han söker hjälp från
en skara odugliga läkekunniga, försöker
utröna mer om hur helvetet är uppbyggt och
anklagas för mord.
Häftat album. [159533]

➥ Häftat album i december. [63730]

Spiran är en fantastisk och vindlande stad
som sträcker sig upp mot skyn.
Ett berg av stål och sten genomborrat av
tunnlar, hissar och gångar. Mer än en miljon
varelser bor där och det åligger Sha, stadsvaktens befälhavare att se till så lag och ordning respekteras. När ett antal mord begås är
det upp till Sha att försöka lösa dem. Detta
blir inte enklare av att den nya baronessan
ska krönas. Baronessan avskyr alla som inte
är människor och Sha är den sista av sin art,
kallad Medusi.
➥ Häftat album i december. [71658]

Noelle Stevenson, Grace Ellis
& Allen A Brooke
Lumberjanes Vol 5 169:Nya äventyr med tjejerna i vildmarkslägret.
Den årliga festen Bandicoot Bacchanal lockar
Ripley och hon värvar resten av gänget för att
hinna göra sig i ordning. Innan de blir klara
bubblar något upp till ytan i sjön och gänget
måste gjuta olja på vågorna innan rock n’ rollsjöjungfrur förstör festen.
➥ Häftat album i december. [162585]
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Rich Tommaso
She Wolf Vol 1 99:Gabby blir riven av sin pojkvän Brian som
visar sig vara en varulv.
Efter att Brian blivit skjuten av poliser inser
Gabby att hon nog också är en varulv. Hon
ger sig på jakt efter någon som kanske kan
förklara för henne hur det ligger till. På vägen
träffar hon alla slags övernaturliga ting och
lär sig ett och annat om sin familjehistoria.
➥ Häftat album i november. [68217]

Jhonen Vasquez & Eric Trueheart
Invader Zim Vol 2 239:Baserat på den tecknade tv-serien från
Nickelodeon, om Zim från Irk som jobbar hårt
på att förslava mänskligheten.
Här ger sig Zim i kast med att ta ett lån på
banken. Det går förstås inte så bra, och sedan
tillstöter problem med en försvunnen sko.
Lite längre fram blir det mer klädtrassel med
Dibs brallor.
Häftat album. [157504]
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serietidningar
Buffy the Vampire
Slayer Season 11 #1 45:Scoobie-gänget har det ganska bra. Buffy
och Spike har en stabil relation och Willow
är ledare för en grupp wiccans. Självklart
kan det inte fortsätta så här, utan gänget
måste ge sig ut på nya äventyr.
➥ Serietidning i november. [161829]

Serenity: No Power in the ’Verse #1 45:Ett och ett halvt år efter Leaves on the Wind
fortsätter livet vara hårt och svårt för besättningen ombord Captain Malcoms rymdskepp. Ett nödrop från en gammal bekant
kommer som en välbehövlig avledning.
➥ Serietidning i november. [48288]

Serenity: No Power in the ’Verse #2 45:➥ Serietidning i december. [162536]

Brian Vaughan & Cliff Chang
Paper Girls Vol 2 129:Fyra unga tjejer som delar ut tidningar i
80-talets Cleveland står i centrum för en
historia som blandar vardagsdrama och
utomvärldsliga märkligheter.
I det andra albumet finner vi tre av våra
hjältinnor slungade från 1988 in i en konstig
framtid, nämligen 2016! Kulturkrockarna är
stora och vad som är ännu värre är att något
illvilligt verkar ha följt efter dem. Om det
första albumet gick från vardag till bisarro
dras vi här ännu längre in i en verklighet
bortom det vanliga.
➥ Häftat album i december. [162581]

Krysty Wilson-Cairns och Louie de Martinis
Penny Dreadful Vol 1 149:Vad hände före det första avsnittet i TVserien? Det får vi svar på här.
I det första Penny Dreadful-albumet får
Vanessa en vision där hon ser sin gamla vän
Mina Harker. Mina är i fara och tillsammans
med hennes far letar de upp Minas make.
Kanske kan han svara på frågorna kring
hennes försvinnande.
➥ Häftat album i december. [162084]

Brian Wood
Northlanders Book 2:
The Icelandic Saga 279:Northlanders är en serie om vikingar västeroch österled. Deh här historierna är baserade
på Island.
Här samlas serier från nummer 20, 29, 35-36
och 42-50 av serietidningen. Sven av Orkney
ställs ansikte mot ansikte med bilden han
byggt av sig själv, och en våghals vid namn
Dag vänder sitt skepp västerut. En fiskare
hittar kroppen efter en ung flicka inbäddad i
isen och en mäktig familjeklan konfronterar
den växande kristenheten på Island.
➥ Häftat album i november. [161385]

Brian Wood & Garry Brown
Black Road Vol 1 99:Efter succén med Northlanders återvänder
Brian Wood till norden och en hårdkokt stil
som påminner om Kurozawa och Raymond
Chandler.
År 1000 e.Kr håller norden på att kristnas
och konflikter sjuder. Magnus är en före detta
krigare som nu utför tvivelaktiga uppdrag för
den kristna kyrkan. När en högt rankad man
från kyrkan ber Magnus om beskydd längs
den svarta vägen vet Magnus att risken är
stor att ingen av dem kommer att nå vägens
slut.
Häftat album. [160642]
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Batman Vol 10: Epilogue 179:Bruce Wayne är åter Batman.
Efter striden med Mr Bloom har Bruce åter tagit på sig
manteln och börjar långsamt återta kontrollen över sin
trasiga stad. Men kan Batman klara av något som inte
hör till vanligheterna, en lugn natt?
➥ Inbundet album i december. [161369]

The Legend of Wonder Woman 269:Följ med på äventyret som berättar om Dianas barndom.
Från början hade Hippolytia inga planer på att hennes dotter skulle bli
en krigare. Hon skulle studera konst, historia och myter för att bli en
fredens härskare över amasonernas ö. Men ödet hade andra planer och
när en främling kraschlandar på ön förändras Dianas liv fullständigt.
➥ Inbundet album i december. [161380]

The Multiversity 279:En grupp superskurkar, The Gentry, tänker rasera multiversum med hjälp
av en serietidning kallad Ultra Comics #1.
I de olika universumen måste hjältar axlar ansvaret att stoppa The
Gentry, annars kommer de i slutändan kontrollera alla varelser i de
kända världarna. Historien berättas i nio olika nummer där nio olika
konstnärer samarbetade med Grant Morrison.
➥ Häftat album i november. [161382]

Gotham Academy Vol 3: Yearbook 169:Maps får inte starta en ny klubb för att göra en årsbok till skolan, eftersom hon redan satt igång för många andra klubbar och föreningar.
För att få henne på bättre humör berättar alla om sina äventyr från det
gångna året och tillsammans gör de en årsbok. Det blir en vild blandning
av äventyr med olika tecknare och författare.
➥ Häftat album i november. [81303]

New Suicide Squad Vol 4: Kill Anything 169:Efter att officiellt ha dött har Suicide Squad nu någon form av frihet.
Utan bomber i kroppen känns allt så underligt. Dock finns det inte tid att
fundera på livet för länge. En ny uppdragsgivare vill att Task Force X ska
ge sig efter en kartell som smugglar speciella droger.
➥ Häftat album i november. [66607]

The Final Days of Superman 279:Stålmannen är döende. Hans kamp mot ondskan har tagit ut sin rätt.
Kal-El samlar sina vänner och allierade kring sig för att förbereda dem
på hur framtiden kommer att te sig utan honom. Går det att finna nya
hjältar som delar hans förmågor, eller kan jakten på en ny Stålman leda
till något mycket farligare?
Inbundet album. [161387]
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Civil War II 299:En ny konflikt hotar
hela hjältevärlden.
Studenten
Ulysses Cain utsätts för en muterande dimma
och utvecklar profetiska förmågor. Det leder till
dispyter om hur hans förmåga ska få användas,
och snart är konflikten i full svang.
➥ Häftat album i november. [161057]

Civil War II: Kingpin 159:Med hjälp av den siande mutanten Ulysses kan
brottslingar spåras upp innan de har begått sina
brott. De flesta kan inte göra mycket åt det. Men
Wilson Fisk är inte vilken brottsling som helst.
➥ Häftat album i november. [162186]

Ms Marvel Vol 6: Civil War II 179:Ms Marvel slår sig ihop med Spider-Man och
Nova i en akademisk kraftmätning av sällan
skådat slag.
➥ Häftat album i december. [162899]

Daredevil/Punisher: Seventh Circle 159:Ska brottslingen överleva till rättegången?
När Matt Murdock tar sig an ett fall med en
gangster är hans mål att få sin klient till rättegång, men Frank Castle, alias The Punisher tar
lagen i egna händer.

Ghostbusters 159:Efter 30 är spökjägarna tillbaka, den här gången med
kvinnor i rollerna.
En spökinvasion på Manhattan får paranormala ut
forskarna Erin Gilbert och Abby Yates, kärnforskaren
Jillian Holtzmann och T-banejobbaren Patty Tolan att
rycka ut.
➥ Svensktextad dvd 5/12. [163279]
Ghostbusters 199:➥ Svensktextad blu-ray
Släpps 5/12. [163280]

Ghostbusters 3D 249:➥ Svensktextad blu-ray 3D + 2D
Släpps 5/12. [163281]

Häftat album. [160980]

Patsy Walker, A.K.A Hellcat Vol 2:
Don’t Stop Me-Ow 179:Black Cat vs Hellcat.
Felicia Hardy har siktet inställt på Patsy Walker,
men Patsy är inte att leka med. Särskilt inte när
vampyren Jubilee blandar sig i leken.
➥ Häftat album i december. [162906]

Spider-Gwen Vol 2: Weapon of Choice 159:Spider-Gwen tar sig an Punisher.
Gwens liv har ställts på ända, och mitt i kaoset
dyker kapten Frank Castle upp.
➥ Häftat album. [162909]

The Unbeatable Squirrel Girl
Beats Up the Marvel Universe 249:En hel serieroman om Squirrel Girl.
En av Marvels knäppaste och bästa hjältar ställs
inför sin svåraste utmaning hittills, sig själv i
form av en ond klon skapad genom galen vetenskap och dåliga beslut.
Inbundet album. [160120]

Star Trek: Beyond 159:Justin Lin har tagit över taktpinnen och regisserar den nya
Star Trek-filmen.
Under sin femåriga odyssé genom rymden stannar
Enterprise till på rymdstationen Yorktown, intill en svårnavigerad nebulosa. Inne i nebulosan finns en planet där
besättningen kommer att sättas på prov.
➥ Svensktextad dvd 21/11. [163239]
Star Trek: Beyond 199:➥ Svensktextad blu-ray
Släpps 21/11. [163240]

Star Trek: Beyond 3D 279:➥ Svensktextad blu-ray 3D + 2D
Släpps 21/11. [163242]

The Unbeatable Squirrel Girl Vol 4:
I Kissed a Squirrel 159:Här ingår ett soloäventyr där du är ekorren!
Utöver soloäventyret med bismak ingår blind
kärlek och ett möte med Count Nefaria.
➥ Häftat album i november. [162194]

Vote Loki 159:Loke For President!
Asgårds trixter vill bli USA:s nästa president.
Finns det något som kan stoppa honom?
Häftat album. [160981]

Wolverine:
Origin the Complete Collection 349:Berättelsen om Wolverines förflutna.
En ung pojke förvandlas till ett vilddjur i
Kanadas skogar. Före X-Men och Weapon X
fanns James Howlett. Hur blev han Logan?
➥ Inbundet album i januari. [160964]

Black Widow Vol 1:
S.H.I.E.L.D.’s Most Wanted 179:Black Widow har fler hemligheter än de flesta.
När några av de solkigaste blir kända vänder sig
hennes arbetgivare S.H.I.E.L.D emot henne.

Independence Day 2:
Resurgence 159:Efter 20 år är utomjordingarna tillbaka.
Jeff Goldblum är tillbaka i sin paradroll när ett maskhål
öppnas vid månen och hela helvetet bryter löst.
Svensktextad dvd. [163232]
Independence Day 2:
Resurgence 199:Svensktextad blu-ray.
[163233]

Independence Day 2:
Resurgence 3D 259:Svensktextad blu-ray 3D + 2D.
[163234]

➥ Häftat album i november. [162198]
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tv-serier

Doctor Who
The Power of the Daleks 249:-

The 100, Season 3 349:100 ungdomar har skickats från en rymdstation ner till den strålskadade jorden.
I tredje säsongen har överlevarna återvänt
hem till en till synes fredlig värld. Men
känslan av att allt är som vanligt varar
inte länge - snart förändras deras liv för
alltid.

Patrick Troughton är Doktorn i det här
äventyret från 1966.
En miniserie i sex delar som utspelar sig
precis efter Doktorns första regeneration.
Reskamraterna Polly och Ben måste vänja
sig vid att Doktorn har ett nytt ansikte,
och samtidigt slå tillbaka ett dalekanfall.

Svensktextad dvd. [161285]

➥ DVD från England i november.
Ej svensk text. [81364]

American Horror Story,
säsong 5: Hotel 349:-

Grimm, season 5 299:-

En skräckserie där varje säsong är en
fristående miniserie på ett tema.
Den femte säsongen kretsar kring det
lyxiga Hotel Cortez i Los Angeles. Där
möter vi bland andra Lady Gaga i rollen
som vampyr och Kathy Bates som hotellportier. En mentalt instabil detektiv tar
in på hotellet samtidigt som en veritabel
mordepidemi bryter ut. Droger, vampirism
och vansinne är säsongens melodi.

Detektiven Nick är en Grimm, en ättling
till anrika monsterjägare.
Nick och Adalind återvänder hem med sitt
nyfödda barn Kelly. Nick försöker leva ett
så normalt liv som möjligt med hjälp av
Monroe och Hank. När Rosalee plötsligt
försvinner måste de ge sig ut för att rädda
henne.
➥ Svensktextad dvd 28/11. [162913]

Grimm, season 5 (blu-ray) 299:-

Svensktextad dvd. [43910]

➥ Svensktextad blu-ray 28/11. [162914]

Dark Matter, Season 2 349:-

Lucifer, Season 1 249:-

Besättningen på rymdskeppet Raza
vaknade med grava minnesstörningar.
Nu har allas förflutna börjat avslöjas,
och det står klart att skeppets besättning
tillhörde de mest råbarkade av alla
rymdens legoknektar. Dessutom vet de att
en av dem saboterade stasiskamrarna så
att alla tappade minnet. Och nu tycks det
klargjort vem som var förrädaren, när alla
utom en har släpats bort i bojor.

Svensktextad dvd. [161404]

DVD från England. Ej svensk text. [160908]

Game of Thrones,
Season 6 349:Här slutar tv-serien att följa handlingen i Martins böcker.
Många dödsfall och oväntade vändningar avslutade femte
säsongen. Här tar händelserna god fart och flera planer
tycks närma sig sin fullbordan. Serien kommer att bestå
av åtta säsonger, med två kortare slutsäsonger.
Svensktextad dvd. [159194]

Game of Thrones, Season 6

(blu-ray)

Svensktextad blu-ray. [159195]

399:-

Game of Thrones, Season 1-6 799:-

Svensktextad blu-ray. [161657]

(blu-ray)

Marvel’s Agent Carter, Season 2 299:Den andra och sista säsongen av serien om
Peggy Carter, som anlitas av Howard Stark
och blir agent.
Efter att ha förlorat sitt livs kärlek,
Captain America, får Peggy Carter jobb
som agent. I den andra säsongen hittar
Peggy länkar mellan bolaget Isodyne
Energy och ett märkligt ämne som i fel
händer skulle kunna orsaka en fruktansvärd katastrof.
➥ DVD från England 5/12.
Ej svensk text. [163050]

Marvel’s Agent Carter,
Season 2 (blu-ray) 359:➥ Blu-ray från England 5/12.
Ej svensk text. [163051]

Once Upon a Time:
The Complete Fifth Season 399:-

Alla de sex första säsongerna i en box.
Svensktextad dvd. [161656]

Game of Thrones, Season 1-6

En tv-serie baserad på den tecknade serien
av Mike Carey, som i sin tur hämtade sin
huvudperson från Neil Gaimans Sandman.
Uttråkad och olycklig har helvetets herre,
Lucifer Morningstar, flyttat till Änglarnas
stad. När en vacker popstjärna mördas
framför ögonen på honom, hjälper Lucifer
LAPDs mordutredare Chloe Decker att
lösa brottet. Är han på väg att bli god?

899:-

Sagan blir verklighet i tv-serien som har
lånat en hel del från den tecknade serien
Fables.
När Emma blir the Dark Swan, suddas
gränsen mellan gott och ont ut då hon
börjar njuta av den berusande smaken
av makt! Livrädd att hon ska bli fångad,
besöker hon och Hook Camelot för att hitta
den enda personen som kan hjälpa dem,
Merlin! Olyckligtvis visar sig kung Arthur
vara förrädisk då han slår sig ihop med
den hämndlystne Zelena. Nu måste Emma
och hela hennes Storybrookefamilj ge sig
ut på en skrämmande resa ner till underjorden Hades, där de försöker rädda Hook
från ett öde värre än döden med ’hjälp’
från Rumplestiltskin. Men kommer någon
av dem att överleva resan?!
Svensktextad dvd. [162707]
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Supernatural, Season 11 349:Bröderna Winchesters jakt på onda makter har utvecklats
till en riktig såpa med himlens och helvetets makter.
Sam och Dean Winchester fortsätter att slåss mot varulvar, demoner och spöken men nu har de fått ett nytt
fokus; att förstöra Amara (the Darkness). De vänder sig
till Castiel, Crowley och till och med till Gud för hjälp men
hamnar ändå ansikte mot ansikte med den maktgalna
häxan Rowena.
Svensktextad dvd. [161661]

Legenden om Tarzan 149:Alexander Skarsgård är apornas son den nya Tarzan
filmen.
Det har gått många år sedan mannen, som kallas
Tarzan, lämnade djungeln för ett liv som John Clayton,
Lord Greystoke, med sin älskade Jane vid sin sida. Han
har nu blivit inbjuden att åka tillbaka till Kongo som ett
sändebud åt parlamentet, omedveten om att han bara är
en bricka i ett dödligt spel av girighet och hämnd.
➥ Svensktextad dvd 21/11. [161512]

Legenden om Tarzan

(blu-ray) 179:➥ Svensktextad blu-ray 21/11. [161513]

Legenden om Tarzan

(3D+ blu-ray) 229:➥ Svensktextad blu-ray 3D + blu-ray 21/11. [161516]

Preacher, Season 1 349:-

Teen Wolf Complete Season 3 259:-

En tv-serie baserad på den tecknade serien
av Garth Ennis och Steve Dillon.
I den tecknade serien reser Preacher, som
har kraft att påverka andras handlingar,
tillsammans med vampyren Cassidy
och flickvännen Tulip genom ett sönder
fallande USA. I första säsongen av tvserien får vi följa händelserna innan trion
gav sig ut på vägarna, från det att
predikanten Jesse Custer mottar den
mystiska Genesiskraften, över en kaotisk
tid i hans lilla hemstad och fram till det
explosiva slutet. Väldigt underhållande!

Teen Wolf är en tv-serie löst baserad på
80-talsfilmen med samma namn.
Serien kretsar kring tonåringen Scott, som
har blivit biten av en varulv och plötsligt
får ytterligare ett dilemma att handskas
med - som om inte de vanliga tonårs
problemen räckte till. I tredje säsongen
berättar Scott sanningen för Allison - att
hennes mamma försökte döda honom.

DVD från England. Svensk text. [163304]

Preacher, Season 1 (blu-ray)) 449:Svensktextad blu-ray. [163305]

Star Wars Rebels, Säsong 2 179:Andra säsongen av den animerade serien
som utspelar sig före A New Hope.
Medan Ezra fortsätter sin resa för att
bli en jedi under Kanans ledning, knyter
besättningen på Ghost band till en hemlig
rebellisk grupp som kämpar för att få
tillbaka fred och frihet i galaxen.

Teen Wolf Season 4 259:I fjärde säsongen reser Scott och hans
vänner till Mexiko för att söka rätt på
jägarklanen Calaveras.
DVD från England. Ej svensk text. [129530]

Teen Wolf Season 5 349:I femte säsongen lämnar Tracy ett spår av
blod efter sig, Hayden och Liam angrips
av en mystisk varelse och Theo och Stiles
bestämmer sig för att dölja sanningen om
hur Josh dog.
DVD från England. Ej svensk text. [162915]

Svensktextad dvd. [161600]

filmer

Star Wars Rebels,
Säsong 2 (blu-ray) 349:-

Alice i Spegellandet 159:-

Svensktextad blu-ray. [161599]

The Strain, Season 2 359:En vampyrserie baserad på böckerna av
Guillermo del Toro och Chuck Hogan.
Epidemin som förvandlar New York-bor till
monster fortsätter att sprida sig. Medan
Ephraim Goodweather och Nora Martinez
försöker ta fram ett biologiskt vapen som
kan förgöra varelserna söker Abraham
Setrakian outtröttligt efter en gammal bok
som har svaret på hur den onda Mästaren
kan besegras.
Svensktextad dvd. [163169]

30

DVD från England. Ej svensk text. [133774]

Uppföljaren till Tim Burtons Alicefilm.
Följ med Alice genom den magiska spegeln
när hon återvänder till den fantastiska
världen Underlandet. Väl där ger hon sig
av på en farlig resa bakåt i tiden för att
rädda Hattmakaren, och upptäcker hur
tidigare händelser har format livet för
hennes vänner (och fiender).
Svensktextad dvd. [68914]

Alice i Spegellandet (blu-ray) 199:Svensktextad blu-ray. [10335]

Alice i Spegellandet (blu-ray 3D) 249:Svensktextad blu-ray 3D. [7974]
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X-Men: Apocalypse 159:Världens mäktigaste mutant utmanar X-Men.
Apocalypse har efter tusentals år vaknat upp i en värld
styrd av människor. Det tänker han ändra på.
Svensktextad dvd. [64788]

X-Men: Apocalypse

(blu-ray)
Svensktextad blu-ray. [72477]

X-Men: Apocalypse

199:-

(blu-ray 3D)

Svensktextad blu-ray 3D + 2D. [162389]

259:-

Suicide Squad 149:Harley Quinn och gänget kliver in på stora bioduken.
Samla ett gäng fängslade superskurkar och förse dem med
de kraftfullaste vapnen regeringen kan uppbringa. Skicka
sedan iväg dem på uppdrag att besegra en fiende som sägs
vara oövervinnlig. Gruppen inser dock snart att de inte
blivit utvalda för att lyckas utan för att få skulden när de
misslyckas. Ska Suicide Squad bestämma sig för att gå i
döden, eller är det var man för sig som gäller?
➥ Svensktextad dvd 5/12. [161518]

Suicide Squad

(blu-ray) 179:➥ Svensktextad blu-ray 5/12. [161519]

Suicide Squad

(blu-ray 3D) 229:➥ Svensktextad blu-ray 3D 5/12. [161520]

Batman v Superman: Dawn of Justice,
Ultimate Edition (blu-ray) 249:Batman och Superman möts i en vild strid.
Den här utgåvan av filmen är 30 minuter
längre än bioversionen.
Filmen börjar där Man of Steel slutade,
när Superman slogs mot general Zod i
Metropolis. Bruce Wayne ser inte med
blida ögon på förstörelsen, och därifrån går
det bara utför. En väldigt tokig Lex Luthor
blandar sig i leken, en stor bit grön
kryptonit är på vift och Batman goes bat
crazy, kan man säga. En skojig film som är
mycket bättre än sitt rykte!
➥ Svensktextad blu-ray 21/11. [162239]

The Conjuring 2 149:Vi återser Lorraine och Ed Warren, som
hjälper en ensamstående mor uppfostra
fyra barn ensam i ett hemsökt hus.
Här får vi veta sanningen bakom Englands
Enfield Haunting, det mest dokumenterade fallet i paranormal historia och en
händelse som chockade världen.
Svensktextad dvd. [161406]

The Conjuring 2 (blu-ray) 179:Svensktextad blu-ray. [161407]

Harry Potter:
Den kompletta samlingen 399:Lagom till biopremiären för Fantastic
Beasts dyker en ny samlingsbox upp.
En samlingsbox med samtliga Harry
Potter-filmer, inklusive båda delarna av
Dödsrelikerna. Alltså
inalles 8 skivor.
Svensktextad dvd.
[163035]

Harry Potter: Den
kompletta samlingen
(blu-ray) 449:Svensktextad blu-ray.
[163037]
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Iron Giant, Signature Edition 99:En remastrad version med två nya scener.
Hogarth Hughes räddar en väldig robot
som har störtat ner från himlen. Nu har
han en storvuxen vän och ett ännu större
problem: hur ska han hålla en 20 meter
hög stålätande jätte hemlig?
DVD från England. Ej svensk text. [162599]

Iron Giant,
Signature Edition (blu-ray)149:Blu-ray från England. Ej svensk text. [162605]

Lights Out 149:En skräckfilm för mörkrädda.
När Rebecca växte upp var hon aldrig
riktigt säker på vad som var verkligt och
inte då lamporna släckts. Hon trodde det
var något som hörde barndomen till, men
nu kommer skräcken tillbaka.
➥ Svensktextad dvd 22/11. [161522]

Lights Out (blu-ray) 179:➥ Svensktextad blu-ray 22/11. [161523]

Star Trek
50th Anniversary Box (blu-ray) 1499:Alla sex filmerna i begränsad utgåva.
Boxen innehåller 31 skivor med filmerna,
mängder av extramaterial och en dvd med
Star Trek - The Animated Series.
Svensktextad blu-ray. [161432]

Star Wars: The Force
Awakens (blu-ray 3D + blu-ray) 249:I en galax långt, långt
borta finns en ung kvinna
på en härjad
ökenplanet.
3D-utgåva av The Force
Awakens med svensk text.
Svensktextad
blu-ray 3D + 2D. [163206]
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Android: New Angeles 599:-

Aye, Dark Overlord!

En variant av spelet Android, baserat i den
största staden på jorden i en framtid när en
rymdhiss sträcker sig upp från Kalifornien för
transport av Helium-3 från månen. Spelarna
kontrollerar var sitt storbolag och slåss om
makten över en cyberpunkig framtidsvärld
där heliumet måste flöda för att hålla igång
affärerna.

En nyutgåva av berättarspelet där den onda
furstens tjänare ska hitta på bra ursäkter till
varför alla nesliga planer har slagit fel. Det här är
en nyutgåva av spelet från 2005. Det kan
kombineras med de nya korten i Gröna lådan.

➥ I november. Brädspel för 4-6 spelare från 14 år.
Speltid 120-240 minuter. Regler på engelska. [162414]

(The Red Box)

259:-

Captain Sonar 369:-

➥ I november. Kortspel för 4-6 spelare från 13 år.
Speltid 30 minuter. Regler på engelska. [162368]

Ett ubåtskrigsspel där det handlar om att
samarbeta för att inte gemensamt hamna på
botten. Spelarna styr en ubåt. De ska hitta
fienden och spränga dem innan de själva får en
torpet i skrovet. Alla har sina roller, som kapten,
styrman, radiooperatör eller maskinskötare, och
sköter olika delar av ubåten.

Aye, Dark Overlord! (The Green Box) 259:-

Brädspel för 2-8 spelare från 14 år. Speltid 45-60
minuter. Regler på engelska. [161236]

Ny spelversion och expansion i ett.
➥ I november. Regler på engelska. [162369]

Citadels 299:-

DOOM: The Board Game 739:-

Eight Epics 220:-

Ett stadsbyggnadsspel fullt av ränksmidande
och bluffande. Det här är en ny utgåva som
innehåller allt innehåll från tidigare versioner,
tillsammans med nio nya karaktärer och tolv
nya distrikt. Bilderna är också nya.

En nyutgåva av ett taktiskt brädspel baserat
på det klassiska datorspelet. En spelare kon
trollerar demonhorderna som ska ta sig in i en
anläggning skyddad av upp till fyra soldater,
styrda av de övriga spelarna. Som sig bör kan
beväpningen anpassas efter omständigheterna
och alla har flera liv att tillgå. Varje uppdrag
har sin egen karta.

Ett samarbetsspel med tärningar och kort, där
upp till åtta heroiska spelare ska ta sig förbi
diverse hinder och förtretligheter som tärningarna lägger i deras väg. Alla hjältarna har
var sin förmåga som kan påverka tärningsut
fallet. Att använda förmågor tär på hjälten, så
livskraften sjunker vartefter och det gäller att
överleva fram till slutet.

Regler på svenska. [54777]

➥ I december. Brädspel för 2-5 spelare från 14 år.
Speltid 2-3 timmar. Regler på engelska. [162416]

Tärningsspel för 1-8 spelare från 10 år.
Speltid 15-60 minuter. Regler på engelska. [162357]

A Feast For Odin 929:-

Flamme Rouge 359:-

Uwe Rosenbergs nya spel hämtar temat från
vikingatiden. Det gäller att jaga, samla,
materialförädla, bygga och plundra för att
samla på sig så mycket rikedomar som möjligt.
Man placerar sedan sina resurser i bästa
möjliga mönster på ett bräde, för att få ett så
lönande utfall som möjligt i en slags pusselspel som genererar vinstpoäng. Ett måste för
eurospel-fans och alla som gillar Agricola.

Spelarna styr över ett stall med två cyklister
var; en sprinteur och en roleur. Spelets mål är
att vara över mållinjen med en av sina cyklister.
Om fler än en spelare korsar mållinjen vinner
den spelare vars cyklist har tagit sig längst
fram på banan. Spelarna flyttar på sina
cyklister genom att dra och spela ut numrerade
kort, vilka anger hur långt varje cyklist kan
röra sig under en omgång.

Game of Thrones:
The Iron Throne 499:-

Brädspel för 1-4 spelare från 12 år. Speltid 100-120
minuter. Regler på engelska. [162366]

Brädspel för 2-4 spelare från 8 år.
Speltid 30-45 minuter. Regler på svenska. [162984]

Kortspel för 2-8 spelare från 10 år. Speltid 30-60
minuter. Regler på engelska. [13132]

Citadels (svensk) 299:-

32

Ett brädspel om kampen om järntronen i
George R R Martins Westeros. Ljug, fuska, stjäl,
muta och slå dig fram till makten i konkurrens
med dina motspelare. Spelsystemet har hämtats
från brädspelet Cosmic Encounter, och spelarna
kontrollerar var sitt Hus. Naturligtvis dyker
viktiga personer från böckerna upp.
Brädspel för 3-5 spelare. Speltid 30-60 minuter.
Regler på engelska. [161500]
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A Game of Thrones
- Hand of the King 149:-

The Horus Heresy:
Burning of Prospero 1120:-

Ett enkelt litet kortspel med temat hämtat från
George R R Martins böcker och tv-serien.
Kungen har utlyst tornerspel och alla Westeros
stora hus ska komma. Ryktet säger att kungen
ska välja en ny Hand under festligheterna. Kan
du bluffa och förhandla dig fram till platsen vid
kungens sida? Den som har mest inflytande på
slutet vinner.

Leman Russ och hans Space Wolves skickas
för att straffa The Thousand Sons, något som
blir upptakten till slaget om Prospero under
Horuskätteriet. Här kan två spelare återskapa
striderna om staden Tizca på Prospero. Staden
skyddas av ett telekinetiskt kraftfält och Space
Wolfs tar hjälp av Sisters of Silence för att slå
igenom försvaret.

➥ I november. Kortspel för 2-4 spelare från 14 år.
Speltid 15-30 minuter. Regler på engelska. [162420]

Brädspel för 2 spelare. Regler på engelska [163248]

Brädspel för 2-4 spelare från 14 år. Speltid 60-90
minuter. Regler på engelska. [162411]

Kodama
- The Tree Spirits

The Lord of the Rings
- Journey to Mordor 139:-

Robinson Crusoe - Adventures
on Cursed Island 619:-

(2nd Ed)

199:-

Andra utgåvan av spelet där det gäller att
hjälpa trädandarna, kodama, att skydda skogen
och skapa ett balanserat ekosystem. Spelet
följer tre växtsäsonger då det gäller att ge
träden näring, och få en lagom mix av insekter
och blommor för att skapa en levande skog. Ett
charmigt spel som passar alla.

Ett klassiskt tärningsbaserat brädspel där det
gäller att ta sig fram till Mordor så snabbt som
möjligt för att slänga Härskarringen i Domedagsklyftan. Spelarna kontrollerar de fyra
hobbitarna: Frodo, Sam, Merry och Pippin, som
rör sig över en karta över Midgård och besöker
alla de kända platserna från böckerna.

➥ I november. Kortspel för 2-5 spelare från 13 år.
Speltid 20-40 minuter. Regler på engelska. [162559]

Brädspel för 2-4 spelare från 8 år. Speltid 20 minuter.
Regler på engelska. [161499]

Jack the Ripper and
West End Adventures
- Stand Alone Expansion 389:-

Smash Up - Cease and Desist 249:-

Det här är både ett fristående spel och en
expansion till Sherlock Holmes Consulting
Detective. Det innehåller tio nya fall, varav sex
är fristående och fyra sammanfogade till en
kampanj där det gäller att stoppa Jack Upp
skäraren. En karta över Whitechapel ingår.
Brädspel för 1-8 spelare från 10 år. Speltid 60-120
minuter. Regler på engelska. [46197]
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En expansion till kortspelet Smash Up, som
också kan spelas som ett fristående spel för två.
Som expansion kan det kombineras med valfri
annan Smash Up-titel till ett spel för fyra. Här
ingår fyra hårtslående fraktioner: Astroknights,
Changerbots, Star Roamers och Ignobles - med
22 kort för varje fraktion. Som i alla Smash Upspel blandas två fraktioner till en lek och sedan
gäller det att sprida förödelse.
Kortspel för 2 spelare från 12 år. Speltid 45 minuter.
Regler på engelska. [162218]

Inis - Board Game 499:Ett spel baserat i den tidiga keltiska tiden på
Irland, före romarnas ankomst. Spelarna styr
stammar som kämpar om makten över den
gröna ön under den mytiska tid då Tuatha Dé
Danann vandrade genom de djupa skogarna.
Den förste att krönas till Storkonung över
Irland har vunnit, och till sin hjälp har spelarna
mytiska hjältar och märkliga föremål med
magiska krafter. För alla som gillar Blood Rage.

En ny utgåva av det prisbelönta samarbetsspelet där det gäller att överleva på en öde
ö. Spelarna ska bygga vindskydd, hitta mat,
slåss mot vilda djur och skydda sig mot vädrets
makter. De har också möjlighet att utforska öns
hemligheter och hitta glömda skatter och dolda
byar. Olika scenarion med skiftande svårighetsgrad väntar på ön.
Brädspel för 1-4 spelare från 14 år. Speltid 90-180
minuter. Regler på engelska. [162354]

Star Trek Ascendancy
Board Game 849:Ett brädspel för tre i Star Treks universum, där
spelarna kontrollerar Federationen, klingonerna
och romularnerna. Alla försöker utöka sitt
område och pacificera sina konkurrenter. Både
fredliga och krigiska metoder finns att tillgå
i ett spel där det gäller att bygga rymdbaser,
skapa transportleder och vinna över stjärn
system på den egna sidan.
Brädspel för 3 spelare från 14 år. Speltid 90-180
minuter. Regler på engelska. [161360]
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Hero Realms

En fantasyvariant av kortspelet Star Realms. Ett snabbspelat och vanebildande spel för
två spelare i grund, men med varianter för upp till fyra. Fem Character Packs - Cleric,
Fighter, Ranger, Thief och Wizard - innehåller kort för den valda klassen.

Hero Realms 199:Grundspelet med regler för att spela två och regelvarianter för upp till fyra spelare: free-for-all,
hunter och hydra. Den som lyckas ta ner motståndarens livskraft till noll vinner.
➥ I november. Kortspel för 2-4 spelare. Speltid 20-30 minuter. Regler på engelska. [163235]

Cleric Pack 49:-

Ranger Pack 49:-

Wizard Pack 49:-

Boosterpaket med 15 nya kort.

Boosterpaket med 15 nya kort.

➥ I november. Booster. [163241]

➥ I november. Booster. [163244]

Boosterpaket med 15 nya
kort.

Fighter Pack 49:-

Thief Pack 49:-

Boosterpaket med 15 nya kort.

Boosterpaket med 15 nya kort.

➥ I november.
Booster. [163246]

➥ I november. Booster. [163243]

➥ I november. Booster. [163245]

Star Wars: Destiny Dice Game
Ett nytt samlarspel med både kort och tärningar från Fantasy Flight Games.
Personer från hela Star Wars historia, från The Phantom Menace till The
Force Awakens, möts i dueller där olika vapen och strategier kommer till
användning. Spelet byggs ut med nya kort, tärningar och kombattanter.

Rey Starter Pack 149:Startset med 24 kort och nio tärningar, marker och regler. Allt en spelare
behöver för att börja spela med Rey och Finn.

➥ I november. Grundset. Samlartärningsspel för 2 spelare från 10 år. Speltid 10-45 år.
Regler på engelska. [162426]

Kylo Ren Starter Pack 149:24 kort, nio tärningar, marker och regler med Kylo Ren och en stormtrooper.
➥ I november. Grundset. [162425]

Awakenings Booster Pack 29:Boosterpaket med fem slumpmässiga kort (3 common, 1 uncommon, 1 rare
eller legendary) och en premiumtärning.
➥ I november. Booster. [162428]

Arkham Horror: The Living Card Game
Den senaste varianten av Fantasy Flight Games Living Card Games
baseras på brädspelet Arkham Horror, och Lovecrafts fasor från 20-talets
New England.

Arkham Horror - The Card Game Core Set 399:Spelarna styr nyfikna men olycksdrabbade hjältar i den lilla staden Arkham. Alla har starka sidor, men också mörka hemligheter och svagheter
som gör dem mottagliga för fasorna från mörkret mellan stjärnorna.
Varje äventyr avslöjar mer om skräcken som döljer sig under den sken
bara idyllen, och ger äventyrarna nya kroppsliga och själsliga ärr. Till
och med landskapet runt dem förändras under kampanjens gång.
➥ I november. Kortspel för 1-2 spelare, 1-4 med 2 startlekar. Speltid 60-120
minuter. Regler på engelska. [162450]

The Miskatonic Museum
Mythos Pack 159:Någon söker efter Necronomicon, som
ska finnas på Miskatonic Museum.
Äventyrarna måste hitta boken innan
den används för att kalla fram fasor
från bortom vår värld. 26 spelarkort.
➥ I december. Expansion. [163031]

The Dunwich Legacy Deluxe Expansion 319:Första expansionen tar med äventyrarna till Dunwich, där tre professorer från Miskatonic University konfronterade en mystisk fasa för
några månader sedan. Deras berättelse fortsätter när två av dem
försvinner. Den tredje, doktor Armitage, ber äventyrarna om hjälp att
ta reda på vad som pågår. Innehåller fem minikort och 156 vanliga
kort. Fem nya äventyrare och 59 spelarkort ingår.
➥ I november. Expansion. [66600]

7 Wonders - Duel

Pantheon Expansion 249:-

Ett fristående duellspel baserat
på underverksbyggarspelet.

7 Wonders - Duel 299:Kortspel. 2 spelare. 30 minuter.
Regler på engelska. [149858]
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Enki! Isis! Minerva! Tanit! Zeus! Antikens gudar kommer till 7 Wonders - Duel
i den här expansionen. 7 Wonders Duel är ett duellspel för två baserat på kortspelet där det gäller att bygga upp världens sju underverk. Här får spelarna
möjlighet att rekrytera gudomligheter från hela den antika världen. Med en
gud som skyddar den växande staden följer välsignelser i form av rikedom,
militära framgångar eller möjligheter att lägga krokben för konkurrenten.
Grand Temple-kort ökar tävlingsmomentet i spelet sista tidsåldern genom att
ge poäng till den som lägger all kraft på att blidka guden i slutskedet av spelet.
Två nya Underverk ingår också.
Expansion till 7 Wonders Duel. [163026]
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Cosmic Encounter

Cosmic Eons Expansion 249:En expansion till spelet Cosmic Encounter, ett spel om konflikt mellan
interstellära civilisationer. Välj en utomjordisk art och expandera ut i
galaxen genom att samarbeta och lägga krokben för konkurrenterna.
Här införs nya grupperingar med förmågor som inte har dykt upp
tidigare i spelet. Expansionen innhåller också en spelvariant som kallas
Hidden Alliances, där spelarna samtidigt kan avslöja vilken sida de har
valt i konflikten.
➥ I november. Expansion till Cosmic Encounter. [162415]

Brädspel i rymden med olika
civilisationer i konflikt.

Cosmic Encounter 599:Brädspel. 3-5 spelare. 60 minuter.
Regler på engelska. [53879]

Descent 2nd Edition

The Chains That Rust Expansion 399:En kampanj i en akt som kan spelas fristående eller som en fortsättning på händelserna i Mists of Bilehall. Äventyrarna tränger
djupare in i Mistlands och Waiqars rike. Runt dem svärmar odöda
och andar, och det står mer klart för varje steg de tar att de måste
ta sig ut på något sätt. Innehåller nya Tainted Cards och en ny
Overlord-klass, plus åtta plastfigurer med nya monster. Dessutom
införs här hybridklasser i spelet.
Expansion till Descent. [161498]

Äventyrare ställs mot Overlord
i ett maffigt fantasyspel.

Descent - Journeys
in the Dark 729:Brädspel. 2-5 spelare. 120 minuter.
Regler på engelska. [112129]

Dixit

Dixit Revelations 199:Dixit är ett spel där en spelledare knyter en liten berättelse, sång eller vers till ett
kort och spelarna sedan ska para ihop rätt kort med det berättade.
Som titeln antyder är det här en expansion som låter spelarna se bortom det uppen
bara och upptäcka dolda djup. Det är en helt ny slags Dixit-expansion, med 84 bilder
av den franska illustratören Marina Coudray. Bilderna är inspirerade av allt från
Picasso, Magritte, Matisse och Escher till grekiska myter och popmusik. Det finns
inga givna tolkningar av bilderna, utan många associationer är möjliga. Och det gör
förstås gissandet mer utmanande för spelarna.
➥ I december. Engelskspråkig expansion till Dixit. Kan användas till svenska utgåvan. [162558]

Prisbelönt berätta och gissakortet-spel för alla åldrar.

Dixit 329:Kortspel. 3-6 spelare. 30 minuter.
Regler på svenska. [100242]

Eldritch Horror

The Dreamlands Expansion 499:Månader har gått sedan du först såg drömmarnas stad - skira
minareter och kupoler upplysta av solnedgångens röda ljus. Sedan
dess har du korsat gränsen till Drömlandet många gånger. Du har
praktiskt taget lämnat ditt vakna liv bakom dig. Men nu har något
hänt. Månens svarta skepp har till slut kommit ikapp dig. Den här
expansionen presenterar Dreamlands. Åtta nya äventyrare ställs
mot två uråldriga fasor: Altach-Nacha Drömvävaren och
drömmarnas gud Hypnos. Dessutom nya kort för platser i drömmen.
➥ I januari. Expansion till Eldritch Horror. [163030]

Ett samarbetsspel i
H P Lovecrafts 1920-tal.

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

King of New York/King of Tokyo

Power Up Expansion 299:King of New York är ett fristående spel med nästan samma
regler som King of Tokyo. Den här expansionen kan användas
till båda spelen. Det handlar om att slåss med monster om
makten över storstan. Här ingår en ny uppsättning Evolutionskort, 112 kort, som kan användas i både King of Tokyo och King
of New York. Dessutom ingår en ny utmaning - Mega Shark!
De nya korten gör det möjligt att använda monster från båda
spelen i King of Tokyo. Dessutom ingår en regel som ger våldsamma krafter när du slår tre hjärtan.
➥ I december. Expansion till King of New York/King of Tokyo. [161262]
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Ett monster-mosar-storstanspel av Richard Garfield.

King of New York 419:Brädspel. 2-6 spelare. 40 minuter.
Regler på engelska. [51324]
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Letters from Whitechapel

Dear Boss Expansion 249:Jaga Jack the Ripper över
1880-talets London.

Letters from
Whitechapel 499:Brädspel. 2-6 spelare. 90+ minuter.
Regler på engelska. [123189]

En expansion till spelet där en spelare styr mördaren och de
andra är poliser. Här ges olika varianter som gör spelet mer
omväxlande. Tre modulära kortlekar kan användas för att
hjälpa antingen polismännen eller Jack. Nya regler kan anpassa
reglerna. Dessutom ingår tolv plastfigurer som ersätter polis
männen, Jack och offren i grundspelet. Expansionen ger också
mer historisk bakgrund till morden, med en levande inblick i hur
människor i Londons fattigkvarter hankade sig fram.
Expansion till Letters from Whitechapel. [161428]

Star Wars Armada
The Corellian Conflict Campaign Expansion 329:-

Ett miniatyrspel för två
spelare i Star Wars-galaxen.

Star Wars Armada 899:Brädspel. 2 spelare. 120 minuter.
Regler på engelska. [139731]

En ny kampanj där Imperiet och rebellerna slåss om makten över
Corelliansektorn. Expansionen innehåller en karta över sektorn, med
25 strategiskt viktiga punkter där striderna utspelar sig. De två
sidorna kämpar om kontrollen över viktiga skeppsvarv och etablerar
baser på nyckelpositioner på kartan. Vinner gör den sida som kan
kontrollera ett antal viktiga världar och samtidigt vinna de stora
rymdslagen. Expansionen innehåller tolv nya mål och utvecklar målen
i grundreglerna. Sexton unika skvadronkort ingår också.
➥ I november. Kampanjmodul [162423]

Star Wars Imperial Assault
Jabba’s Realm 599:-

Två spel i ett: ett kampanjspel
och ett skirmishspel.

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

En expansion från Tatooine, en planet där Imperiets makt är
försvagad, men där gangsterbossen Jabba har desto mer att säga
till om. Expansionen innehåller en kampanj som tar sin början
när rebellerna, som eskorterar flyktingar mot säkerheten utanför
Imperiet, skjuts ner på Tatooine och tvingas överleva i öknen och
de vilda städerna. Det ingår nya skirmishuppdrag och 18 dubbel
sidiga kartbrickor med bland annat Jabbas palats och lustbåt. 16
plastfigurer och nya kort ingår också.
➥ I november. Expansion. [162429]

Star Wars X-Wing

TIE Striker Expansion Pack 149:Skevroder och kraftig beväpning gör det här skeppet till ett
effektivt vapen vid strid i atmosfären. Expansionen innehåller en
skeppsmodell med sex skeppskort och tre uppgraderingar.
Ett miniatyrspel i taktisk skala
med X-Wings och TIE Fighters.

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

Expansion till Empire. [162325]

U-Wing Expansion Pack 299:U-Wingen kan användas för att plocka in Jyn Erso och de andra
hjältarna från Rogue One i figurspelet. Expansionen innehåller en
skeppsmodell, fyra skeppskort och fjorton uppgraderingar.
Expansion till Rebel Alliance. [162326]

XCOM - The Boardgame

Evolution Expansion 249:-

Baserat på datorspelet om
invasion från rymden.

XCOM The Boardgame 599:Brädspel. 1-4 spelare. 90 minuter.
Regler på engelska. [58256]
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Här kompliceras kriget mot anfallarna från yttre rymden med nya uppdrag, fiender och invasionsplaner, plus ny spelmekanik som gör det ännu
farligare att försöka försvara jorden. Utomjordingarna sprider sig och
medlemmar i Exalt försöka dra nytta av kaoset för att förstöra XCom från
insidan. Förräderiet leder till nya utmaningar och nya kriser. Spelarna vet
inte längre vem de kan lita på och riskerar att stå utan livsviktiga
resurser när de bäst behöver dem. Lyckligtvis har de några ess i rockärmen, som det nya mirakelmaterialet Meld och MEC troopers!
➥ I november. Expansion till X-Com. [162419]
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rollspel på engelska

Numenera RPG
Characters Options vol. 2 299:En spelarbok med mer än 50 nya foci och
descriptors, plus de nya typerna ’glint’ och
’seeker’.

Clockwork Dominion RPG
Clockwork Dominion RPG:
Core Rulebook 499:-

Häftat album. [161584]

Ett gotiskt steampunkspel med år 1896
som basår. Spelet har en övergripande
handling där världen hotas av Pontus (som
vi kanske bör döpa om innan vi spelar på
svenska), en kaoskraft som slukar allt
och alla. Verkligheten bryts sönder och en
liten skara upplysta försöker göra något
åt saken. Grundboken innehåller allt du
behöver för att börja spela.

Shadow of the Demon Lord
Demon Lords Companion 199:-

Inbundet album. [162560]

Robert J. Schwalbs spel är mörk fantasy i
en till synes dömd värld ansatt av något
som påminner om de värsta kaosfurstarna
från Warhammervärlden. Här ingår smått
och gott för att hjälpa både spelare och
spelledare när kampen om en värld på
undergångens rand ska gestaltas.

The End of the World
Revolt of the Machines
Core Rulebook 379:-

Shadowrun Fifth Edition
Court of Shadows 479:-

➥ Inbundet album i november. [162430]

Fjärde spelet i serien The End of the
World, som presenterar olika scenarion
för apokalyptiskt rollspel. Spelen är unika
i det att spelarna använder sina ’vanliga’ jag som mallar för rollpersonerna.
Den här gången handlar det om det som
förvånansvärt många börjat tala om på
senare år - hotet från artificiella intelli
genser. Fem scenarion om maskinernas
uppror ingår.
Inbundet album. [161497]

Fantasy AGE
Fantasy Age Bestiary 329:En monsterbok till fantasyspelet som
spelas i Whil Wheatons webserie Titansgrave: The Ashes of Valkana. Här ingår
allt från klassiska monster som basilisker
och minotaurer till nyare påfund, allt
med bakgrundsinformation och snygga
illustrationer.

För första gången får vi stifta närmare
bekantskap med en plats som alltid på
verkat Shadowruns värld - alvernas hov.
Här bjuds på något som gränsar mot High
Fantasy, kombinerat med mörka hov
intriger och manipulativ magi.
Inbundet album. [159519]

Star Wars RPG - Age of Rebellion
Friends Like These 299:Fantasy Flight Games olika Star Wars-spel
är helt kompatibla och kan kombineras
till ett enda, större spel. Varianten Age
of Rebellion fokuserar på rebellerna, och
i den här boken presenteras bakgrund
och äventyr för rebellspelare på tre nya
planeter i en sektor dominerad av mandalorisk kultur. Planeten Xorn är illa ute
när strategiskt viktiga skeppsvarv angrips.
Rollpersonerna har bara dagar på sig att
organisera försvaret.

Häftat album. [161594]

➥ Inbundet album i november. [162417]

Numenera RPG
Starter Set 249:-

Star Wars RPG - Force and Destiny
Endless Vigil 259:-

Numenera är en värld där science fiction
och fantasy står sida vid sida, och där
äldre civilisationers rester kan upptäckas,
grävas upp och utforskas för att få märk
liga förmågor, liknande magi. Det är utvecklat för att vara enkelt och mångsidigt,
och passa nybörjare såväl som veteraner.
Den här startlådan innehåller allt du
behöver för att börja spela.
Box. [161636]

Sentinels är den sista försvarslinjen för
den ljusa sidan i Imperiets sjudande
storstäder. Det här är en bakgrundsbok för
sentinels, med nya specialiseringar, arter,
förmågor och utrustning. Spelledaren får
bakgrundsmaterial som kan användas för
att göra stadsmiljöerna i spelet mer
levande, med nya droider, podracing och
tips på hur man kör detektivhandlingar i
storstadsmiljö.
➥ Inbundet album i november. [162422]

Adventures in Middle-Earth

Cubicle 7, som låg bakom det utmärkta Sagan om ringen-spelet The One Ring, har i
släppt en kampanjmiljö i Tolkiens värld till reglerna för Dungeons & Dragons. Det hela
tar sin början efter händelserna i Hobbiten, när Bilbo har återvänt till Fylke. För att
spela behöver du de vanliga regelböckerna till D&D: Player’s Handbook och gärna också
Dungeon Master’s Guide och Monster Manual.

Player’s Guide 399:Regler och bakgrund för att skapa äventyr i Midgård, med fokus på tiden mellan
Femhärarslaget och Ringens krig. Särskilda klasser och kulturella bakgrunder gör det
lätt att skapa en midgårdsk känsla i spelet. Här ingår 11 midgårda kulturer, 6 nya
klasser, 13 bakgrunder, vapen, rustningar och särskilda regler för resor och korruption.
Observera att du behöver grundreglerna till Dungeons & Dragons, primärt Player’s
Handbook men också gärna Dungeon Master’s Guide, för att spela.
➥ Inbundet album i december. [162363]

Loremaster`s Guide 399:En guidebok med information för spelledaren. Här finns tips på hur man skapar
äventyr och längre kampanjer i Midgård, regler för skatter, utvecklade regler för resor
och ett bestiarium.
➥ Inbundet album i december. [163370]
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Drakar och Demoner

Drakar och Demoner 429:-

Den här versionen av Drakar och Demoner bygger på de
klassiska reglerna från 1987, kryddat med regler från den
version som kallas för Expert samt 1991 års regler - spel som
var spännande och roliga utan att det krävdes för mycket av
spelarna.
➥ Grundregler i box i november. [158160]

Mutant År Noll

Det eviga kriget 169:Zonkompendium 6

Ett zonkompendium till Mutant: År Noll och Maskinarium.
Boken innehåller zonsektorerna ’Det eviga kriget’, ’Norrviken
Nandeep 23’, ’Robotfabriken’ och ’Den hjälpsamma androiden’.
Zoner i häftat album. [163726]

Coriolis andra utgåvan

Symbaroum

Ikonernas förlovade rike, det vidsträckta kluster av stjärnsystem som
kallas för Tredje horisonten, är fyllt av
olösta mysterier, forntida ruiner och
dödliga hemligheter. Allt från Portalbyggarnas mäktiga artefakter till de
mystiska emissariernas sanna natur
har länge bara varit myter för vanligt
folk i Horisonten. Tills nu.
I den här modulen avslöjas
Horisontens hemligheter
med historia, artefakter,
teknologi, verktyg och
tabeller för att skapa
stjärnsystem, uppdrags
generator, utökade regler för
rymdfärder och mer utförliga
handelsregler.
Bakgrund
i häftat album. [161484]

En ny spelledarskärm med fyra liggande paneler i US-letter
format och ett 24-sidigt häfte med tre texter: Skattletande i
Davokar, Nidingsnatt och Flodgudinnans förbannelse.
➥ Spelledarskärm och äventyrspaket i december. [161237]

Spelledarskärm
& äventyrspaket 249:-

Horisontens
hemligheter 189:-

Or var Säfström
& Jimmy Wilhelmsson

Äventyrsspel - bland mutanter,
drakar och demoner 379:En nytryckning av den påkostade praktboken om det
svenska rollspelsföretaget Äventyrsspel. Boken släpptes
första gången förra julen och är fylld med illustrationer,
omslag, kartor, skisser och originalmaterial varvat med
intervjuer. En riktig julklappsbok för alla som spelade
svenska rollspel på 80- och 90-talet.
Inbunden. [158632]

Coriolis andra utgåvan

Det döende skeppet 169:Isfraktaren Orun II svarar inte på anrop och har
ändrat kurs mot ett dödligt meteoritmoln. Det
blir rollpersonerna som tilldelas uppdraget att
genskjuta det stora fraktskeppet för att ta reda
på vad som hänt och åter lotsa det mot Coriolis.
Äventyr i häftat album. [161487]

Nils Gulliksson - skisser
och illustrationer 349:Nils Gullikssons magiska illustrationer kom
att bli referenspunkt för en hel generation
unga svenskar på 80- och 90-talet. Orcher och
trollkarlar samsades med postapokalyptiska
mutanter på bilderna i Äventyrsspels
produkter. Här bjuds på en nostalgitripp med
hårda pärmar.
Inbundet album. [68938]

The Ar t of
Symbaroum 299:En konstbok om spelvärlden till fantasyspelet
Symbaroum. Den hårdpärmsinbundna boken är
tryckt på högkvalitativt papper som gör Martin
Bergströms fantastiska bilder rättvisa. Vid sidan
av illustrationer uppdelade på olika teman kommer
alla bilder att förankras i Symbaroums spelvärld
med hjälp av citat hämtade från böcker ur spelets
engelskspråkiga produktkatalog.
➥ Inbundet album i december. [161238]
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MANGA & ANIME PÅ ENGELSKA
7th Garden Vol 2 99:-

Attack on Titan Anthology 269:-

av Mitsu Izumi
Trädgårdsmästaren Awyn säljer sig till en
demonfurstinna för att skydda sin trädgård
och dem han älskar.
Den mystiske pojken som Awyn och Vide
räddade från ängeln Uru visar sig vara Vides
nevö! Vad är änglarna egentligen ute efter?

av Hajime Isayama
En antologi där västliga serietecknare tar sig
an Attack of Titan-världen.
Serier av bland annat Scott Snyder, Gail
Simone, Michael Avon Oeming, Paolo Rivera,
Cameron Stewart och Faith Erin Hicks ingår
i antologin.

Pocket. [162153]

Storpocket. [157852]

Angel Beats! Heaven’s Door Vol 2 139:-

Attack on Titan Before the Fall 9 110:-

av Jun Maeda & Yuriko Asami
Hinata har just dött, och hinner knappt börja
på akademin för nyligen döda förrän han
kastas in i en konflikt mellan olika ängla
fraktioner!
Bandet Girls Dead Monster har inte bara
tagit livet efter detta med storm, utan toppar
dessutom listorna i verklighetens Japan. Här
får vi för första gången den okända
berättelsen om bandets tillkomst!

av Ryo Suzukaze och Satoshi Shiki
Kuklo, räddad ur sin döda mors kropp efter
det att hon blivit uppäten och utspydd av en
titan, växer upp hatad och fruktad i en bur.
En dag lyckas han fly, men till en värld där
mänskligheten själva är inburade.
För att slå ner revolutionärerna har
ledarna i Shiganshinas militärpolis blockerat
industristaden. Kuklo använder den nya
utrustningen till att ensam bege sig innanför
muren, men där väntar ett ödesmättat möte
med någon ur hans förflutna.

➥ Pocket i december. [154503]

Aoharu X Machinegun Vol 1 159:av Naoe
Hotaru, en flicka med starkt rättvisepatos, tas
ofta för en pojke.
En klasskompis berättar för Hotaru att en
skum typ på en host club har blåst henne på
pengar. Hotaru bestämmer sig för att ställa
uslingen mot väggen, och upptäcker att det är
hennes granne. Vad värre är, grannen föreslår
att de ska göra upp i en duell med skjut
vapen! Det visar sig att puffrorna bara är
leksaker, men Hotaru ser sig ändå besegrad.
Hon dras in i ’survival games’ mystiska värld
och blir medlem i laget Toy Gun Gun.
➥ Pocket i november. [130454]

Assassination Classroom Vol 12 99:av Yusei Matsui
Bara genom att lyckas mörda sin utom
jordiska lärare kan klass E rädda världen.
Klassens nya gymnastikdräkter kommer
tveklöst att göra dem till bättre lönnmördare.
Och de lär behöva all hjälp de kan få: en lönnmördare som kallas Shinigami - Dödsguden
- kommer snart att attackera!
Pocket. [162143]

➥ Pocket i december. [158095]

Attack on Titan:
Lost Girls The Manga 2 110:En fristående spin off-serie som kretsar kring
de två kvinnorna Mikasa Ackerman och Annie
Leonhart.
Vi återvänder än en gång till den lugna skog
där Mikasa tillbringade sin barndom, innan
omstörtande händelser förändrade hela
hennes liv. Här är berättelsen om två nioåriga
barn och det band som knöts mellan dem en
regnig natt fylld av ond, bråd död.
➥ Pocket i november. [159825]

Spoof on Titan 2 99:av Hounori
Små, söta versioner av medlemmarna i
Fältjägarna råkar ut för tramsigheter i den
här serien med fyrarutors strippar.
Eren och de andra i gänget på mellanstadiet?
Och Levi är deras lärare?? Både Eren och
hans problem i en yngre, gulligare form. Hans
värsta problem just nu verkar vara hans
frisyr!
➥ Pocket i december. [160008]

Kore Yamazaki

Hajime Isayama

Chise låter sälja sig själv på auktion(!) till en magiker.
Chise har äntligen kunnat välja platsen där hon hör
hemma. Men vem är Alice, och hur känner hon Elias?
➥ Pocket i januari. [162516]

En sista spillra av mänskligheten försöker överleva i en
värld dominerad av människoätande titaner.
Fältjägarna har skickats ut för att återta Mariamuren,
och i en till synes tröstlös situation måste Erwin göra det
svåraste valet i sitt liv.
➥ Pocket i december. [158094]

The Ancient Magus’
Bride Vol 6 139:-
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The Complete Chi’s Sweet Home, 4 229:av Kanata Konami
En bedårande berättelse för alla åldrar om en
kattunge som tappar bort sin mamma, men
blir adopterad av en snäll familj.
Den fjärde samlingsutgåvan innehåller del
10-12 av originalmangan. Någon har satt
upp en lapp om en borttappad kattunge som
inte kan vara någon annan än Chi! Kommer
familjen att förlora henne?
➥ Storpocket i december. [157173]

Hiro Mashima

Complex Age 3 129:-

Fair y Tail 57 110:Fairy Tail är återförenade, och nu måste de stå enade i
kampen mot Zeref och imperiet Albareth.
Fairy Tail är beredda att kämpa till döden mot Albareths
enorma armé. Men fången Brandish ger dem ett oväntat
förslag som skulle ge det numerärt underlägsna Fairy
Tail övertaget. Samtidigt har Gajeel och de andra i norr
kämpat hårt när August och Irene dyker upp.
➥ Pocket i december. [158007]

av Yui Sakuma
Nagisa älskar cosplay, och tycker inte att det
är något man måste ge upp bara för att man
råkar blir äldre. Men hennes mamma håller
inte med, och de råkar i gräl om saken.
Nagisas vänner börjar skaffa familj och
släpper gamla intressen. Nagisa vill själv
gärna ha en pojkvän, och ber sina vänner om
hjälp. Men trots att pojken hon träffar delar
hennes intresse är det inte så säkert att han
vill att Nagisa ska klä upp sig till sexiga
mangafigurer.
➥ Pocket i december. [158097]

Black Butler Vol 23 159:av Yana Toboso
Ciel är den siste av ätten Phantomhive,
drottningens hemliga vakthundar. Han har
slutit ett avtal med en demon för att hämnas
sin familj.
Ciel och Sebastian skickas att undersöka
sambandet mellan en varieté och de mystiska
försvinnandena i London. De märker att
många av besökarna har mystiska silverarmband med stjärntecken. Vad kan de betyda?
Och vem är den mystiske spåmannen som ser
att Sebastian inte är mänsklig?
➥ Pocket i november. [162855]

Blame! 1 279:av Tsutomu Nihei
Killy är en tystlåten man med en stor puffra i
en framtida värld av stål och betong.
Killy vandrar genom ett väldigt, delvis över
givet stadslandskap på jakt efter Net
Terminal Genes, DNA-sekvenser som kanske
kan användas för att rädda mänskligheten.
Storpocket. [157160]

Blame! 2 299:På sina vandringar hittar Killy en kvinna,
Cibo, som tidigare varit chefsforskare åt ett
bioelektronikföretag. Hon fick skulden för ett
misslyckat försök att tillverka Net Terminal
Genes på konstgjord väg och fängslades djupt
i företagets källarvåningar.
➥ Storpocket i december. [157171]

Bleach Vol 68 99:av Tite Kubo
Dödsanden Ichigo är indragen i konflikter
med både döda och levande.
Härskaren över Soul Society är död, och
världen skakar i sina grundvalar. Men
Ukitake har förberett ett hemligt vapen som
nu är redo att användas!
➥ Pocket i november. [148613]

Cells at Work! 2 129:av Akane Shimizu
Röda och vita blodkroppar - var föds de? Var
växer de upp? Hur fungerar de?
Här får vi följa deras uppväxt, och dessutom
möta röda blodkroppar med cellkärna, vita
blodkroppar från benmärgen, och vad som
händer vid en matförgiftning, värmeslag och
med en cancerstamcell.
➥ Pocket i december. [158096]
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Devil’s Line, 3 129:av Ryoh Hanada
Doktoranden Tsukasa och halvvampyren
Anzai lever i en värld där vampyrer i
hemlighet rör sig bland människorna.
Av kärlek vill Anzai hålla sig undan från Tsukasa. Av kärlek vill Tsukasa inget hellre än
att vara honom nära. Gåtorna kring Anzais
förflutna djupnar när en organisation som vill
utplåna alla demoner uppenbarar sig.
Pocket. [157161]

Devil’s Line, 4 129:Anzai går en fin balansgång mellan sin
mänskliga och vampyriska sida. När Tsukasa
fångas in av personer från organisationen
som är ute efter hans liv rubbas hans balans
och demonen inom honom vaknar till liv.
➥ Pocket i december. [157168]

Fairy Tail:
Twin Dragons of Sabertooth 110:av Hiro Mashima & Kyouta Shibano
Berättelsen om drakarna Sting, gillet Sabertooths ledare, och den svarta draken Rogue.
En fara nalkas som inte bara hotar gillet,
utan hela kontinenten! Följ äventyret om
det mäktiga gillet Sabertooth i en berättelse
utöver vad vi tidigare känner till.
➥ Pocket i december. [158106]

Fire Force 1 110:av Atsushi Ohkubo
Tokyo har drabbats av en epidemi av själv
antändingar orsakade av att folk blir besatta
av demoner.
En speciell brandkår har grundats för att ta
itu med problemet, men ingen vet ännu vad
orsaken är. Saker och ting tar en ny vändning
när en ung man vid namn Shinra blir en del
av kåren.
➥ Pocket i november. [159835]

The Girl From the Other Side:
Siuil, a Run Vol 1 139:av Nagabe
En gång för länge sedan, långt långt borta
fanns det två länder.
I Landet Utanför bodde de fantastiska
odjuren. Landet Innanför befolkas av människor. I en övergiven by bor en lika övergiven
liten flicka med sin beskyddare, en fin men
inte helt mänsklig herre. Han har förbjudit
henne att lämna byn, men hon är nyfiken.
➥ Pocket i januari. [162524]
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Haikyu Vol 4 99:av Haruichi Furudate
När kortväxte Hinata ser volleybollspelaren
Lilla Jätten bestämmer han sig för att själv
bli ett volleybolless
Det är sista dagen på träningslägret och
Karasuno och Nekoma förbereder sig för den
ödesdigra matchen! Kommer Hinata och
Kageyama lyckas med en av sina supersnabba smashar?
Pocket. [162140]

Haikyu Vol 5 99:➥ Pocket i november. [67004]

Happiness 2 129:av Shuzo Oshimi
Makoto levde ett trist liv innan han träffade
en vampyrflicka och förändrades för alltid.
Makotos begär vaknar vid blotta åsynen
av blod, och han har fått nya fantastiska
förmågor. Samtidigt börjar också tillvaron i
skolan förändras, och inte till det sämre!
➥ Pocket i november. [159841]

Eiichiro Oda

One Piece Vol 80 99:Stråhattspiraterna har anlänt till Nya Världen i sin jakt
på One Piece. Där är det de fyra mäktigaste piraterna i
världen som styr och måste utmanas!
Striden är över och Doflamingo fängslad, vilket innebär att
Marinen har gjort entré! Kommer Stråhattarna och
Trafalgar Law kunna slippa undan lagens långa arm och
sjappa från Dressrosa?
➥ Pocket i november. [86873]

Happiness 3 129:Efter att ha druckit av Yuuki tillsammans
med den mystiska Saku, kan Okasaki knappt
behärska törsten.
➥ Pocket i januari. [159842]

Hatsune Miku: Mikubon 129:av Ontama
Hatsune Miku drömmer om att gå i den
förstklassiga Vocaloidskolan DIVA.
Här berättas hennes öden och äventyr på
vägen dit i en samling korta och humoristiska
fyrarutorsserier.
➥ Storpocket i december. [159537]

In/Spectre 1 129:av Kyou Shirodaira & Chasiba Katase
När Kotoko var liten kidnappades hon av
yohkai och blev en mäktig medlare mellan
andarnas och människornas värld.
Hennes nya roll hade ett pris: hennes ena öga
och ena ben. Nu jagar hon farliga yohkai, och
i samband med det möter hon en intressant
ung man med helande krafter. Han har också
varit i kontakt med det övernaturliga.
➥ Pocket i november. [158058]

In/Spectre 2 129:Kotoko och Kuroo undersöker ett mystiskt
dödsfall där offret återvänt som osalig ande.
➥ Pocket i januari. [158105]

Interviews with Monster Girls 1 129:av Petos
Succubi, dullahan, vampyrer, alla är de så
kallade demi, halvmänniskor med förmågor
utöver det vanliga som lever mitt bland oss!
En ung biologilärare med stort intresse av
dessa demi har engagerat sig i deras vardagliga problem, vilka visar sig vara ganska
charmerande!
Pocket. [158108]

Interviews with Monster Girls 2 129:➥ Pocket i januari. [159846]

Kiss Him, Not Me 8 110:av Junko
Kae Serinuma är en nördtjej som älskar yaoi.
När hon plötsligt får fyra oönskade beundrare
vet hon inte riktigt vad hon ska ta sig till.
Nanashima ber om förlåtelse på sina bara
knän för att han kysste Kae när hon sov, men
Kae vill inte ha något med honom att göra.
Kommer deras förhållande någonsin återhämta sig? Dessutom bestämmer sig Kaes
pappa för att blanda sig i!
➥ Pocket i december. [158098]
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Konosuba Vol 1 159:av Natsume Akatsuki & Mashito Watari
Den innesittande datorspelsnörden Kazuma
dör - och inser att döden är bara början.
På andra sidan döden möts han av Aqua, en
ung tjej som påstår att hon är en gudinna.
Hon säger att hon kan förflytta honom till en
annan, mer spännande verklighet. Det blir
början på ett nytt, äventyrligt liv som har
påfallande stora likheter med tillvaron i ett
onlinespel.
➥ Pocket i november. [162867]

My Girlfriend is a T-Rex Vol. 1 139:av Sanzo
I dagens moderna samhälle lever människor
och dinosaurier fredligt sida vid sida.
Men en dag träffar Yuuma Asahikawa den
förvildade Churio, en Tyrannosaurus Rex
som fäster sig vid honom. Men hon äter både
de kläder han försöker ge henne och diverse
andra saker som inte är till för att ätas, och
verkar helt omöjlig att ha i möblerade rum.
Tja, hon är ju en T-Rex.... de verkar ha en
svår tid framför sig.
Pocket. [161679]

My Hero Academia Vol 6 99:av Kohei Horikoshi
Midoriya är en kille helt utan superkrafter i
en värld där nästan alla är superhjältar.
Det är förstås inte så lätt, men han har fått
en mäktig sponsor i hjälten All Might, som
lovar hjälpa honom att ta sig igenom super
hjälteskolan Hero Academy. I album sex
skickas han för att bli praktikant hos en
excentrisk gammal superhjälte.
➥ Pocket i november. [74395]

Nichijou My Ordinary Life, 5 110:av Keiichi Arawi
Med en titel som betyder ’vardagsliv’ skulle
man kunna tro att inget särskilt händer i den
här mangan, men inget kunde vara mer fel!
I den femte delen av humormangan om de
drömska flickorna i en märkliga och inte
särskilt vardagliga skolklass fortsätter
konstigheterna som vanligt. Mio Naganohara
har alltid en intressant dag framför sig! Det
är ju bra att hon har en positiv inställning.
Pocket. [157165]

Nichijou My Ordinary Life, 6 110:➥ Pocket i januari. [157174]
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ONE & Yusuke Murata

Sui Ishida

Saitama ser helt normal ut, men är en superhjälte som slår
ut alla han möter med ett enda slag.
Garou har attackerat hjältarnas organisation! Hans mål
verkar vara att krossa alla hjältar som för tillfället råkar
vara där. Samtidigt gör Fubuki ett besök i Saitamas hem.
Är hennes plan att göra honom till en av sina under
huggare?
➥ Pocket i november. [81279]

Kaneki har blivit en halvghoul som hungrar efter
mänskligt kött.
Det har gått ett halvår sedan uppgörelsen i elfte distriktet
och polisen har fått bättre anseende efter att ha besegrat
organisationen Aogiriträdet. Samtidigt har Kaneki börjat
forska i Rizes förflutna och ger sig tillsammans med
Tsukiyama och några andra av mot sjätte distriktet.
Pocket. [162136]

One-Punch Man Vol 9 99:-

Tokyo Ghoul Vol 9 129:-

Nisekoi False Love Vol 18 99:-

Re: Zero Vol 1 159:-

av Naoshi Komi
Arvingarna till två gangsterbossar har över
talats att låtsas ha ett förhållande, något som
utvecklas till en komisk kärlekstriangel.
Raku är på skolutflykt och besöker ett tempel
känt för sina märkliga krafter. Men han vet
inte att templet är mest känt för magiska
pilar som sätter hjärtan i brand! Nu är alla
flickorna beväpnade med pil och båge. Vem
kommer att lyckas sätta pilen i Raku?

av Tappei Nagatsuki & Daichi Matsuse
Subaru ska gå ut och handla när något ovanligt sker: han kastas in i en annan värld!
Där möter han en flicka med silverfärgat hår
och hennes alvkatt. De räddar honom, och
han bestämmer sig för att försöka återgälda
det. Men det slutar med att de båda blir
dödade, varefter Subaru åter befinner sig på
platsen där han först anlände. Han har fått
kraften att vrida tillbaka tiden genom att dö!

➥ Pocket i november. [72943]

Pocket. [158441]

Platinum End Vol 1 99:-

Re: Zero Vol 2 159:-

av Tsugumi Ohba & Takeshi Obata
Mirai Kakehashi är föräldralös. Han växer
upp plågad och illa behandlad av de
släktingar som ska ta hand om honom.
Till slut går det så långt att han försöker ta
livet av sig, men han räddas i sista stund av
sin skyddsängel. Ängeln berättar för honom
att han är en av tretton kandidater till att
ersätta Gud, som ska gå i pension.
Pocket. [162144]

The Prince in His Dark Days 2 129:av Hiko Yamanaka
Atsukos pappa är ett fyllo och familjen har
inga pengar. Men en dag springer hon på en
rik arvtagare som hon liknar på pricken och
erbjuds att ta hans plats!
Asuko har svårt att vänja sig vid rikemans
livet, men hon får sträng undervisning och
stöd i sina mödor som ställföreträdare. Hon
får absolut inte bli upptäckt!
➥ Pocket i november. [158060]

The Prince in His Dark Days 3 129:➥ Pocket i januari. [160014]

Psycho Pass Inspector
Shinya Kogami Vol 1 119:av Midori Gotu & Natsuo Sai
Med hjälp av tekniken Psycho Pass kan man
kategorisera personer efter psykiska, fysiska
och emotionella egenskaper.
Trots att alla är medvetna om vad det innebär att leva ’rätt’ begås det fortfarande brott.
Kohgami Shinya och hans kollegor arbetar
åt den myndighet som tar hand om dem som
bedöms ha brutit mot standarden. Faktum är
att samtliga agenter en gång varit i samma
sits och nu istället är statens lakejer.
➥ Pocket i november. [160606]
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Subaru är villig att dö hur många gånger som
helst för att få se den silverhåriga flickans
leende igen.
➥ Pocket i november. [72060]

The Seven Deadly Sins 17 110:av Nakaba Suzuki
Dödssynderna är sju krigare som har samlats
för att hjälpa en prinsessa på flykt.
Ensam och med sina minnen stulna prövas
Diannes själ då hon går de Tio Budorden till
mötes. Men i hennes förtvivlade situation
uppenbarar sig någon som borde vara död:
Diannes mentor Matrona!
➥ Pocket i december. [158091]

The Seven Deadly Sins 18 110:➥ Pocket i januari. [160016]

Seven Princes of the Thousand
Year Labyrinth Vol. 1 139:av Aikawa Yu & Atori Haruno
I slottet tusenårslabyrinten tävlar åtta unga
män om att bli nästa kejsare.
Det gamla slottet döljer ett tragiskt förflutet.
De åtta deltagarna som tror sig vara utvalda
befinner sig istället fångade i en fälla! Kan de
ta sig ur labyrinten?
➥ Pocket i december. [161674]

Sweetness and Lightning 3 129:av Gido Amagakure
Läraren Inuzuka och hans lilla dotter lagar
mat tillsammans med några elever.
I tredje delen ska de åter försöka sig på
Inuzukas döda hustrus specialcurry. Det kan
bli en prövning för alla på flera sätt, men när
man bryr sig om varandra och gör sitt bästa
så kan nog allt lösa sig till slut!
➥ Pocket i december. [158092]
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UQ Holder! vol 9 110:av Ken Akamatsu
Hela mänskligheten hotas av ’Mage of the
Beginning’ och Tohta går i träning hos
UQ Holder för att kunna stoppa honom.
Tohta och de andra är mitt uppe i träningen
under rämnans Häxa, Dana. Han har lovat
Kitty att de ska mötas igen om fyra dagar,
men att uppfylla villkoren för den nuvarande
nivån av träningen kommer att ta en månad.
Pocket. [158009]

Welcome to the Ballroom 2 129:-

Makoto Yukimura

Vinland Saga Book Eight 199:Vikingamanga som utspelar sig i England och Danmark
under Knut den stores tid.
Döden väntar Askeladd. Gästabudet som Danmarks kung
höll är bara en fälla för att lura Knut i döden. För att
skydda Knut måste Askeladd handla snabbt, och
attackerar Sven i allas åsyn! Men Knut följer snart Askeladds exempel och griper sitt eget svärd.
➥ Inbunden i december. [159112]

av Tomo Takeuchi
Fujita räddas undan stryk av en mystisk
herre som visar sig vara danslärare!
I dansstudion dit den mystiske Sengoku tog
med Fujita möter han inte bara den jämnåriga Shizuku från skolan, utan också hennes
partner, geniet Kiyoharu. Tillsammans börjar
de visa Fujita en helt ny värld.
➥ Pocket i december. [158093]

Welcome to the Ballroom 3 129:Shizuku ska dansa med Akagi Kaju, och
Tatara tar Kajus syster Mako som partner i
den kommande tävlingen.
➥ Pocket i januari. [160021]

That Wolf-Boy is Mine! 3 110:av Youko Nogiri
Den ensamma Kusonoko flyttar till Hokkaido
där hon möter den populäre Ookami och
råkar få reda på hans hemlighet.
Komugis känslor för Ookami bara växer, och
hon kan inte låta bli att vara medveten om
hans ständiga närvaro bredvid henne i klassrummet. Inte gör hennes andre granne det
lättare heller, med sina kommentarer med illa
förtäckta undermeningar. Men kan det vara
så att Ookami faktiskt börjar erkänna sina
känslor för Komugi?
➥ Pocket i december. [158100]

Yona of the Dawn Vol 1 99:av Mizuho Kusanagi
När prinsessan Yona är 16 år mördas hennes
far och hon tvingas fly med livvakten Hak.
Pocket. [160051]

Yona of the Dawn Vol 2 99:Yona är förtvivlad efter tragedin på slottet.
Hak tar med henne till sin hemby för att läka
hennes emotionella sår. Men hennes prövningar är långt ifrån över och vi anar att hon
har ett ovanligt öde att uppfylla.
➥ Pocket i november. [162147]

Today’s Cerberus Vol 1 159:av Ato Sakurai
Ända sedan en händelse i barndomen har
Chiaki varit oförmögen att känna glädje och
ha roligt.
En dag får han ett mystiskt stort paket hemskickat. Det är från hans far, och det visar sig
innehålla en flicka som kallar sig Cerberus!
Hon har tre olika personligheter, och avger
ett löfte om att skydda Chiaki från vad det
än vara månde. Men de tre olika personlig
heterna för med sig sina egna komplikationer!
➥ Pocket i november. [66604]

Tohyo Game Vol 1 179:av Chihiro & Tatsuhiko
Det skulle ju bara vara en rolig lek,
omröstningen om den populäraste i klassen.
Men strax efteråt börjar fruktansvärda saker
hända. Shuusuke Takayama är en av de som
måste överleva omröstningen och försöka
hitta sanningen bakom de mystiska
skeendena.
➥ Pocket i november. [69711]

Tsubasa WoRLD CHRoNiCLE 3 110:av Clamp
Fortsättningen på Tsubasa: RESERVoir
CHRoNiCLE och xxxHOLiC Rei.
Shaoran benfinner sig nu i det undre
Niraikanai. Där avslöjas det att han är
den som har gudarnas krafter, ’Yuta’. Han
blir attackerad, och när han förlorat med
vetandet säger Kujaku åt honom att bege sig
till ’Utaki’ Med hjälp av det Watanuki givit
honom lyckas han till slut ta sig dit, men vad
väntar på honom där?

mangaromaner
Bakemonogatari,
Part 1 139:av NISIOISIN
Koyomi har nästan återfått sin
mänsklighet efter en kort tid
som vampyr. En dag
snubblar den tystlåtna
Hitagi rakt in i hans famn, och
Koyomi upptäcker att hon är
nästan viktlös.
➥ Storpocket i december. [157158]

Re: Zero Light Novel 2 169:av Tappei Nagatsuki &
Shinichirou Otsuka
Efter att Subaru aktiverat
sina tillbakavridande krafter
i huvudstaden vaknar han
upp svårt sårad i en ståtlig
herrgård med två tjänsteflickor
lutade över sig.
➥ Pocket i november. [162883]

Tokyo Ghoul:
Days Novel 129:av Shin Towada.
Sex nya berättelser från
Tokyo Ghoul om gästerna på
café Anteiku. De som besöker
Anteiku är en brokig skara och
har problem som inte alltid hör
hemma i människornas värld.
Pocket. [162138]

➥ Pocket i november. [157851]
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ANIME PÅ DVD & BLU-RAY

När Marnie var där 149:-

Odjuret och hans lärling 149:-

Från studio Ghibli, i regi av Hiromasa Yonebayashi.
Anna ska tillbringa sommaren på Hokkaido. Tanken är att
den fuktiga luften ska lindra hennes astma. Hon fördriver
tiden med att dagdrömma, övertygad om att hon står utanför den osynliga cirkeln som de flesta människor tillhör.
Då träffar hon Marnie, en flicka som inte dömer utan låter
henne vara precis som hon är. De två blir snabbt vänner,
men det är något med Marnie som är annorlunda. Något
som får Anna att börja undra vem hennes nyfunna vän
egentligen är.
➥ DVD i december. Svensktextad utgåva. [157818]
DVD region 2. Englandsimport. Ej svensk text. [160361]

En film från regissören till Wolf Children och The Girl Who
Leapt Through Time.
I odjurens värld Jutengai är krigaren Kumatetsu någon
som alla är rädda för, men ingen riktigt gillar eller
respekterar. När odjurens kung bestämmer sig för att avgå
är Kumatetsu det naturliga valet att ta över, då han och
den ädla Iôzen är de starkaste odjuren. Men Kumatetsu
är så skygg och vresig att han aldrig ens lyckats ha en
lärjunge, och innan han kan bevisa att han klarar av det
kommer han inte på tal för tronen. Under sina strövtåg i
den mänskliga världen stöter han på föräldralöse Ren.
Kumatetsu gör honom till sin lärjunge och Ren får följa
med till en värld han aldrig ens vågat drömma om.
➥ DVD 28 november. Svensktextad utgåva. [163672]

When Marnie Was There

Odjuret och hans lärling

When Marnie Was There 249:-

(blu-ray+DVD)
Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [160362]

299:-

anime, import från England
Skivorna kan spelas på vanliga spelare,
men har inte svensk text.
Akame Ga Kill, Collection 2 399:Tatsumi är en riktig lantis, men också en
tränad slagskämpe.
Tatsumi och hans två följeslagare begav
sig till huvudstaden för att försöka hitta
ett sätt att rädda sin by från en kvävande
beskattning. Men huvudstaden var genom
korrumperad och Tatsumi hamnade efter
diverse förvecklingar i lag med den mest
märkliga samling lönnmördare man kan
tänka sig. I den här andra delen, som
består av avsnitt 13-24, förflyttas Tatsumi
och Esdeath till en avlägsen ö där de
prövas grundligen. Dr. Stylish må vara
död, men Danger Beast finns kvar. Sam
tidigt driver pacifisterna inom Path of
Peace upp ett uppror. Night Raid och
revolutionsarmén gör sig redo för ett anfall
mot huvudstaden.
DVD region 2. Englandsimport.
Ej svensk text. [162578]

Akame Ga Kill,
Collection 2 (blu-ray) 499:Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [162601]

Blood Blockade Battlefront 399:Baserad på en manga av Yasuhiro
Nightow.
Fotografen Leonardo Watch flyttar till
staden Hellsalem’s Lot, där han sluter sig
till organisationen Libra som ägnar sig åt
att bekämpa brott. Han går in i striderna
mot horder av monster som strömmar in
genom en portal från en annan värld och
sprider förödelse i det som en gång var
New York City.
DVD region 2. Englandsimport.
Ej svensk text. [161183]
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(blu-ray) 179:➥ Blu-ray 28 november. Svensktextad utgåva. [163674]

The Empire of Corpses 259:En anime baserad på romanen Project Itoh
av Philip K. Dick.
I ett alternativ 1800-tal har reanimation
gjort att arméer av levande döda fungerar
som slavarbetskraft runtom på jorden.
Läkarstudenten John Watsen blir besatt
av idén att återuppliva sin nyligen döda
vän med hjälp av Frankensteinteknologi,
men det är olagligt och gör honom till en
fredlös man i Storbritannien. Han dras
in i en världsomspännande jakt på Victor
Frankensteins efterlämnade anteckningar.
DVD region 2. Englandsimport.
Ej svensk text. [161144]

The Empire of Corpses (blu-ray+DVD) 449:Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [161143]

Monthly Girls’ Nozaki-kun 399:Anime om en tjej som blir kär i en mangatecknande kille.
Chiyo Sakura lyckas inte tala om för Umetaro Nozaki hur mycket hon tycker om
honom. Istället börjar hon hjälpa honom
med att teckna shojomanga. Han tecknar
för Monthly Girls’ Romance magazine och
snart är hon hans assistent.
DVD region 2. Englandsimport.
Ej svensk text. [161247]

Monthly Girls’ Nozaki-kun (blu-ray) 499:Blu-ray Englandsimport. Ej svensk text. [162916]

Free! Eternal Summer 349:Sommar och sol på Iwatobis simklubb.
Haruka Nanase älskar vatten, men
simmar inte så ofta längre. Han har inte
varit med i någon simklubb på länge, men
när han träffar tre gamla kompisar
kommer det förflutna tillbaka och han
kastar sig i plurret.
DVD region 2. Englandsimport.
Ej svensk text. [161163]
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anime, import från USA
skivorna är kodade för region 1 och kan
inte spelas på en vanlig europeisk dvdeller blu-ray-spelare
Escaflowne The Movie
(blu-ray+DVD) 399:Livströtta Hitomi flyttas till den
främmande världen Gaea.
Där hälsas hon som en gudinna och har
makt att kalla på Escaflowne - en närmast
allsmäktig drakmecharustning. Hon möter
också den unga krigaren Van och dras
in i striderna mellan den svarta och vita
drakklanen.
Blu-ray + DVD från USA. Ej svensk text. [13385]

Harmony 349:I en hälsofixerad framtid blir självmord
den yttersta protesten för tre tjejer.
Tuan, en av de tre självmordsaspiranterna,
överlever. Många år senare skakas världen
av massjälvmord som någon påstår sig
ha organiserat genom att påverka offrens
hjärnor. Tuan misstänker att Miach, en av
flickorna i självmordstrion, ligger bakom.
Men är inte hon död?
DVD från USA. Ej svensk text. [161707]

Hetalia The World
Twinkle Season 6 399:En ny säsong av animen där nationer från
andra världskriget förkroppsligas av de
unga huvudpersonerna.
Konservtrubbel med Tyskland och Italien,
och en söt tillbakablick med USA bjuds i
senaste säsongen. Plus action i Skandinavien och fyra extra OVA, bland annat en
Halloweenspecial.
➥ DVD från USA i november.
Ej svensk text. [27105]
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Jinsei Life Consulting
Complete Series (blu-ray+DVD) 549:Socialt tafatta Yuki får i uppdrag att sköta
rådgivningsspalten i skoltidningen.
Där träffar Yuki tre tjejer som besvarar
frågor från andra studenter, men sällan
kan komma överens om hur de ska svara.
Rino Endo sköter vetenskapsbiten, Fumi
Kujo humaniora och Izumi Suzuki sporten.
Det blir Yukis uppgift att få fram vettiga
svar från de tre trätande tjejerna.
Blu-ray A/1 + DVD från USA.
Ej svensk text. [66102]

Koi Koi Seven Complete Series 449:Tetsuro börjar på Gokoakademin, där han
visar sig vara den enda killen.
Han finner sig omgiven av snygga tjejer
och tror att han har hamnat i himmelriket.
I alla fall en liten stund. Sedan går det
snabbt utför. Han angrips av tungt
beväpnade styrkor och börjar undra om det
kanske inte är helvetet. Då dyker sex tjejer
som kallar sig Koi Koi Seven upp och säger
att de ska skydda honom.
DVD från USA. Ej svensk text. [162466]

The Perfect Insider
Complete Collection 529:En mordhistoria på en ö med en avskild
forskningsstation. Animen är baserad på
Hiroshi Moris roman.
Det hela tar sin början när professor Sohei
Saikawa och den unga kvinnan Moe
Nishinosono reser till en öde ö för att träffa
en kvinna vid namn Shiki Magata. Ön har
varit centrum för AI-forskning och Magata
sägs ha isolerat sig där sedan många år
efter att ha misstänkts för mordet på sina
föräldrar. Men när paret kommer dit får de
en riktig överraskning.
DVD från USA. Ej svensk text. [17389]
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Försäljningsvillkor

Ångerrätt

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

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

Portokostnad på 29:- tillkommer. Vid köp för 600:eller mer av varor som finns inne är försändelsen
portofri. Gäller endast leveranser inom Sverige. Se
våra hemsidor för utlandsporto.
Inbetalningskort bifogas vid leverans.
Betalning skall vara oss till handa inom 30
dagar. Vi förbehåller oss rätten att skicka mot
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böcker förrän alla föregående beställningar är
betalade.
Leveranstider: Normalt 3-6 dagar för sådant vi
har inne. Returer: Se “Ångerrätt”.
Utland: Om du beställer per brev eller talong från
utlandet, bifoga alltid din e-postadress. För porto
till utlandet, se våra hemsidor.
Ej uthämtade paket: För paket och brevpostförskott
som inte hämtas ut kommer du att debiteras 75
kronor för brev och 150 kronor för paket, för att
täcka våra kostnader.
Restnotering: De svenska titlarna i den här nyhets
listan har vi normalt inne, men de
engelska och amerikanska kan tillfälligt ta slut. Vi
restnoterar gärna titlar som är tillfälligt slut. Det
innebär att vi skickar dem till dig så fort vi får
in dem på nytt. Säg bara till om du vill ha rest
notering, och vilka titlar det gäller! Restnoteringar
har ett lägre porto. Se våra hemsidor för detaljer
kring portokostnaden.
Åldersgräns: Du måste vara 15 år för att
beställa.
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skick.
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inplastade spelkartonger och liknande.
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Ångerrätt gäller ej om varan är beställd vid besök
i SF-Bokhandelns butik på Västerlånggatan 48 i
Stockholm.
Du står för returkostnaden.
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Retur får inte ske förrän SF-Bokhandeln har
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Tonårsflickor i propellerplansstövlar slåss
om luftherravälde under ett alternativt
andra världskrigs slutskede.
De främmande neuroi sprider fortfarande
skräck omkring sig. Strike Witches har
vunnit flera segrar, men kriget fortsätter.
Yoshika Miyafuji förlorade sina speciella
krafter under en strid mot neuroi och nu
vill hon plugga till läkare. Hon får sällskap
av en ny häxa på vägen till läkarut
bildningen, men innan hon hinner dit
anfaller neuroi igen.
Blu-ray A/1 + DVD från USA.
Ej svensk text. [45712]

The Vision of
Escaflowne Part 1 (blu-ray + DVD) 629:En skolflicka råkar hamna i en magisk
värld, och måste kämpa för att hitta tillbaka hem igen, i en serie fylld av robotar,
tonårsdramatik och spänning.
Hitomi Kanzaki är en typisk skoltjej med
allt vad det innebär, men när en ung man
med en drake i släptåg kommer in i
hennes liv så förändras allt i ett slag. Hon
dras in i den magiska världen Gaea där
hon upplever äventyr, hittar både vänner
och fiender samt kommer underfund med
hur man frigör den magiska kraften i
rustningen Escaflowne. När det onda Zaibachimperiet anfaller är Hitomi den enda
som kan slå tillbaka hotet.

SAMURAJEN av Lisa Medin

Strike Witches
the Movie (blu-ray+DVD) 399:-

ANIME & SAMURAJEN

Blu-ray A/1 + DVD från USA.
Ej svensk text. [18557]

The Vision of
Escaflowne Part 2 (blu-ray + DVD) 629:Gaea skakas av krig när Zaibach fortsätter
att ödelägga hela landsändar.
Tillsammans med den snygga riddaren
Allen ger sig sig Hitomi och Van av för att
söka rätt på Mystiska dalen och Atlantis
hemlighet. Trots att Hitomi har kraften
från Escaflowne och kan se in i framtiden
blir det inget lätt uppdrag, särskilt som
Van jagas av sin egen bror Folken.
Blu-ray A/1 + DVD från USA.
Ej svensk text. [45823]

When Supernatural Battles Became
Commonplace Complete Collection 599:Senkoskolans bokklubb är fylld av
märkliga superkrafter.
Tomoyo kan kontrollera tiden. Hatoko är
en elementarmästarinna. Chifuyu kan
skapa materia. Sayumi kan återge ett föremål dess tidigare form. Det räcker för att
klara av de flesta prövningar som tjejerna
kan ställas inför. Klubbens enda kille,
Jurai, har en mörk flamma som verkar lite
ynklig i jämförelse. Men kanske visar den
sig vara användbar vad det lider.
DVD från USA. Ej svensk text. [161123]

Wish Upon the Pleiades
Complete Collection 529:Magiska flickor söker efter vrakdelar från
ett utomjordiskt rymdskepp.
Subaru är på väg till skolans rymd
observatorium för att titta på ett meteoritregn, men när hon kliver in genom dörren
möts hon av en grönskande trädgård där
en ung kille väntar vid en fontän. Träd
gården visar sig vara en illusion, och Subaru leds vidare till en magisk dörr där hon
möts av en grupp flickor i häxkläder. En av
tjejerna är Subarus barndomsvän Aoi, och
med henne är en liten utomjording som vill
hem till Pleiaderna. För att hjälpa honom
måste tjejerna laga hans rymdskepp.
DVD från USA. Ej svensk text. [86962]
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SCI-FI PÅ ENGELSKA
ROLLSPEL
- FIGURSPEL - BRÄDSPEL - MINIATYRSPEL

SF-Bokhandeln
Box 2300
103 17 STOCKHOLM

Charizard Pom
Laplander Beanie 229:-

B

SF-BOKHANDELN VÅREN
2010 2
STOCKHOLM
PORTO BETALT

Pokémon Mug
Snowball Starters 139:-

Stickad inkamössa med
pokémonen Charizard
och en tofs.

Mugg med Bulbasaur,
Squirtle, Pikachu och
Charmander.

Stickad inkaluva. [161368]

Porslinsmugg. [161888]

Pokémon Go den kompletta guiden 119:Pokeball Pom
Laplander Beanie 229:Stickad inkamössa med
Pokeballsymboler och en
röd tofs.
Stickad inkaluva. [64047]

Pokémon Mug
XMAS Pikachu 139:Pokémon Pikachu
Rest Mug 139:-

Maximera ditt Pokémon Go-
äventyr med den här guideboken.
➥ Pocket på svenska
i november. [163680]

Glad julmugg med
Pikachu.
Porslinsmugg. [161889]

Pikachu sover.
Porslinsmugg. [161461]

Pokémon Starters
Black Bi-Fold Wallet 210:-

Pokémon Original Starter
Gradient Snapback 269:-

De tre pokémonerna från
Kanto i första pokémonspelet, plus Pikachu.

Fin blå keps med pokémonmotiv.
Skärmmössa. [155658]

Plånbok. [162446]

The Official Pokémon
Encyclopedia 129:-

Pokémon
Creative Colouring 99:-

The Pokémon
Sticker Book 79:-

En uppslagsbok som innehåller alla
pokémon och deras utveckling, med
information och pokémonvärlden och
historien.

En målarbok med mer än 100 olika
pokémon att färglägga.

En bok med scener där du
placerar ut mer än 130 klistermärken av pokémon.

Inbunden. [162939]
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Häftat album. [162938]

Häftat album. [162941]

Pokémon Go
- den inofficiella
handboken 99:Allt du behöver för att bli
en Pokémon Go-mästare
över en natt!
Storpocket. [161719]
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