20
16
I vår bokhylla - berättelser som berör

NÄTBOKHANDEL

Här beskriver vi våra titlar och du kan enkelt handla i våra bokshoppar!

FÖRLAGSINFO

Anders Englund
Ann-Charlotte Englund

ISBN 978-91-87633-18-8

U

Gilbertvilleserien

Dagen då
Gilbertville
� tt
Klocksl
Anders Englund
Ann-Charlotte Englund
U PPER ROOM FÖRLAG

Historisk Skönlitteratur

Pedagogisk
Barnlitteratur

Övernaturligt

U PPER ROOM FÖRLAG

Klocktornet
Klockorna
Klockslet

Pedagoiskt

Beställningsinformation
Organisationer beställer via vår ordersida:
http://upperroomshop.se/direktorder.html
Vi tar även emot beställningar via Bokinfo.

Digital tillgänglighet

Självbiografiskt

Dagen då Gilbertville
� tt Klocksl

Här beskriver vi våra tjänster och du får utgivningsinformation!

i en historisk tid

U

http://upperroomforlag.se

Titlar
nedan även
som eBok!

Självbiografiskt

Besök våra mobilanpassade hemsidor. Där hittar du information om våra
titlar och tjänster. Surfar du in via dator hittar du ännu mer information.
På våra hemsidor hittar du alltid aktuella priser.

DIGITALT

I vår bokhylla - berättelser som berör - Utgivningskatalog 2016, ©UPPER ROOM FÖRLAG, 2016, ISBN 978-91-88231-99-4, Tryckt av Härnösands Tryckeri, Härnösand, 2016
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http://upperroomshop.se

I VÅR BOKHYLLA
- berättelser som berör

U

Fantasy & SF

U PPER ROOM FÖRLAG

BLACKOUT TUOKCA LB
Jemima Englund (1995) var
vid publiceringstillfället vår
yngsta författare.
Detta manus skrev Jemima
i åk 8 som skoluppsats och
hon fick fint beröm av sin
lärare i svenska. Med sin
deckarnovell som kom ut
2013, vill hon inspirera unga
författare att våga ta språnget.
Nu håller hon på och
skriver sitt fantasyepos. Det
är en helt ny värld hon håller
på att skapa och eftersom
vi känner henne väl av
förklarliga skäl tror vi den
kommer att ha sin inspiration
från Japan, då det är Jemimas
stora intresse med japansk
kultur och japanska!
- Var det nån som sa Japan?
- Ja ... hur så (> <)?
Ja, i alla fall så kan vi berätta
att Jemimas deckarnovell ofta
lånas av skolor på bibliotek.
Mycket klurigt skrivet!

https://upperroomshop.se/forfattare/jemima.html

Spännande!
Författaren
endast 14 år!

SKOLABONNEMANG
via Elib:
Ofta utlånad till skolor!

Jag vaknar upp på sjukhuset och minns
inte vad som hänt. Jag kommer inte ihåg
vad jag heter eller vad jag varit med om,
bara att jag har ont om halsen, som om
jag blivit strypt. När jag kommer hem
märker jag att någon spionerar på mig.
Vem är mannen på gatan egentligen?
ISBN 978-91-981055-4-4 (ePub 2013-12-20)

Jemima Englund

Jemima Englund

en deckarnovell
endast som e-Bok!

Veronika Axelsson
https://upperroomshop.se/forfattare/veronika/index.html

© AC Englund, omslag efter bild av Veronika Axelsson

Det händer inte mig - FÖRHÅLLANDET - är
en sann historia om en normalstark kvinna som
systematiskt bryts ner psykiskt i förhållandet
med en psykopat. Denna bok beskriver i detalj
varför det inte är så lätt att bara lämna, speciellt
när man har gemensamma barn. Veronika
försöker förstå och anpassa sig efter sin partner,
vilket leder till att hon förminskar det som
händer och försvarar partnern tills det börjar
gå upp för henne vad som håller på att hända.
ISBN 978-91-87633-01-0 (352 sidor)
Utgivningsår 2013 Fortfarande högaktuell!!!
”Starkt, skrämmande & intressant.” Cissis Bokblogg

© Maria Talbot, arrangerat foto

Det händer inte mig 2 - SEPARATIONEN är den sanna fortsättningen som handlar om
eftervåldet som drabbar Veronika och barnen
efter Separationen. Hon kämpar för att göra sin
röst hörd - men ingen lyssnar!
ISBN 978-91-87633-13-3 (420 sidor)
Utgivningsår 2015
Sagt om Det händer inte mig-serien:
”Första reaktionen när jag läste boken var:
Äntligen! Här är hjältinnan som lyckats redogöra
för hela processen som alltför många levt med,
kommit ur och inte förstått vad som hänt.”
Fia Sander, pedagog, 2013

Det händer
inte mig

Sagt om första delen i serien:
”Den mest fascinerande biografin jag har läst på senare tid.
Hon försöker verkligen förstå mannens agerande, vilket
inte är så vanligt, oftast gestaltas bara offerperspektivet.
Axelsson har en rolig och ilsken personlighet och en
styrka som lyser igenom texten.”
Aase Berg, DN, 2014-08-16
En sann historia

Självbiografi under
pseudonym om våld
i nära relationer!

U

U

ÖPPNADE
ÖGON
Hafiz Muhammad Imran

Under tio år arbetade Imran som reporter i Pakistan. En dag 2010 blev han
vittne till en lynchning av två bröder i sin hemort Sialkot. Han lyckades filma
händelsen i smyg, trots att mobben var aggressiv och polisen var närvarande
och tittade på. I denna bok redogör han för sin rapportering och händelserna
efter den. Utredningar, TV-sändningar och sökandet efter sanningen ledde till
en situation där Imran attackerades och skadades allvarligt. Han tvingades fly sitt
kära hemland. Nu lever han i Sverige och vill dela med sig av sina erfarenheter.
Boken innehåller många starka bilder i svartvitt.
(197 sidor)
ISBN 978-91-88231-15-4 Hårdpärmsutgåva Blanklaminerat omslag
ISBN 978-91-88231-25-3 Mjukpärmsutgåva Mattlaminerat omslag

https://upperroomshop.se/forfattare/imran/index.html

En sann historia av en
pakistansk reporter

Imran (1983) är reporter och utbildar sig till
journalist i Sverige. Han kom till Sverige för fem år
sedan och engagerar sig med stor iver för mänskliga
rättigheter och verkar för fred och integration i
samhället. Förra året gick han till fots från Sundsvall
till Stockholm för att sprida kärlek och fred. Han
besökte olika kyrkor och moskéer och talade på
torg. I år gick han till fots från Stockholm till Oslo med
samma budskap. För andra året i rad arrangerade han
med egna satsade medel en KOMPISFEST i Sundsvall.
Medlem i Publicistklubben Södra Norrlands sektion
och verkar där för yttrandefrihet.
Texten är språkligt reviderad i nära samarbete med
Imran av Ann-Charlotte Englund.
Bildkälla: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/harberattar-reportern-om-arbetet-med-inslaget
(stillbild från film)

Del 1-3 (735 s)

Vi bygger vår trilogi på verkliga händelser
dramatiserade utifrån egna erfarenheter
och fiktiva personers. Vi har varit i
Dorset. Känner du dofterna, hör du fåren
bräka, vinden som lätt drar förbi? Vi har
skrattat och gråtit, vi har blivit upprörda
och skrämda.
Följ med oss till Gilbertvilles värld!
Eleanor Farjeon skrev 1928 en dikt om Klockspelet i Cattistock. Den har varit en
inspirationskälla liksom Cattistocks riktiga historia kring Klockspelets installation i
den lilla bykyrkan med den lilla församlingen. Varje klocka har sin egen inskription som
inspirerat till bybornas livsöden. Läs mer på:
http://upperroomshop.se/forfattare/anders/gilbertvilleserien/klocktornet.html
http://upperroomshop.se/forfattare/anders/gilbertvilleserien/klockorna.html
http://upperroomshop.se/forfattare/anders/gilbertvilleserien/klockspelet.html
http://upperroomshop.se/forfattare/anders/gilbertvilleserien/gilbertvilleinspiration.html

Foto: Ann-Charlotte Englund, 2013, Cattistock, Dorset, England

Del 3 (334 s)

kommer som nyutexaminerad kyrkoherde
till den lilla orten Gilbertville i Dorsetshire,
England år 1871. Kyrkan är sliten och inte
så välbesökt som George först tror. Föga anar
han den svåra väg han har framför sig för att
se sina drömmar gå i uppfyllelse.
George får en oväntad bundsförvant i den
unga och livliga Eleanor MacLachlan som
driver Gilbertvilles välbesökta pub ”The Fox
and Hounds”. Hennes förmåga att nå ortens
bybor med jordnära råd, kompletterar Georges
själasörjande ådra.
Nära Gilbertville ligger godset Bartlington
Klocktornet
Manor, vars ägare drivs av maktbegär och
Klockorna Samtidigt verkar det vila en
kontrollbehov.
förbannelse
Klockspeletöver orten som har hållit den i
sitt grepp i nära ettusen år. En förbannelse
som lett till ett andligt mörker som påverkar
både människor och vädrets makter och som
har sina rötter ända in i djupet av Londons
mäktiga salar.
Tro, hopp och kärlek sätts på spel i kampen
mot det onda inflytandet som uppbringar all
sin kraft till att förhindra ankomsten av

Hela Gilbertvilleserien

Dagen då
Gilbertville
fick ett
Dagen då Gilbertville
får ett Klockspel
Klockspel

Ander
Ann-Char

© AC Englund, omslag efter egna fotografier

Del 2 (258 s)

George Gladstone

Dagen då Gilbertville
fick ett Klockspel

Anders & Ann-Charlotte
Englund

n då
ville
t
pel

Del 1 (236 s)

ISBN 978-91-981055-8-2

ISBN 978-91-87633-18-8

rien

Personteckningen är god, miljön som ur en brittisk
film med cottages, en pub, herrgården och bykyrkan,
och intrigen är medryckande!
Tor Flensmark, BTJ, Häftespos 14105232

ISBN 978-91-981055-6-8

https://upperroomshop.se/forfattare/anders/gilbertvilleserien/index.html

ISBN 978-91-981055-0-6

Gilbertvilleserien

Stark och gripande berättelse!

ISBN 978-91-87633-20-1 Hårdpärmsutgåva (364 sidor)

”I mer än tio år efter Carlo Derkerts död
bearbetade Bahlenberg sitt material. I sexton
kapitel levandegörs nu den person som många
människor inom konstvärlden upplevt som ett
positivt källsprång - en naturkraft. Författarens
språk är sympatiskt vardagligt.” Silvia Helperin
Sandström, 2005, HD

Jan Bahlenberg

I denna starka och gripande berättelse blandas prosa och poesi med en handling
som utspelar sig i Ångermanland före datorernas och mobilernas tid, men med
nutida känsloyttringar.
Idén till boken kom till Jan Bahlenberg för att han hade en syster som
han aldrig fick träffa. Hon dog tio år gammal och ett år innan Jan föddes.
Det var inte mycket han fick veta om henne. Samma hårfärg kanske som
han hade och ett änglalikt humör.
Nu när han har skrivit flera böcker och funderat en del började han tänka
på hur Anna-Gretas liv skulle ha sett ut om hon fortsatt att leva. Så det är
den historien som finns i den här boken.
Historien om Anna-Greta och Tamarinden.

TAMARINDEN

Jan Bahlenberg
https://upperroomshop.se/forfattare/jan/index.html

Det vackra broderade trädet är
skapat av författaren & konstnären
© Jan Bahlenberg, 2016. Omslaget
är framtaget med inspiration från
broderiet av Ann-Charlotte Englund.

När Anna-Greta ska starta ett Spa
låter hon sin bror Daniel finna ett
namn. Hon sa att de bokstäver
som skulle ingå måste vara mjuka
och låta spännande. Daniel letade
sig fram till Stadsbiblioteket
och sökte efter det som AnnaGreta så specifikt hade ställt upp.
Detektivarbetet på biblioteket i
Härnösand leder till det spännande
namnet Tamarinden - en trädört
med välgörande egenskaper.
Anna-Greta träffar en man som
heter Markus och blir förälskad.
Efter deras heta kärleksmöte får
hon veta att hon blivit gravid.
Men snart märker hon att Markus
förändras ...

Jan Bahlenberg

https://upperroomshop.se/bokhandel.ehtml/products/tamarinden.html

Jan Bahlenberg

TAMARINDEN

TAMARINDEN

”Bahlenberg bjuder på sig själv i sin ingående
framställning av Derkert. Han är inte bara
en samtalspartner till honom i de fiktivt
återskapade dialogerna, utan också en mycket
personlig berättare.” Eva Dandanelle, 2005, SN

U

U

Jan Bahlenberg (1937) skriver, målar och

skulpterar och har aldrig riktigt kunnat
bestämma sig för ett speciellt sätt att uttrycka
sig. Det har resulterat i utställningar i
Göteborg, Uddevalla och New York. I trettio år
utbildade han specialpedagoger vid Göteborgs
Universitet. Efter sin pension fick han tid att
doktorera med en hermeneutisk avhandling i
pedagogik om konsthistorikern Carlo Derkert.
Sagt om Jan Bahlenbergs och författarskap:

http://janbahlenberg.se

Inbunden Del 1		
ISBN 978-91-981071-0-4		
40 sidor varav 18 illustrerade i färg
Tema: SJÄLVKÄNSLA		

Mjukpärm Del 1		
ISBN 978-91-87633-45-4
40 sidor varav 18 färgsidor		
Tema: SJÄLVKÄNSLA		

Mjukpärm Del 9
ISBN 978-91-981071-9-7
Tema: Att vara en bra kompis		

Mjukpärm Del 2		
ISBN 978-91-981071-1-1
42 sidor Kapitelbok med text
Tema: PARIS		

Mjukpärm Del 4		
ISBN 978-91-981071-3-5
48 sidor varav 27 färgsidor		
Tema: ENGLAND/ engelska

eBok Del 6 (kommande)
ISBN 978-981071-5-9
Tema: ITALIEN/ Toscana

Ann-Charlotte Englund
Ann-Charlotte Englund
Ann-Charlotte Englund

https://upperroomshop.se/forfattare/ann-charlotte/index.html

Ann-Charlotte Englund

Kasper - den grå kastrullen är ett registrerat varumärke:
Den lilla figuren är varumärkesskyddad. Det är meningen att barnen både
hemma och i skolvärlden på ett roligt sätt ska lära sig om olika kända
platser. De får också träna på att läsa riktig text i ett sammanhang som är
nyttigt för både språkutveckling och kunskapsutveckling inom geografi,
matematik, svenska, bild, kultur och inte minst relationer och självkänsla
som är så viktigt idag.

Mjukpärm Del 3
ISBN 978-91-981071-2-8
42 sidor varav 13 färgsidor
Tema: Kristet Bröllop

Mjukpärm Del 5
ISBN 978-91-981071-4-2
60 sidor varav 39 färgsidor
Tema: EUROPA/ matematik

eBok Del 11 (kommande)
ISBN 978-91-88231-17-8
Tema: BERLIN/ tyska

ANN-CHARLOTTE ENGLUND (1964)
Om barnboksserien ”Den grå kastrullen”:
När jag gick lärarutbildningen hade jag många gånger användning av en
kastrull. Då föddes idén till att skriva en berättelse om kastrullen som
jag använde. Den har varit i min mormors och min mammas ägo innan
jag fick den i arv. Den första boken handlar om det. Om den tjänstvilliga
kastrullen med bra och rymlig form som hjälper till både här och där.
Berättelsen har jag läst för många klasser och alla har gillat den. Del 7
Den grå kastrullen reser till Israel på bröllopsresa och Del 8 Den grå
kastrullen reser till Iran samt Del 10 Den grå kastrullen reser till Samerna
är planerade för utgivning men saknar omslag i dagsläget.
Nya titlar av Den Grå Kastrullen kommer ut som
Digital eBok. Detta för att underlätta för skolor att
via Skolabonnemang låta sina elever läsa böckerna.
De är mycket uppskattade!

UUU

är SARA DALENGRENs
debutroman och en paranormal romance om att
hitta kärleken trots att
man inte är som alla andra.
Romantik varvas med
spänning och humor i den
första delen i serien om

ISBN 978-91-88231-09-3 (272 sidor)

(1985) skriver för att underhålla och
tog sig ända till final i Harlequins
författartävling 2015. Hon tycker att
det ska vara roligt att läsa och hon ser
själv böcker som sin främsta källa till
underhållning. Favoritgenren är romance
- en berättelse där kärleksrelationen mellan
huvudkaraktärerna står i fokus och där det
lyckliga slutet ät målet på resan. Vägen dit
kan vara spännande, gripande eller kantad
av missförstånd. Genren har en mängd
undergenrer. Paranormal romance är en
av dem och innebär att kärlekshistorien
innehåller övernaturliga element.

varg
Ensam

Jonathan är en skepnadsskiftare på flykt undan flocken som
dömt honom till döden. Vad han har gjort för att förtjäna sin
dödsdom vet han inte. Hos Miriam finner han en fristad, men
vågar han tro på en framtid eller kommer det förflutna att
hinna ikapp honom?

SARA DALENGREN

varg
Ensam

Miriam är thrillerförfattaren med smak för det makabra, vilket
har haft en förödande effekt på hennes kärleksliv. Hon lever
ensam, omgiven av Hökensås skogar, men när hon tar sig an
en skadad främling förvandlas hennes lugna lantliga tillvaro
drastiskt.

varg
Ensam

FLOCKEN

SARA DALENGREN

Ensamvarg

https://saradalengren.wordpress.com

SARA DALENGREN

https://upperroomshop.se/forfattare/sara/index.html

SARA DALENGREN

SARA DALENGREN

Paranormal Romance

Science
Fantasy

Evana

Flickan från Tiden Innan

ÄVEN SOM TALBOK!

Warja S. Gäfvert

Hon har vandrat i de
nordliga skogarna i
hundra år, sedan Tiden
Innan, utan att åldras,
med gruppen, generation
efter generation. Till slut
glömde hon sitt namn
och blev som ett spöke.
Men så blir hon funnen av
militären och det verkar
som att hon är som en
fånge. Då talar Farfar till
henne fast hon inte kan se
honom. Det är han som
ger henne det nya namnet

Evana.

Detta är en spännande berättelse som utspelar sig i en dystopisk
framtid. Det som hände i gränslinjen mellan Tiden Innan och
Tiden Efter förvandlade henne till en vit angmänniska, vilken
förblev en flicka i hundra år. När hon äntligen träffar sina likar
visar det sig snart att hon trots allt är helt annorlunda. I takt med
att hon mognar till kvinna ökar också hennes förmågor. Hon
träffar Era, som till en början är en mystisk och tvär man. Men
en dag kommer han att bli en stor hjälp för henne, både som
tränare och som beskyddare. Mystiken tätnar kring henne när
det uppdagas att hon är en av de gamla ...
ISBN 978-91-88231-14-7 (366 sidor)

https://upperroomshop.se/forfattare/warja/index.html

Warja S. Gäfvert

Warja Silva Gäfvert (1973) ger ut sitt andra
manus, men detta är hennes första roman.
Warja är dyslektiker och vill visa för andra att
det går att skriva böcker trots detta. Det finns
ständigt tankar på nya berättelser i Warjas
huvud och hon tycker att det går ganska bra
att skriva på dator. Men hon måste ha hjälp
att rätta sina texter innan publicering.
Språket är reviderat av Ann-Charlotte
Englund. Bokens textsättning är anpassad
för att det ska bli lättare att läsa. Boken finns
även som talbok för dig med läsnedsättning.
http://mtm.se/ Läs mer om TALBOKSPRODUKTION

NIMROD
https://upperroomshop.se/forfattare/adan-meadows/nimrod/index.html

Adan Meadows

https://upperroomshop.se/forfattare/adan-meadows/index.html

Människorna som lever i kontrollsamhället
vet inte vad som egentligen är orsaken till att
de inte kan vistas utanför Nimrodinia. De
hålls ”lyckligt ovetande” genom lögner och
får alla sin näring genom nimrodsystemet.
Skillnaderna mellan de priviligierades och
de förkastades liv är enorma. Det på ytan
perfekta samhället har dock invånare, som
vet sanningen. Finns det en väg ut ur det
mardrömslika livet?
ISBN 978-91-87633-05-8 (262 sidor med appendix)

		

https://upperroomshop.se/forfattare/adan-meadows/nimrod/om%20nimrod.html

SF

NIMROD handlar om ett
postapokalyptiskt kontrollsamhälle –
Nimrodinia – som styrs av regenterna
Nimrod och Semiramis med ett enda
mål: att skapa den perfekta könlösa
människan som ska kunna leva i
evighet. För detta har man låtit bygga
upp ett ziggurat där den enorma
produktionsmaskinen existerar. I detta
samhälle dyrkas månen och månens
cykler är tidsangivelsen för allt liv.

SCI-FI

Josef Rääf (1991) skriver både för att underhålla
och för att förmedla sin kristna tro. Med sina
texter vill han sprida etik och moral, men på ett
spännande och tankeväckande sätt.
”Jag vill beskriva en fantasyvärld samtidigt som
jag väver in inspiration från vår egen världs historia
och den kristna trons lära. När jag beskriver det
som händer vill jag göra det på ett realistiskt sätt,
men det betyder inte att jag tycker att det är rätt
handlat av mina karaktärer.”

https://upperroomshop.se/forfattare/josef/index.html

UDRALOS drabbas i Ëlysisstenen av en
jordbävning orsakad av ärkeprästinnan Rebecka
och staden Mirror delas mitt itu. De fyra
ungdomarna Gabriel, William, Rachel och
Anna tvingas fly från staden för att rädda sina liv.
Flera år senare vaknar en man upp i staden
Ansalo och märker att han har tappat minnet.
Han får veta att han är son till Sultanen och
forlovad med den vackra Abigail. Men någonting
känns inte rätt. Vägen tillbaka blir lång och svår.
Rike står mot rike i en kamp om makten.
Präster, ärkeprästinnor, varulvar, dragoner och
vampyrer är fiender till den nybildade staten
Librata som vill tjäna SKAPAREN.
En helig ed ~ Twëestryd ~ bryter tidigare
vänskap mellan tvillingsystrar. Corinne använder
sig av list och slughet för att nästla sig in innanför
Libratas gränser. Samtidigt förlorar Diana sin
familj och Kahin sin identitet.
Dödsextraktet, ett brandgult gift, sprider sig
över Udralos och orsakar en sjukdom så otäck att
ingen vet hur man ska lyckas stoppa spridningen.
Dramatik och svartsjuka florerar i den
avslutande delen Ëzintahtrion samtidigt som
tiden rinner ut för att finna ett botemedel mot
den fruktansvärda pesten.
ISBN 978-91-88231-26-0 (432 sidor)

e-Boksutgåvan är uppdelad i två delar.
DEL ETT: Ëlysisstenen
DEL TVÅ: Twëestryd + Ëzintahtrion

FANTASY

STEAM
PUNK
drystollserien del 1
DRYSTOLL

”Jag gillar hur bekant hela världen
känns samtidigt som det finns en
hel del fantasyinslag. Sarahs språk är
underbart och väldigt mångsidigt, men
ändå lättläst. Helklar 10 poängare!”

S. C. ÖDMAN

Sarah Ödman (1995) kom ut med första delen
i serien 2014 i en första utgåva. Nu är andra
utgåvan utgiven med omarbetat omslag.
Mörklagd utgavs 2015 och Död mans vinter 2016.
Sarah är medlem i Smålands författarsällskap.
Yvonne Teiffel, Jönköpingsposten, skriver:
”Hennes bok är en händelsetät berättelse med
fantasyns alla ingredienser. Texterna fullkomligt
flödar fram.”
Sarah skriver med fokus på spänning och djup
för att väcka nyfikenhet och för att underhålla.

https://upperroomshop.se/forfattare/sarah/index.html

Sarah C. ÖDMAN

En katastrof. En försupen förhörsledare. En
nattspejare som tappat minnet. En ilsken ängel
och två identiskt lika ynglingar: skogsbonden
Mireke och prins Bronos. Hänger deras öden
ihop? Den realistiska steampunkvärlden med
magiska krafter håller snabbt på att förändras i
denna första del av Drystollserien.
ISBN 978-91-88231-00-0 (352 sidor)
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drystollserien del 2
MÖRKLAGD
I den andra delen kämpar Arthus både för sitt
liv och för att komma hem. Men det är han
inte ensam om. Kommer Drystoll att se prins
Bronos igen? Tiden håller på att rinna ut och
det drar ihop sig till sammandrabbning mellan
de som vill ha DRYSTOLL för sina egna syften.
Del 2 innehåller karta i färg!
ISBN 978-91-88231-01-7 (348 sidor)
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DÖD MANS
VINTER
I den tredje delen strider DRYSTOLL med sina
förkämpar för sin överlevnad. Den kalla vintern
drar in över staden och dess fiender har samlat
alla sina krafter. Den mörka och svåra tiden är
över staden och dess öde står på spel.
ISBN 978-91-88231-02-4 (404 sidor)
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