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Alex Davis, Nick Kyme 

& Lindsey Priestley: 

Death & Dishonour 

KNBL281078 11,50 € 8,5€ 

Svet Warhammerja je poln velikih junakov in zaznamovan s pogumom in častjo, a 

včasih se te vrednote obrnejo na glavo. Knjiga je zbirka devetih zgodb, ki 

vključujejo nekatere najbolj legendarne heroje Warhammer sveta, kot so Gotrek in 

Felix, Florin in Lorenzo ter Brunner - lovec na glave. 

 

 
 

Aaron Rosenberg:  

Day of the Daemon 
 11,20 € 8,5€ 

Zgodba se osredotoča na mladega arheologa, ki se vrne v porušeno mesto 

Middenheim. Nedavna vojna proti temnim silam Chaosa je izpridila duše mnogih 

prebivalcev mesta, ki zdaj služijo temnim bogovom Chaosa. Naš arheolog se spusti 

v dirko s časom, da si pridobi zaveznike, ki so še zvesti Imperiju, in prepreči vznik 

demona, ki počiva v ruševinah mesta. 

 

 
 

Anthony Reynolds: 

Empire in Chaos 
KNBL281042 9,99 € 7€ 

Imperij pestijo hude težave. Roparji in mutanti nekaznovano pustošijo po deželi, 

hkrati pa izbruhne še kuga. Je to naravni pojav ali napoved še hujše katastrofe? Ali 

se lahko naši junaški branilci Imperija spopadejo in zmagajo proti svojemu 

najhujšemu sovražniku – silam Chaosa? 

 

 
 

Robert Earl:  

The Adventures of 

Florin & Lorenzo 

KNBL281065 15,50 € 10€ 

Knjiga je zbirka treh romanov: The Burning Shore, Wild Kingdoms in Savage City, 

hkrati pa vključuje dve kratki zgodbi, ki se prav tako dogajata v svetu 

Warhammerja. 



  

 

 
 

Sandy Mitchell:  

The Emperor's Finest 
KNBL181132 24,99 € 15,5€ 

Komisar Cain dobi novo zadolžitev. S planeta, kjer se pravkar dogaja upor, mora 

rešiti guvernerjevo hčerko. A upor skriva več, kot le nezadovoljstvo. Izkaže se, da 

za incidentom stojijo hibridi ljudi in tyranidov. Komisar in njegov najzvestejši 

zaupnik Jurgen sledita izvoru okužbe na zapuščeno vesoljsko kolonijo. 

 

 
 

C S Goto: Dawn of  

War - Tempest 
KNBL181037 11,20 € 8,5€ 

Librariana Rhamaha med bojem za ohranitev genetskega materiala Blood Raven 

Space marincev poskrka v anomalijo, znano kot Eye of Terror. Znajde se na 

nenavadnem planetu v paralelni dimenziji, kjer najde dobro varovane starodavne 

modrosti Dark Eldarjev. Rhamah se zaplete v spopad s skrivnostnimi varuhi tega 

znanja, hkrati pa bije boj sam s seboj in svojo zvestobo redu, ki mu pripada. 

 

 
 

Anthony Reynolds:  

Dark Apostle 
KNBL181053 9,99 € 7€ 

Temni apostol Jarulek, ki pripada Word Bearerjem, Chaos marinski legiji, 

neusmiljeno zasužnji ljudi planeta Tanakreg. Posveti se gradnji zastrašujočega 

stolpa zle moči, ki bo spremenil planet in ga podvrgel silam Chaosa. Mu bo uspelo, 

preden pridejo sile Imperija in rešijo nedolžne prebivalce? 

 

 
 

Anthony Reynolds:  

Dark Disciple 
KNBL181081 9,99 € 7€ 

Marduk, pripadnik Word Bearer Chaos marinske legije, se poteguje za mesto 

temnega apostola. Poskuša odkleniti skrivnosti starodavnega smrtonosnega 

artefakta. Ta avantura pelje njega in njemu zveste legionarje v trd boj s silami 

Imperija, Tyranidi in tretjo skrivnostno silo. Mu bo uspelo? 



  

 

 
 

Ben Counter:  

Dark Adeptus 
KNBL181007 9,99 € 7€ 

Industrializiran planet, ki je izginil za kakih sto let, se kar naenkrat ponovno pojavi 

v svoji vesoljski tirnici. Kapetana Alarica in elitno skupino Space marincev Grey 

Knights pošljejo na misijo, da raziščejo, kaj se je zgodilo in ali je bil planet prevzet 

s strani Chaosa. To, kar najdejo, presega najbolj grozljive nočne more! 

 

 
 

Simon Spurrier:  

Lord of the Night 
KNBL199080 9,99 € 7€ 

Komandant Night Lords Chaos legije Sahaal je preživel tisoč let v izgnanstvu, a na 

imperialnem svetu. Njegova duša gori za maščevanje nad tistimi, ki so ga izdali, a 

hkrati si je pridobil novega sovražnika v imperialni inkviziciji. Njegova naloga je 

najti artefakt, ki mu bo povrnil ugled, in uničiti nadležno inkvizicijo. 

 

 
 

Sandy Mitchell: 

Innocence Proves 

Nothing 

KNBL181090 9,99 € 7€ 

Kyrlock in Elyra se vtihotapita v mrežo odpadniških psykerjev, medtem ko drugi 

člani ekipe preiskujejo hudodelsko združbo, ki trguje z ilegalnimi nezemeljskimi 

predmeti. Omrežji sta veliko bolj povezani, kot je bilo sprva videti, in predstavljata 

grožnjo celotni galaksiji. Naši junaki jih morajo ustaviti, preden pride do katastrofe! 

 

 
 

Rich Wulf:  

Wind of Justice 
KNWTC17595 9,60 € 7€ 

Naseru, ki je poznan pod vzevkom »Nakovalo«, je prisiljen uporabiti njemu malo 

poznan način ohranjanja miru - pravičnost. Le tako bo lahko zavaroval svoj prestol 

v Rokuganu pred grozečimi temnimi silami. 



  

 

 
 

Magic The Gathering: 

Artefacts Cycle 2 

KNWTC250700

00 
9,50 € 7€ 

Ta zbirka vključuje nekaj najbolj popularnih naslovov igre Magic the Gathering: 

»Planeswalker«, »Time Streams« in »Bloodlines«.  

Nepogrešljiva knjiga za vse ljubitelje! 

 

 
 

A. R. Rotruck: 

How to Trap a Zombie 

KNWTC183690

000 
13,20 € 8€ 

Odličen naslov za vse Dungeons & Dragons navdušence! Vse, kar morate kot mladi 

čarovnik vedeti o tem, kako ujeti zombija, slediti vampirju in veliko informacij o 

ostalih pošastih, ki bi jih morebiti lahko srečali na svojem potovanju. 

 

 
 

R. A. Salvatore: The 

Legend of Drizzt 1 

(Collector's Edition) 

KNWTC217167

200 
21,50 € 13€ 

Začetek legende! Zbirka The Legend of Drizzt 1 vključuje prve tri knjige, 

»Homeland«, »Exile« in »Sojourn«, ki so ključne za razumevanje Drizztove 

nenavadne poti. 

 

 
 

R. A. Salvatore: The 

Legend of Drizzt 2 

(Collector's Edition) 

KNWTC217177

200 
21,50 € 13€ 

The Legend of Drizzt 2 vključuje romane, ki opisujejo Drizztovo pot po deželi 

Faerun, in sicer »The Crystal Shard«, »Streams of Silver« ter »The Halfling's 

Gem«. Nespregledljiv naslov za vse ljubitelje! 



  

 

 
 

R. A. Salvatore: The 

Legend of Drizzt 3 

(Collector's Edition) 

KNWTC218957

200 
32,50 € 20€ 

The Legend of Drizzt 3 opisuje Drizztov boj z lastno preteklostjo. Temni vilinci ter 

njihovo božanstvo Lolth so nepopustljivi nasprotniki. Se bo Drizzt iztrgal 

njihovemu objemu? Preberite v naslovih »Starless Night«, »Siege of Darkness« ter 

»Passage to Dawn«. Zajeto v odlični zbirki! 

 

 
 

R. A. Salvatore: The 

Spine of the World 
KNWTC21418 24,58 € 18€ 

Wulfgar je izgubil vse! A star prijatelj mu povrne upanje na ulicah mesta Luskan. 

Poda se na dolgo in nevarno pot po hrbtenici sveta, da si povrne vse, kar je izgubil -  

čast, ponos, predvsem pa zaupanje najbližjih. 

 


