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Medicin
Anatomi och fysiologi 1 + 2. Av Maria Bengtsson, Ulla Lundström.

Boken är ett modernt och aktuellt läromedel för gymnasieskolan och andra utbildningar inom vården. Den
är tillgänglig med ett enkelt språk och som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande.

Endometrios : symtom och behandling. Av Johanna Nordengren.

Boken är en medicinskt faktaspäckad bok som beskriver symtom, diagnostisering och behandling av olika
former av endometrios. Texten är viktig eftersom kunskap om sjukdomen kan bidra till tidig behandling för
att undvika smärta hos den som är drabbad. I boken varvas fakta med patientfall från verkligheten.

Epidemiologi för hälsovetare : en introduktion. Av Ingemar Andersson. Tredje upplagan.
Epidemiologi för hälsovetare har under många år varit en uppskattad kursbok på flera hälsovetenskapliga
universitets- och högskoleutbildningar. Den här tredje upplagan har aktualiserats och uppdaterats i alla
delar. Flera nya avsnitt som relaterar till utvecklingen inom epidemiologin har också tillkommit.

Gerontologi och geriatrik. Av Eva-Lena Lindqvist.

Boken är ett läromedel som riktar sig till vårdutbildningar. Texten är lättillgänglig och passar för utbildningar på gymnasienivå.

Jobbiga underbara ungar. Av Alexandra Garle.

Varför får Elin ett utbrott när jeansen är nytvättade? Svaret på den och många andra frågor hittar du i den
här boken. Alexandra Garle, lärare och förälder till barn med ADHD och autism, förmedlar hur vi vuxna
kan förhålla oss till vardagliga situationer som kan vara problematiska för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.

Porrsnacket : porrfri barndom. Av Elsa Lantz.

I Porrsnacket får du som viktig vuxen runt barn enkla tips om hur du tar snacket åldersanpassat, skaffar
porrfilter och krokar arm med andra vuxna för att skapa en porrfri zon runt barnen. Här får du ta del av
ungas egna berättelser om hur nätporren påverkar dem. Du får också kunskap från yrkesverksamma inom
barns hälsa, forskning och information om nätpornografi samt experttips.

Psykiatri 1 + 2. Av Susanne Niemi.

Boken är ett modernt och aktuellt läromedel som riktar sig mot vårdutbildningar. Den är tillgänglig med ett
enkelt språk och som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande.

Ruvare : (och andra som längtar efter barn). Av Hanna Nielsen.

Att bli med barn verkar vara så enkelt. Hela tiden hör man om små olyckor som blev jollrande bebisar.
Men om de andra, som det inte går lika lätt för, berättas inga historier vid fikaborden och därför är det lätt
att känna sig ensam när man genomgår ofrivillig barnlöshet.

Sex, sexualitet & sexologi. Av Hanna Borgström Petrovic, Matilda Ebbesson.

Sexualundervisningen är ett ämne i förändring och tanken med denna bok är att kombinera flera olika
aspekter på sex och sexualitet. Här möts biologiska, historiska, samhälleliga och sociologiska perspektiv för
att ge en introduktion i detta ämne. För årskurs 7-9 och gymnasiet.

Sexualitet och migration i välfärdsarbete. Red. Pernilla Ouis.

Denna antologi tar ett grepp om temat sexualitet och migration och lyfter frågor som exempelvis att lära sig
förstå ”sexuella script” i det nya landet, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel, sexualundervisning riktad till migranter, normkonflikter kopplade till sexualitet och samlevnad, migrationslagstiftning,
hbtq-migranters upplevelser av sin livssituation.

1.

Säkrare användning av medicinsk teknik : en guide för vårdpersonal. Av Mia Folke.

Denna bok innehåller grundläggande teoretiska fakta och praktiska tips för alla inom vården som vill kunna
använda medicinteknisk utrustning på ett patientsäkert sätt. De produkter och tekniker som beskrivs är vanligt
förekommande i modern vårdmiljö.

Tillsammans : för en god och nära vård. Red. Bodil Jönsson & Hans-Inge Persson.

Runtom i Sverige pågår omställningen till en god och nära vård. Gemensamma målbilder och färdplaner diskuteras fram. I texter från riksdag, regering och myndigheter pekas riktningen ut. Boken vill medverka till en
breddning av samtalen.

Psykologi

Etikhandboken för socialt arbete : reflektion, organisation, ledning.
Av Tom Eide och Einar Aadland.

Det är av vikt att socialt arbete som profession präglas av ett etiskt förhållningssätt. Boken ger rikligt med
modeller, praktiska exempel och konkreta tips på hur enskilda medarbetare, ledare och organisationer kan
utveckla etiska förhållningssätt och etisk reflektionsförmåga.

Sociologi & samhällsvetenskap
Tills alla dör. Av Diamant Salihu.

Tills alla dör berättar om en förlorad generation unga män, om människorna som lever i den mest brutala
konsekvensen av samhällets svek, och om några som vägrat ge upp hoppet.

Äldre och ensam - vad göra? : en praktisk guide till ett bättre och socialt liv.
Av Li Norrman.

Bara i Stockholms län finns det ca 150 000 personer som lever ensamma, i Sverige 1,9 miljoner. I denna bok
får den som är äldre och ensam tips och idéer hur man kan förändra sin livssituation. De flesta förslagen gäller
Stockholm, men man kan anpassa idérna till andra platser. Möjligheter finns praktiskt taget överallt.

Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv. Red. Sandra Torres, Finnur Magnússon.

Vad har den internationella migrationen inneburit för äldrevården och omsorgen? Den här boken presenterar
forskning om vad den ökande etniska mångfalden innebär för olika välfärdssektorer samt hur äldre invandrare
framställs i socialpolitiska, såväl som massmediala sammanhang.

2.

Nya medicinska e-böcker

3.

Lyssna och läs i din mobil eller surfplatta
Med appen Biblio kan du lyssna på e-ljudböcker och läsa e-böcker i mobilen eller
surfplattan, både online och offline. Helt gratis. Du kan låna två böcker per vecka
och lånetiden är 28 dagar. Du behöver ha ett lånekonto på Sjukhusbiblioteken och
en fyrsiffrig pinkod som är kopplat till det.

Några av de senaste e-böckerna:

Några av de senaste e-ljudböckerna:

4.

Skönlitteratur
Aldrig mer Sankt Petersburg. Av Åke Sandahl.

Carl leder familjens emigration från svälten i Finland till Tula, gevärens, pepparkakornas och samovarernas
stad. Men han anar inte vad de ska mötas av: vargar, byråkrater, tsarens gendarmer och hämnden själv som
tagit mänsklig gestalt. I Sankt Petersburg tänker han bygga det goda livet för sig och sin familj. Men då bryter
revolutionen ut.

Atens portar. Av Conn Iggulden.

En här av slavar står samlad på Marathons slättland. Den mäktiga persiska hären under ledning av kungarnas
konung, Dareios den store, och hans odödliga elitsoldater har stigit iland för att underkuva grekerna. Men i deras väg står en mycket underlägsen armé av fria och fast beslutna män från Aten, och bland dem inte minst den
kloke och erfarne krigaren Xanthippos, tillika statsman. I vetskapen om att ett nederlag innebär ett liv i slaveri
slåss grekerna för sin existens.

Birdy Finchs nya liv. Av Lizzy Dent.

Birdy Finch är inte på någon bra plats i livet. Arbetslös, med en strulig ”pojkvän” och boende på sin bästa vän
Heathers soffa. När Heather, som är en välrenommerad sommelier, väljer att resa bort med sin pojkvän istället för att ta ett sommarjobb på ett nedgånget hotell i det skotska höglandet, ser Birdy sin chans. Hon tackar i
smyg ja till jobbet i Heathers ställe. Hur svårt kan det vara? Väl på plats i Skottland visar det sig att hotellet
håller på att renoveras. En ny stjärnkock har anställts och källaren är fylld av viner. Det hon trodde skulle bli
ett enkelt sommarjobb, visar sig vara något helt annat.

Boken om Jonas. Av Maria Gustavsdotter.

Del 6 i serien som börjar med Ulrikas bok. Det är många som månar om den moderlöse Jonas. Hans fosterfar
Björn Timmerman vill att han ska arbeta vid sågen. Hans moster Katarina tycker att han ska studera och bli en
lärd man. När kyrkoherden Jostein Erlandsen förstår vem Jonas verkligen är vill han att pojken ska bli präst.
Men vad vill Jonas? Han vill bara en sak, måla. Avslutande delen i serien om syskonen Morlandeus på Orust.

Brännässlornas drottning. Av Jeanette Bäfverfeldt.

Gro växer upp och uppfostras i skottlinjen mellan en feminist och en patriark som förväntar sig helt olika saker
av henne. Hur hon än försöker anpassa sig efter deras krav och förväntningar är de aldrig nöjda. Mötet med
Brännässlornas drottning sätter igång en frigörelseprocess och väcker viljan att utforska de mörka sidorna hos
sig själv och bryta normer, något som följer med Gro ända in i äktenskapet, mammarollen och skilsmässan.

Caesaria. Av Hanna Nordenhök.

På ett ensligt sommarresidens förvarar en framstående kvinnoläkare en flicka han en gång skar fram ur moderlivet
som man lyfter den skimrande pärlan ur ett ostron. Det är den moderna gynekologins och obstetrikens gryning och
kvinnokroppen är ett dunkelt landskap. Roman som skildrar 1800-talets disciplinära idéer och mekanismer, bland
manlig hybris och ensamma barn på samhällets botten, bland smuts, fångenskap och skenande visioner.

De oskiljaktiga. Av Simone de Beauvoir.

Boken skildrar en passionerad vänskap mellan två rebelliska skolflickor. Den behärskade Sylvie blir omedelbart charmad av sin nya klasskamrat, den glada, intelligenta och vågade Andrée. Hon beundrar Andrée och gör
allt för att bli vän med henne. Tillsammans växer de upp och befriar sig från samtidens kvävande konventioner
och omgivningens förväntningar. De blir snart oskiljaktiga, tills den dag då Andrée går ett hemskt öde till mötes. Uppväxtskildring med en nära koppling till författarens eget liv. Utkom i original 1954.

Den saknade systern. Av Lucinda Riley.

Sjunde delen om De sju systrarna. De sex adoptivsystrarna D’Aplièse har alla varit ute på en osannolik resa
då de sökt och funnit sina rötter. Men en fråga kvarstår: vem är deras sjunde syster och var finns hon? De har
bara en ledtråd – en bild av en stjärnformad smaragdring. Jakten på den sjunde systern kommer att föra dem
över hela världen – från Nya Zeeland till Kanada, England, Frankrike och Irland. Sakta men säkert avslöjas en
historia om kärlek, styrka, svek och uppoffringar som inleddes för nästan 100 år sedan, då andra modiga unga
kvinnor riskerade allt för att förändra världen de levde i.

5.

Djävulsnyckeln. Av Charlotta von Zweigbergk.

När Minna får nyckeln till Kennys hus anar hon inte att deras förhållande snart kommer att förändras. Eller gör
hon det?

En förlorad kärlek. Av Alyson Richman.

De judiska ungdomarna Lenka och Josef träffas i Prag strax före andra världskrigets utbrott och blir djupt förälskade. Men de slits isär av kriget - Josef flyr till USA och Lenka hamnar i koncentrationsläger. Ingen av dem
vet om den andre lever. Sextio år senare sammanförs de av en slump.

En misslyckad kvinnas bekännelser. Av Alexandra Potter.

Nell Stevens drömliv i Kalifornien får ett abrupt slut: konkurs och uppslagen förlovning. Hon flyttar tillbaka
till London för att börja om på nytt. Medan hon har varit borta har mycket förändrats. Henne singelvänner är
gifta och har barn, skyhöga hyror tvingar henne att hyra ett rum hos en främling. Efter en period av färdigblandad gin och tonic på burk, chips och duster med hyresvärden om hur man fyller diskmaskinen, får Nell till slut
ett frilansuppdrag: att skriva dödsrunor. På så vis träffar hon änkan Cricket som är dryga åttio och i full färd
med att måla om sina väggar i gult.

God natt Madame. Av Carina Burman.

Anna Charlotta von Stapelmohr, gift Schröderheim, är kär väninna till Bellman och uppskattad vid hovet eller
var, tills hennes vassa tunga förpassade henne ut i kylan. Nu är det 1790 och hon tecknar ner sina minnen.
Kvick, litterär och ironisk målar hon upp sitt liv med familj och vänner, kärlekar och fiender.

Gud lyssnar inte. Av Mo Alkabalan.

Amir föds hatad, av Gud och av sin far. Gud gav honom ett lyte, fadern gav honom sitt förakt. Två förödande
gåvor som färgar hans uppväxt i ett land som tycks drabbat av samma gåvor som han själv.

Ingen kommer att tro dig. Av Anna Kölén.

Daphne jobbar som bartender, pluggar litteraturvetenskap och har lovat att aldrig mer dejta. Då möter hon Leo.
I honom finner hon både den stora kärleken och en inträdesbiljett till den litterära världen. De gifter sig snabbt
och Daphne tror att livet äntligen fallit på plats, när allting ännu en gång brister. Från barndomens småstad bär
hon med sig känslan av att inte höra till, av att inte bli trodd. Men när metoo blir ett faktum inser hon att hon
en gång för alla måste våga möta det hon så gärna vill stänga dörren om.

Järnbörd. Av Tonny Gulløv.

Tusenårsriket del 4. Året är 960 och Otto den store står nu vid Danevirke med sin enorma här. Han vill ännu en
gång tvångskristna danerna eller dö på kuppen, det sistnämnda något som Palnatoke gärna hjälper honom med.
Harald Blåtand tillkallar Palnatoke för att kämpa mot Otto den stores armé. Men kommer Palnatokes kämparglöd, viljestyrka och legendariska temperament att vara tillräckligt för att stoppa Ottos korståg?

Konsulten som inte ville bada. Av Mikael Bergstrand.

Kenneth V Anderssons liv leker. Som framgångsrik konsult har han gjort sig en förmögenhet på att rationalisera bort anställda. Kenneth är en mästare på att välja bort saker, och av bekvämlighetsskäl har han valt bort
äktenskap, barn och vänner. Hemma i lyxlägenheten njuter han istället av fina viner och filmkvällar med sin tio
år yngre sambo. Men så en fredagskväll väljs han oväntat bort själv. När flickvännen gör slut rasar hela hans
tillvaro samman. Plötsligt inser Kenneth hur brutalt ensam han är.

Lämna världen bakom dig. Av Rumaan Alam.

Semester. Ett sommarhus i oväntad radioskugga.Två privilegierade familjer som plötsligt tvingas dela på
utrymmet. En katastrof.

Sommar i strandhuset. Av Veronica Henry.

Andra boken om den lilla havsorten Everdeen. Sommaren är på väg och Robyn och Jake håller på att planera sitt
bröllop. Det ska äga rum i familjens lilla strandhus i Devon och det kommer att bli fantastiskt. Men Robyn är mer
oroad än förväntansfull. Hon kan nämligen inte sluta tänka på den där lådan hon fick på sin artonårsdag, och alla
hemligheter den kan tänkas innehålla. Vågar hon verkligen öppna den dörren till sitt förflutna?

6.

Sommaren på Nornö. Av Jennifer Anglade Dahlberg.

Artonåriga Zoë Holmgren har levt hela sitt liv på den mytomspunna ön Nornö i Stockholms skärgård. Tillsammans med sin struliga mamma Linn och sin mormor Agnes driver Zoë öns handelsbod som Holmgrens gjort
i generationer. Med en haitisk-amerikansk pappa, som hon aldrig träffat, har Zoë alltid stått ut från mängden.
Trots Linns motstånd börjar Zoë i smyg göra efterforskningar. Hennes högsta önskan är att hitta honom.

Sorgen, lyckan, livet. Av Meg Mason.

Innan Martha och Patrick gifte sig, för åtta år sedan, sa Martha att hon inte ville ha barn. Han sa att det var
okej. Allt han ville var att göra henne lycklig. Även om han inte har lyckats med det. När Martha får veta vad
som är fel på henne spelar inget längre någon roll. Det är för sent att få det enda hon någonsin önskat sig. Men
kanske är det inte så enkelt. Kanske kan man sluta älska en person, och sedan börja om från början igen?

Tre gånger så mycket kärlek. Av Marita Conlon-McKenna.

Allt ställs på ända den dag Kate, Moya och Romy får veta att deras mamma, Maeve Dillon, ligger för döden.
Det är dags att lämna Dublin, London och New York och återvända till Dunmore där de växte upp. Men när
systrarna konfronterar det förflutna och de val de gjort genom åren kommer gammal avundsjuka upp till ytan.
Karriäristen Kate börjar ifrågasätta sitt liv som ambitiös advokat och ensamstående mamma. Vackra Moya
tvingas ifrågasätta sitt äktenskap med den charmige men notoriskt otrogne Patrick. För vilda och rastlösa
Romy, som har rest runt hela världen och inte satt foten på Irland på många år, är det dags att sluta fly och hitta
modet att konfrontera sin familj.

Tvillingsystrarna. Av Pauline Riccius.

Monica och Magnus får äntligen åka och hämta sin adoptivdotter i Thailand. Väl framme på barnhemmet i Bangkok visar det sig att deras barn har en tvillingsyster. Linn och Liv växer upp i 1980-talets Västervik. Trots att de
inte känner till något annat får de höra att de är fel och annorlunda. Utanförskapet för dem samman och till slut
har de bara varandra. När Liv flyttar hemifrån för att satsa på en karriär som balettdansös på Operan i Stockholm,
blir Linn lämnad kvar och systrarna glider ifrån varandra. När Linn blir allvarligt sjuk kastas allt omkull och Liv
måste ensam ge sig ut på en resa tillbaka till Thailand som hon lämnade mer än trettio år tidigare.

Vardagar 4. Av Ulf Lundell. Ulf Lundells dagboksurval från 2019 och 2020.
Vardagar 5. Av Ulf Lundell. Ulf Lundells dagboksurval från 2020.
Vid horisonten. Av Nora Roberts.

Del fyra om Familjen vid Chesapeake Bay. Seth Quinns första tio år i livet var en enda lång mardröm med en
mor som behandlade honom illa. Sedan räddades han av familjen Quinn. Nu är Seth vuxen och återvänder till
Chesapeake Bay. Här möter han nyinflyttade Drusilla och attraktionen sprakar genast mellan dem, men Dru
ger inte bort sitt hjärta så lätt. För att Seth och Dru ska kunna ha en framtid ihop måste Seth möta sitt förflutna
– och modern som svek honom.

Villette. Av Charlotte Brontë.

Den första svenska nyöversättningen sedan 1854. Efter en familjekatastrof reser den 23-åriga berättaren Lucy
Snow till den fiktiva franskspråkiga belgiska staden Villette för att försörja sig som lärare i engelska på en
flickskola. Hon dras in i omtumlande händelser och en förälskelse.

Väder. Av Jenny Offill.

Lizzie Benson arbetar som bibliotekarie, men har egentligen en andra kallelse: som själavårdare. Åt besökarna
på biblioteket och som stöd åt både sin mor och framförallt sin bror, som kämpat med drogberoende. När hennes bror blir far och hennes kollega Sylvia isolerar sig tvingas Lizzie att erkänna gränserna för vad hon kan
göra för att hjälpa andra. Och om hon inte kan rädda andra, vad eller vem kan då rädda henne?

Älskade Ester. Av Kent Lundholm.

Ester Nilsson levde mellan åren 1896-1985 i Lycksele kommun. Hon gick under smeknamnet Ester Duva. Här
har författaren Kent Lundholm skrivit ett porträtt av denna märkliga kvinna, som var ”nalta eljest”. Efter trettio
års isolering i väglöst land, följde hon som ung föräldrarna till ålderdomshemmet. Där blev hon kvar i 56 år. Förutom att Ester närvarade vid tusentals begravningar, syntes hon även på stadens alla premiärer och invigningar.

7.

Deckare & thriller
Berättelser om Jack Reacher. Av Lee Child.

Tolv berättelser om Jack Reacher i en samling. Berättelserna avslöjar saker om Reachers förflutna, som påverkat hela hans liv. Hur blev han den han blev - en man som färdas utan bagage mot ett okänt mål. Oavsett hur
långt Reacher färdas stöter han förr eller senare ihop med olyckan. Tufft läge för olyckan.

Blodskam. Av Caroline Engvall.

Elizabeth åker till Thailand på julsemester tillsammans med sin mamma, systern Sofia och hennes familj. På
nyårsafton försvinner Sofia, några timmar senare hittas hon död i vattnet. Det som skulle varit en underbar
semester slutar istället i katastrof. Händelsen för Elizabeth tillbaka till ett mörkt förflutet, till barndomen och
till Ormvattnet. Vad var det egentligen som hände på paradisön? Och vad var det som egentligen hände i det
där ensliga huset vid sjön?

Döda lejon. Av Mick Herron.

De missanpassade MI5-agenterna i Slough House kallas in för att skydda en besökande rysk oligark. Samtidigt
hittas en äldre spion död på en buss utanför Oxford. Mannen är Dickie Bow, aktiv under kalla kriget. När agenterna börjar gräva i hans förflutna upptäcker de en triangel av hemligheter som tycks leda till Alexander Popov.
Är han ett sovjetiskt spöke? Hur många fler ska behöva dö för att de välbevarade hemligheterna ska skyddas?

Döden går på visning. Av Anders de la Motte & Måns Nilsson.

Morden på Österlen, 1:a delen. När stjärnmäklaren Jessie Anderson hittas mördad i samband med en husvisning på Österlen dras den fyrkantige och aningen bufflige kommissarien Peter Vinston in i utredningen, trots
att han egentligen bara är på besök i trakten. Till sin hjälp får han den lokala polisassistenten Tove Esping,
oerfaren men ambitiös och vaken. Kollegerna retar sig på varandra men formar en motvillig vänskap i jakten
på sanningen. Bakom trädgårdshäckarna i de idylliska byarna på Skåneslätten lurar en mördare.

En rysk gentleman. Av Karin Alfredsson.

Efter att tidigare ha varit förlossningsläkare arbetar Ellen Elg nu inom hemsjukvården. När Ellen får erbjudandet att åka till Sankt Petersburg och föreläsa för kvinnliga läkare om mödrahälsovård, tackar hon ja. Äntligen
ska hon få göra något som verkligen gör skillnad. I Sankt Petersburg finns Masjenka som, efter ett långt liv i
samhällets utkant flytt till sin nya kärlek, läkaren och gentlemannen Oleg. Men någonting är allvarligt fel. Korruption och förljugen kvinnosyn leder till brutalt våld med oväntade konsekvenser.

Ensamt vittne. Av Lisa Bjerre & Susan Casserfelt.

Ännu en skjutning i en Stockholmsförort. Poliserna Lina och Jack är först på plats. På brottsplatsen finns tretton år gamla Eddie, yngre bror till en ökänd gängledare. Snart visar det sig att skjutningen bara är början. När
våldet eskalerar slits Eddie mellan lojaliteten till sin bror och rädslan att själv bli nästa offer. Ska Eddie välja
gänget eller ska han våga vittna?

Gröna, sköna vårvindar. Av Christoffer Holst.

Fjärde och sista delen om Cilla Storm. Det är maj och kriminalreporter Cilla Storm trivs med livet, även om
hon är osäker på vad nästa steg för henne och pojkvännen Adam är. Bästisen Zacke är det dock värre med,
han har tillfälligt separerat från Jonathan och får låna Cillas kolonistuga på Bullholmen för att vila upp sig.På
samma ö befinner sig mat- och vinprofilen Julia som håller på att färdigställa sin bok. Men en kväll när hon ser
över till grannhuset på andra sidan viken blir hon vittne till något hemskt. Något som visar sig ha rötter i ett
femtio år gammalt, olöst mord.

Midsommarblot. Av Ewa Klingberg.

Första delen i serien Värnamord. Niklas återvänder till Värnamo för att begrava sin pappa, ortens välkända
tidningsredaktör. När Niklas tömmer pappans arbetsrum hittar han gulnade urklipp om ett mystiskt fall på
1960-talet. Hästhandlaren som spårlöst försvann väcker Niklas nyfikenhet. Kan han bringa ljus i fallet som
gäckade hans pappa i så många år? Visiten i Värnamo drar ut på tiden, och plötsligt känns storstadens höga
tempo och måsten inte längre lika lockande.
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Passagerare 23. Av Sebastian Fitzek.

Ett 20-tal personer försvinner spårlöst från kryssningsfartyg varje år, däribland polispsykolog Martin
Schwartzs fru och son. En utredning gav slutsatsen att frun tagit sitt eget och sonens liv, en dom som förföljt
Martin sedan dess. Fem år senare ringer en äldre författare och säger att han måste återvända till fartyget
Sultan of the Seas. Det visar sig att hans fru och son inte är de enda mor-och-barn-par som försvunnit och
författaren tror att svaren finns ombord på fartyget. När en flicka som försvann några veckor tidigare plötsligt
återvänder – med Martins sons nallebjörn i famnen – vet Martin att han inte har något annat val än att ta reda
på sanningen.

Ryktet. Av Lesley Kara.

”Har ni hört att det kanske bor en barnamörderska här i Flinstead?” Orden från en av mammorna vid skolgrinden får Joanna att flämta till. Ryktet är snart på allas läppar och engagerar hela den lilla staden. Kan det
verkligen vara sant att en av Englands mest kända barnamörderskor sedan länge lever bland dem under skyddad identitet? Så vem är det? Och är hon kanske beredd att mörda igen för att skydda sin hemlighet, nu när
avslöjandet kommer allt närmare? Joanna dras in i den turbulens som sveper genom staden.

Senare. Av Stephen King.

Jamie Conklin, son till en ensamstående, hårt arbetande mor, vill bara ha en vanlig och normal barndom. Men
Jamie är inte ett vanligt barn – han ser vad ingen annan kan se och vet saker som ingen annan kan veta. Och
priset han får betala för att hjälpa polisen jaga en mördare från andra sidan graven är högre än han någonsin
kunnat föreställa sig.

Skyddsängeln. Av Sofie Sarenbrant.

Nionde boken om kriminalinspektör Emma Sköld. Emma Sköld kan inte glädjas över den annalkande påsken.
Sju månader har gått sedan en nära kollega försvann spårlöst före en rättegång. Hon är fast besluten om att
hitta honom, död eller levande. Samtidigt som polisen lyckas gripa indrivaren som sist såg kollegan i livet, får
Emma ett oförklarligt mord på halsen. En äldre man hittas död på ett övergivet mentalsjukhus. Men det är när
hans identitet framkommer som hon blir besatt av att lösa fallet.

Spelaren. Av David Baldacci.

Del 2 i serien om krigsveteranen och privatdetektiven Aloysius Archer. Kalifornien 1949. Aloysius Archer har
fått anställning som privatdetektiv. Första uppdraget för den välrenommerade byrån blir att ta reda på vem som
ligger bakom smutskastningen av en välkänd politiker. När två personer med kopplingar till fallet påträffas
döda på en burlesk nattklubb står det klart att det inte bara handlar om politiskt falskspel utan något betydligt
dödligare. När han träffar den unga och lovande skådespelerskan Liberty Callahan på ett kasino visar det sig
dessutom att det inte bara är Archer som har ett hemligt förflutet.

Stranden. Av Anna Breitholtz Monsén.

Det är 1988. Sextonåringarna Erik och Peter har sommarlov och fördriver de långa dagarna vid havet med
freestylelurarna i öronen. En dag försvinner Peter spårlöst. Det enda han lämnar efter sig är några blodiga kläder på stranden. Drygt trettio år senare kommer den före detta polisen och livvakten Lina Lantz till Sandinge
i Skåne. Hon har ärvt ett gammalt hus. När en ung man hittas mördad på stranden dras Lina motvilligt in i en
utredning som leder henne tillbaka till händelserna den där sommaren för länge sedan.

Vitt guld : en Bärnsten-deckare. Av Gunnar Ståhl.

Rolf Bärnsten är reporter på Pressbladet i Stockholm. Genom en olycklig omständighet hamnar han i blickfånget för ett mord i en guldaffär och inte nog med det, han befinner sig snart även i polisens högsta intresse.
För att slippa misstanke försöker han hjälpa polisen att reda upp mordet, men det hela resulterar i att han hamnar i ännu mer trassel och blandas in i ytterligare ett mord.
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Biografier
Familjen Bernadotte : makten, myterna, människorna. Av Arne Norlin.

Boken visar vad den kungliga släkten har betytt för Sverige politiskt, ekonomiskt och kulturellt - från Karl
Johan till dagens Victoria, Carl Philip och Madeleine. Men även de sju kungarna förutan finns det många
underhållande öden i familjen Bernadotte. Prins Gustaf, som skrev ”Studentsången”. Designprinsen Sigvard
Bernadotte. Prinsessan Astrid, som dog ung och var sin tids Diana. Folke Bernadotte, mannen bakom de vita
bussarna, mördad 1948 av judiska terrorister i Jerusalem.

Maria : en kvinnlig komikers dagbok : den lagrade sorgen. Av Mia Skäringer.

Mia berättar personligt om sin uppväxt i Kristinehamn, om ett kärleksfullt men också oroligt hem kantat av
alkoholmissbruk och psykisk ohälsa, om självskadebeteenden och självhat, om smärtsamma minnen av övergrepp. Men även om värmen och humorn, om en familj där skrattet och skämten varit en överlevnadsstrategi,
om en trygg mormor och om viljan att en dag stå på scen i en ”en-kvinnas-show”. Skildringar från uppväxten
blandas med känslosamma stunder på sjukhuset vid mormoderns dödsbädd.

Narren på scenen : Herr Strandberg! : lita aldrig på en skådespelare! Av Olle Näsman.

Jan-Olof Strandbergs skådespelargärning spände över sex decennier på landets stora scener. Scenen var hans,
integriteten, kunnandet, allvaret, självdistansen och glimten i ögat fanns alltid där. Han var skådespelaren, men
också både chef för Dramaten och mångårig företrädare för skådespelarfacket. Han genomgick Dramatens
scenskola 1948-1951, men hade börjat med teater redan i gymnasiet.

Nio liv : att övervinna livshotande trauman. Av Elisabet Höglund.

För tio år sen opererades Elisabet för en cancertumör i bukspottkörtel men drabbades efter operationen av så
svåra komplikationer att hon bara var minuter från att dö. Men som genom ett mirakel överlevde hon. I boken
berättar Elisabet inte bara om sin egen kamp utan också om andra människor som har drabbats av allvarliga
olyckor och katastrofer men som inte låtit sig knäckas av dessa utan kommit tillbaka till livet med större kraft
och livsvilja än de hade tidigare.

Såld : sexslav i Amsterdam. Av Sarah Forsyth och Tim Tate.

Sarah Forsyth svarade på en jobbannons för en förskola i Amsterdam, trodde hon. Men bara några minuter
efter att hon hade stigit av planet i Amsterdam krossades hennes dröm … Det fanns ingen förskola och inget
jobb. Hon var bara nitton år, men hennes liv som Sarah Forsyth upphörde den dagen. Hon gavs kokain och
cannabis och tvingades under pistolhot att prostituera sig i Amsterdams red light district.

Vår ljusaste tragiker : Göran Tunströms textvärld. Av Birgitta Holm.

Göran Tunström var på ett sätt som är unikt i modern tid en älskad författare. Men han verkade också som dramatiker
och krönikör, uppläsare och hörspelsförfattare, en av de synliga i vår tid. Och ändå inte. Likt Selma Lagerlöf är han en
anomali. Båda hämtar sitt språk ur underjordiska kanalsystem, där andra förbindelser råder och andra möten sker.

Ljudböcker på Mp3
Faust. Av Gustaf Skördeman.
Giftmördaren. Av Sharon Bolton.
Je m’appelle Agneta. Av Emma Hamberg.
Napalm. Av Frida Moisto.
Pojken från skogen. Av Harlan Coben.
Ryska dockor. Av Martha Hall Kelly.
Se döden på dig väntar. Av Jan Mårtenson.
Sockerormen. Av Karin Smirnoff.
Verkliga brott. Av Denise Mina.
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Faktaböcker
Alfasyndromet. Av Anders Hallberg.

Författaren vill förmedla en djupare förståelse av ledarskap och rangordning hos hundar, eftersom begreppen
ofta är missförstådda och missbrukade. Här klargörs begrepp som dominans, rangordning och status.

Bäst i test : 199 tester för hemmabruk. Av David Sundin.

Här är boken som låter dig skapa en hemmaversion av succéprogrammet ”Bäst i test”. Här finns tester som kan
utföras på allt från parmiddagar och jobbfester till barnkalas och bröllop.

Folkmedicin mellan gammalt och nytt : sjuk- och hälsovård i södra Sverige vid
förra sekelskiftet. Av Stefan Persson.

En bok om den folkliga kunskapen om sjukdomars uppkomst och bot. I 1800-talets Sverige skedde en succesiv
övergång från folklig läkekonst utövad i hemmen till professionell sjukvård på sjukstugor och lasarett. Gamla
huskurer levde kvar sida vid sida med den moderna läkenkonsten.

Gotland : vandringsturer och utflykter. Av Karin Innings.

Information om vandringar och utflyktsmål på Gotland. Med hjälp av vandringsförslagen kan du lämna de
populära turiststråken och få en storslagen naturupplevelse utan att trängas med andra.

Grönare keto. Av Alice Apel Hartvig & Majbritt Louring Engell.

En 3-veckorsplan som upprepas tills du uppnått önskad vikt. En klimatvänligare version av ketogen kost med
fågel, fisk, ägg, nötter, hälsosamma fetter och massor av grönt.

Naturupplevelser i Skandinavien : de bästa naturupplevelserna i Sverige, Norge,
Danmark och Island. Av Ben Love.

Boken innehåller 700 tips på naturäventyr. Här kan du läsa om landskapstyper, djurliv och kulturhistoria och få
förslag på friluftsaktiviteter, övernattningsmöjligheter och lokala maträtter.

Nya Upplev Sverige : en guide till upplevelser i hela landet.
Av Mats Ottosson och Åsa Ottosson. Uppdaterad utgåva.

I Sverige finns ofantligt mycket att uppleva och upptäcka. Ibland finns det runt den egna knuten bortom allfartsvägarna, ibland inne i stadens myller eller mitt i vidsträckta skogar, uppe på fjällens vandringsleder eller
bland öar och skär längs kusten.

Organisationer och kommunikation. Red. Magnus Fredriksson.

Det här är en bok om organisationer. Om att alla organisationer har mål och syften, medlemmar, strukturer och
en identitet, men att det trots det finns en hel del som skiljer dem åt.

Padel : historiken, spelet, profilerna. Av Johan Håkansson.

Med padel är det enkelt för de flesta att snabbt kan komma in i matchen, men samtidigt så svårt att det tar en
livstid att bemästra. Boken gör en djupdykning i själva spelet, med många tips för spelare på alla nivåer: om
slagen, taktiken, samspelet med partnern och vilket racket man ska välja.

Rätt ur jorden : handbok i självhushållning. Av Bella Linde, Lena Granefelt.
Uppdaterad utgåva med ett nytt avsnitt om biokol.

Skavank : laga, vårda och uppskatta det gamla och nötta. Av Isabelle McAllister.

En blandning av teori, inspiration och praktisk handbok som vill hjälpa oss att se på våra saker med nya ögon
och lära oss hur vi bäst kan laga och vårda dem. Författaren går igenom olika materials egenskaper, ger tips på
lagningar som både syns och inte syns och visar inspirerande förvandlingsprojekt.
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Sommar på burk. Av Åsa Swanberg. Uppdaterad utgåva.

Boken hjälper dig att sätta igång att sylta, safta, lägga in och fermentera.

S:t Olavsleden : pilgrimsfärd från hav till hav, en guide.
Av Staffan Söderlund, Marie Sjöström.

En guide för dig som vill vandra eller cykla längs S:t Olavsleden där pilgrimer gått på sin väg mot Nidaros under tusen år. Leden är uppdelad i 29 etapper så du kan välja att upptäcka delsträckor eller satsa stort och färdas
hela vägen från Selånger till Trondheim.

Svampbok för matälskare : plocka och laga våra godaste matsvampar. Av Elle Nikishkova.
Boken är uppdelad i två delar. Den första delen är en handfast guide till de 20 godaste matsvamparna som du
kan hitta i våra skogar. Del två består av 20 lättlagade recept med svamp som bärande ingrediens.

Torka mat : allt du behöver veta om utrustning och metoder för att ta tillvara frukt,
grönsaker, kött och svamp. Av Eric Tornblad.

Du får veta hur du torkar enkla råvaror som frukt, rotsaker och svamp, men också mer avancerade livsmedel
som fisk, ägg, kött och kyckling. Boken innehåller recept på energikakor, buljonger och egengjord jerky.

Träna hemma med Sofia : stark och smidig med enkla övningar.
Av Sofia Åhman med Marit Andersson.

Sofia Åhman guidar dig till träning på dina egna villkor, oavsett ålder eller tidigare erfarenhet. Många övningar
visas i olika svårighetsgrader och du behöver ingen speciell utrustning eller särskilda kläder för träna, ibland
bara enkla redskap som redan finns hemma.

Vandra i Sälen och Fulufjällets nationalpark : dagsvandringar och övernattningsturer
i Sveriges sydligaste fjällområden. Av Jakob Falkerby.
Vara ute. Av Niklas Kämpargård.

En bok om enkelt friluftsliv och som ger tips, råd och inspiration till några av Sveriges bästa naturupplevelser.
Lär dig hur du kan använda skogens krafter för att bota stress och besvärliga hjärnspöken, om allemansrätten
som ger dig rätt att övernatta i skogen, hur du tänder en eld, bygger ett vindskydd och lagar mat över öppen eld.

Weekendvandra kring Stockholm : 58 dagar med bekväma boenden längs vandringsleder i Sörmland och Uppland. Av Gunnar Andersson.

Författaren har samlat sina bästa vandringar runt Stockholm och Mälardalen. Varje vandringsdag avslutas med
ett bekvämt boende där man inte sällan kan äta gott och dricka ett glas vin.

Vikingen : en historia om 1800-talets manlighet. Av Anna Lihammer & Ted Hesselbom.

Här får läsaren veta hur det kom sig att vikingatidens människor tusen år senare representerades av en bild som
i många avseenden visade deras motsats. Vem uppfann vikingen? Hur gick det till? Och hur har bilden följt
med oss genom historien?
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Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Dagen. Av Sara Villius, Mari Kanstad Johnsen.
Den sista utposten. Av Cecilia Heikkilä.
Kolla väskan! Av Elisabet Ericson, Ebba Forslind.
Lemmy. Av Anders Isacson. (pekbok)
När vi blev en till. Av Anna Lundgren, Mia Olofsson.
Sagan om Vasa. Av Bertil Almqvist.
Tuva mitt emellan. Av Karolina Larsson, Sara Larsson.
Valpen. Av Ingrid Flygare.
Williams kompis Jonas. Av Marie Bosson Rydell.
Ägget. Av Lars Mæhle, Lars Rudebjer.

Ca 6 - 9 år
På jakt efter rådjur. Av Jennie Elverstig, Anna Hansson.

Axel och Siri har varit och handlat med mamma. På väg hem kör de på ett rådjur som försvinner in i skogen.
Vem får i uppdrag att söka rätt på det skadade rådjuret? På jakt efter rådjur är den femte boken i en serie lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år.

Sillen får ett syskon. Av Anna Ehring, Moa Graaf.

Hugo Sillen Ström väntar. Det är bara tidig morgon än och dagen sträcker ut sig som ett långt snöre. Turligt
nog är farfar riktigt bra på att hitta på grejer, och som sällskap har de geten Maggan. De väntar nämligen på att
Sillens mamma och pappa ska komma hem från sjukhuset. Och det verkar ta sin lilla tid det här med att få ett
bebissyskon.

Tänk om han är död. Av Hanna Landahl, Linda Mickelsson.

Mira är ensam på rasterna. Förut var hon bästis med Anna. Men så började Anna vara med några andra tjejer.
Som tur är har Mira en katt. Han heter Elvis. Imorgon fyller han tio år. Men när Mira kommer hem från skolan
är Elvis försvunnen. Vart har Elvis tagit vägen? Och tänk om det värsta har hänt. Tänk om han är död!

Värsta tjuven. Av Anna Jansson.

Emil Wern – detektiv. Emil bor i Visby, precis innanför ringmuren. I trädgården finns en gammal gul kiosk där
han har sin detektivbyrå. En ovanligt fräck tjuv har börjat härja i staden. Värdefulla saker försvinner under nattetid. Det visar sig att det är många personer uppe om nätterna i Visby. Till och med en polis står på de misstänktas lista, Emils mammas jobbkompis Per är fågelskådare och uppe om nätterna och spanar. Kan det vara han?

Ca 9 - 12 år
Bläckfiskarnas dal. Av Filip Lindkvist.

Dunkelskär del 1. Efter att ha kastats ut från skolan skickas Ostara iväg till Dunkelskär, en avlägsen och dimmig
ö mitt ute i havet. Ostaras mamma bor i en gammal fyr på ön. Men när Ostara kommer fram är hennes mamma
bortrest. Det visar sig att hon forskar på jättebläckfiskar och nu har hon rest ner i havet, till Bläckfiskarnas dal.
Medan Ostara väntar på att mamma ska komma tillbaka börjar hon skolan och träffar två nya vänner, Aidan och
Henrietta. När Ostaras mamma inte återvänder bestämmer sig hon till slut för att leta efter henne.
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Jefferson. Av Jean-Claude Mourlevat.

När igelkotten Jefferson går för att klippa sig, upptäcker han till sin fasa frisören död på golvet, mördad. Jefferson blir felaktigt misstänkt för brottet och måste fly. Som tur är får han hjälp av sin bästa vän, grisen Gilbert.
Det enda sättet att rentvå Jefferson är att de med mod och list lyckas hitta den riktiga mördaren. Med polishundar hack i häl leder spåren till människornas land.

Kvart över dimman. Av Johan Elfner.

När Katinka dog för första gången var hon fyra år. Sedan dess har hon dött flera gånger. Hon bor med sin farbror Fabo på järnvägshotellet. Tillsammans måste de dölja för människorna att de driver ett hotell för monster,
men även att Katinka är odödlig.

Mina fem regler för livet. Av Conny Palmkvist.

Anton har varit med om allt: haft huvudet nertryckt i toaletten, blivit fälld med lunchbrickan i händerna i
skolmaten. Men kanske värst av allt är efter skolan. Då väntar de på honom. Därför har Anton skaffat sig en
rymddräkt med hjälm och allt. Alltså inte på riktigt, men det är så det känns. Dräkten skyddar honom. Men han
vet att han är ensam och han vet att alla behöver någon.

Portalernas rike. Av Filip Lindkvist.

Dunkelskär del 2. Robotarna har tagit över den lilla ön Dunkelskär. Från sin nybyggda galleria säljer de allt
som öborna kan tänkas behöva, och nästan allt kan robotarna göra snabbare och billigare. Runt om på ön
tvingas små butiker slå igen och byns handlare blir av med jobben. Till slut får folket nog -- de kräver att
robotarna lämnar ön! Det ser ut som att ett krig närmar sig och de enda som kan stoppa det är de tre vännerna
Aidan, Henrietta och Ostara.

Sara och Magnum. Av Mari Kleman.

Fjärde boken om Sara, hennes vänner och hästarna. Salina är dräktig och fölet väntas vilken dag som helst.
Sara är orolig, tänk om allt inte står rätt till? Och vad är det med Jonatan? Plötsligt verkar han aldrig ha tid för
henne längre. De som varit oskiljaktiga ända sedan den sommaren då Jonatan hjälpte Sara med Galahad. När
Sara frågar vad det är som är fel kommer han med lama ursäkter om att han ska jobba. Vad är det han döljer?

Tänk inte! Bara kör! Av Marie Hammar, Abbe Wahlquist.

Det är första dagen efter jullovet - inte konstigt att Ottilia tycker att det känns nervöst och pirrigt. För visst var
det väl något speciellt mellan henne och Emil efter traumat de delade på skolans skidresa före jul? Eller? När
mamma bokar ett ridläger i Värmland måste krysset ha hamnat snett på blanketten. Det är bara för Ottilia att
glömma drömmen om galopp på mjuka stigar, hoppning, och hästsnack. Och istället vänja sig vid vrålande
motorer på leriga banor, hoppning (jodå!) och motorsnack. Vistelsen blir med andra ord inte riktigt som planerat. Utan mycket mer spännande!

Fakta för barn
Kroppsspråk. Av Oskar Degard.

Vad är kroppsspråk? Är kroppsspråk något man föds med eller lär sig av andra? Hur skiljer sig kroppsspråket
åt i olika kulturer och länder?

Ovanliga hem. Av Joel Berglund, Marie Herzog.

Var vill du bo när du blir stor? Eller kanske snarare, hur vill du bo? Det kan vara svårt att veta - det finns så
många olika typer av hus och lägenheter att välja på. Vissa hem är vanligare än andra. I den här boken får du
träffa personer som har ovanliga hem. Hur är det att bo på en rymdbas? Varför vill man leva i ett växthus? Och
måste man vara rik för att äga en herrgård?
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