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Medicin
Assessment of neurological prognosis after cardiac arrest : clinical and neurophysiological aspects. Av Linus Lilja.

Avhandling. Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Institute of Clinical Sciences,
Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, 2021.

Efter antibiotika : om smitta i en ny tid. Av Kristofer Hansson mfl.

Antibiotikaresistens väcker vår oro. Det är inte konstigt – varje år dör hundratusentals människor runt om i
världen på grund av infektioner av resistenta bakterier och problemet växer. Är vi på väg mot en värld utan
antibiotika och vad skulle det innebära för mänskligheten?

Flocken : berättelsen om hur Sverige valde väg under pandemin. Av Johan Anderberg.
I den här boken får vi följa spelet kring Sveriges strategi under ett år med Corona-pandemin; hur ordet
flockimmunitet förvandlas från en obskyr fackterm till att bli ett av samtidens mest laddade ord, och hur
Sverige hamnade i världens blickfång.

Galenskap : en bok om vetenskap. Av Mikael Landén.

Psykiatrin ger bättre och säkrare vård idag än för 100 år sedan och det kommer nya behandlingsmetoder
hela tiden. Men finns psykiska diagnoser över huvud taget och hur kan vi veta om t.ex. akupunktur fungerar
bättre eller sämre än psykoterapi?

Schizofreni : livet med en psykossjukdom. Av Sten Friberg mfl.

Den här boken är tänkt att vara ett stöd i processen att få tillvaron att fungera när livet totalt förändras.
Fakta om sjukdomen varvat med historier ur verkliga livet.

Sjuksköterskors förskrivning av läkemedel : en handbok.
Av Elisabeth Brobeck, Margaretha Norell Pejner.

Förskrivning är en process som involverar många olika steg och omfattar allt från det första mötet med patienten till uppföljning och utvärdering. Sjuksköterskor har rätt att förskriva vissa läkemedel och integrerar
oftast sin förskrivning med omvårdnadsåtgärder och egenvårdsråd.

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Av Carolyn L. Murdaugh mfl. 8. Upplagan.
Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande
befolkning och livsstilsrelaterad ohälsa är exempel på samhällsutmaningar som ställer nya krav på såväl
vårdens organisation som på medarbetarna.

Smittans rike : om syfilis i konst, kultur och kropp. Av Agneta Rahikainen.

Syfilisens historia är fylld av myter, romantiseringar och skönskrivningar. I Smittans rike tar Agneta Rahikainen avstamp i sin egen familjehistoria för att sedan dyka ned i kulturhistoriska, medicinska och konstnärliga sätt att bearbeta sjukdomen, från 1500-talet ända fram till modern tid.

Tillförlitlig & relevant kunskap för sjuksköterskor : om vetenskap och beprövad
erfarenhet. Av Ulrica von Thiele Schwarz mfl.

Den här boken knyter ihop två centrala ämnen som ofta hanteras separat: vetenskap och tillämpningen av
kunskap i det praktiska vårdarbetet. Författarna vill ge förståelse för varför och när olika kunskapskällor
behövs och vad ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga arbetet innebär.

1.

Psykologi

Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin. Av Anders Broberg mfl.

Boken ger ett fylligt kunskapsunderlag till hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen
ålder. Anknytningsteorin anses idag vara den viktigaste psykologiska teorin för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer.

Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar.
Av Ann-Charlotte Smedler, Eva Tideman. Andra utgåvan.

Den här boken är uppdaterad och en utökad version av den tidigare boken som heter ”Att testa barn”. Boken
förklarar när det kan vara aktuellt att testa och presenterar ett urval av test: utvecklings- och begåvningstest,
specifika funktionstest, skattningsskalor och personlighetstest etc.

Verklighetsglappet : att hantera sina krav och förväntningar. Av Åsa Kruse.

Orealistiska föreställningar på oss själva och på hur livet ska vara kan bli en fälla. Det kan i sin tur leda till
stress, oro och tära på självkänslan. Verklighetsglappet handlar om att se livet som det är inte som man tycker
att det borde vara och inte heller som en arena av hinder som man aldrig kan ta sig över.

Våga vara modig : handbok i vardagsförändring. Av Rickard Sjöberg.

Det här är en handbok i att hitta sitt eget mod. Den handlar om olika rädslor, om utmaningar i vardagen och
om kriser och ger handfasta råd och användbara verktyg för att hantera dessa situationer. En inspirerande bok
som hjälper oss att bli starkare, smartare och modigare.

Sociologi & samhällsvetenskap

Catfight : nidbilder av kvinnor i grupp. Av Johanna Wester.

Vår kultur har många idéer om kvinnor som missunnsamma rivaler. Var kommer de fördomarna ifrån? I den
här boken tittar författaren närmare på nöjesvärlden, medierna, politiken, språket och historien. Det här är en
skarp genomgång av hur kvinnliga gemenskaper nedvärderas och förhindras, utan att vi ens tänker på det.

Du blir vad du säger : om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal.
Red. Jesper Bengtsson mfl.
Hatspråk tystar röster, och är därmed ett av de snabbast växande hoten mot yttrandefriheten i dag. Vad innebär
detta för demokratin och det politiska samtalet? Vad gör det med oss alla, som samhällsmedborgare?  Och
viktigast av allt - hur kan vi möta utmaningen?
  

Social omsorg 1. Av Helen Carlander.

Den här boken är ett modernt och aktuellt läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt ärende.
Boken ska användas i Vård och omsorgsprogrammet för vuxen- och gymnasieutbildningen.

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
Allt som väntar dig. Av Lorraine Fouchet.

Femtonårige Domnin växer upp i Paris men har hjärtat kvar på Groix, den lilla ön i Bretagne som hans familj
kommer ifrån. När hans pappa dör står han plötsligt ensam. Vem var kvinnan som smet ut ur lägenheten mitt i
natten efter att ha ringt ambulansen? Domnin kan inte släppa tanken på vad som egentligen hände. Snart kommer nästa kalldusch: ett brev från en främling som säger sig ha träffat Domnins föräldrar i Argentina precis
innan deras dotters födelse. Det är bara det att Domnin, så vitt han vet, är enda barnet.

Att överleva en sommar. Av Camilla Prell-Weichl.

Det finns ett låst rum på bottenvåningen där Michelle inte får gå in. Hon får inte heller gå genom skogen upp
till tjärnen, det är jättefarligt, säger Irma. Men varför skulle hon? Det finns så mycket att njuta av i huset där
Michelle ska tillbringa hela sommaren när mamma är sjuk. Nybakta kakor och djupröd hallonsaft. En mjuk
hammock mitt i trädgården där man kan slumra till. Och hela tiden står Irma där i sin blommiga klänning och
ägnar henne ett intensivt, nästan maniskt intresse.

Bladet från munnen : betänkliga berättelser : hälften sanning, hälften dikt.
Av Elsie Johansson.

Vid 90 års ålder anser författaren det vara på tiden att lämna alla konventionella, artigt undvikande och anpassade attityder och gå rakt på sak ifråga om för henne, med sin bakgrund och ålder, så känsliga ämnen som
bland annat religion och sexualitet.

Blunda och räkna till hundra. Av Pernilla Soland.

En verklighetsbaserad roman ur en mammas perspektiv. Berättelsen tar sin start i den pandemi som nu rasar
kring oss. Flera år tidigare drabbades dottern Linnea av ett virus som inte släppte sitt grepp. Snart fick hon nya
märkliga symtom. Ändå slog hennes läkare lugnt fast att barn kunde råka ut för postviral trötthet, något som
skulle gå över med tiden. Men Linnea blev bara sämre. Likt en inkräktare trängde sig en okänd sjukdom in i
familjens trygga liv på Gotland.

Brinn! Av Sisela Lindblom.

Den sextonåriga Lisbet Carlsdotter som bor på Södermalmen i Stockholm är vittne i trolldomsrättegångarna
och anordnare av vakstugor. Den som står på Höga-bergs-gatan med näsan åt Saltsjön kan överblicka kyrkobygget åt ena hållet och stadshusbygget åt det andra. Året är 1676 och de stockholmska häxprocesserna pågår
för fullt. Trehundrafyrtiofyra år senare bör Lisbet Carlsdotter sedan länge ha försvunnit ut ur historien. Ändå
gör hon sig påmind för en hobbyforskare från framtiden. Är Lisbet en riktig elaking eller ett offer för sin tid?

De saknade vännernas bok. Av Lisa Wingate.

I den turbulenta tiden efter det amerikanska inbördeskriget ger sig 18-åriga Hannie ut på en farofylld resa för
att hitta sin mor och de åtta syskon som alla fördes bort av slavhandlare. 1987 börjar Benny Silva arbeta i en
skola i en fattig stad i Louisiana. Både elever och föräldrar saknar framtidshopp och har tappat kontakten med
sina rötter. Men en dag hittar Benny en hundra år gammal bok som kommer att förändra allt.

Det röda året. Av Emma Steinwall.

Kusinerna Mirjam och Sarah är födda på samma dag och är nära varandra som tvillingar, fastän de är så olika.
Snart märks olikheterna också i deras hemligheter, och de inser att de måste våga vara uppriktiga för kärlekens
skull och för deras vänskap. Det kommer att bli ett år av stora händelser och starka känslor – för dem själva,
men också för hela deras svenskjudiska familj.

Elddopet. Av Andrzej Sapkowski.

Witcher del 3. Magikernas orden har förintats i en otäck attack och Geralt har skadats illa. Häxkarlen, vars
uppgift i livet är att beskydda de oskyldiga och utsatta, och försvara dem mot alla de onda krafter som allt mer
har tagit över världen, är nu maktlös. Kriget mellan Nilfgaard och kungadömena i norr är nu fullskaligt och
magins – och världens – framtid hotad. Att hitta Ciri, arvtagerska till kungariket Cintras tron, verkar vara ett
omöjligt uppdrag, men enligt ryktet finns hon i Nilfgaard, där hon förbereder sig för att gifta sig med kejsaren.
Trots sina skador har Geralt ett uppdrag att utföra.

5.

En bättre människa. Av Eli Åhman Owetz.

Kicki stortrivs med sitt nya liv som byn Söderbergas frissa. Hon är den glada singeln som gärna träffar män
och ofta blir förälskad. Tills det blir tal om att flytta ihop. Av sin mamma får Kicki höra att hon lever ett egoistiskt liv. Bara dagar senare går hon oväntat bort utan att Kicki hinner ta farväl. Sorgen och skuldkänslorna får
Kicki att ta ett beslut: hon ska bli en bättre människa
.

En ensam plats. Av Kristina Sandberg.

Självbiografisk roman där författaren skriver om hur livet tar en oväntad vändning år 2016. Hon har vunnit Augustpriset och åker landet runt och pratar om sina böcker. Men krafterna sviker och hon känner en smärta från
bröstet. Så får hon besked om sin pappas död och snart därefter att hon har aggressiv bröstcancer. Livet vänder
till att handla om förlust, sorg och skörhet. Hon hamnar på en mycket ensam plats.

En evighet från dig. Av Jenny Colgan.

Lissie jobbar som sjuksköterska i ett skitigt och hektiskt område i London. Efter en traumatisk händelse drabbas hon av PTSD. När hennes chef ger henne möjligheten att under några månader byta tjänst med en sjuksköterska i den lugna lilla staden Kirrinfeif i de skotska högländerna, tar hon den. Den som ska ta Lissies plats i
London är Cormac. En yrkesmilitär som sökt sig till Kirrinfeif i jakt efter lugn och ro. Men även om han trivs
i sin roll som ortens sjuksköterska så har rastlösheten börjat bli alltmer påtaglig. Kanske kan ett miljöombyte
vara precis vad de båda behöver?

En sommar i York. Av Lucy Diamond.

När Frankie snubblar över ett oöppnat brev från sin bortgångna mamma blir hon först glad. Tills hon läser det
och upptäcker sanningen om sin pappa. Hennes huvud fylls av frågor, och hon bestämmer sig för att resa till
York, i norra England. I York bor familjen Mortimer som bär på många hemligheter. Robyn Mortimer och hennes man John har varit gifta i många år, men Robyn börjar mer och mer tro att han döljer något för henne. Och
så har vi Bunny, som blev tokförälskad i David Mortimer när hon först kom till York. Men Bunnys förflutna
håller på att jaga ikapp henne. Kommer David fortfarande älska henne när han får reda på vad hon gjort?

En tolks bekännelser. Av Ali Shafiei.

Boken består av femton berättelser med tolken som ryggrad. Historier som kantas av kulturkrockar, fördomar och
misstänksamhet mellan myndigheterna å ena sida och de nyanlända å andra. Man ser brister i resurser och tydliga
tecken på hur svår integrationsprocessen är. Tolken har inlevelse i de människoöden som skildras, de omöjliga val
som många flyktingar tvingas att göra, och naturligtvis den mellanställning som tolken ohjälpligt hamnar i.

Ett oemotståndligt liv. Av Birgitta Bergin.

Anna tror inte sina ögon. Killen som kommer in på Riche är en kopia av hennes första kärlek Calle, som
tragiskt dog innan de hann bygga ett liv tillsammans. Annas vardag med Filip och hennes två barn skakas om
efter mötet i baren. Den unge mannen är som ett spöke från det förflutna och minnena av Calle hotar relationen
med Filip. Anna kan inte släppa det: Vem är han? Har han en anknytning till Calle?

Eufori : en roman om Sylvia Plath. Av Elin Cullhed.

Boken är en fantasi om Sylvia Plaths sista år i livet, innan hon begick självmord 11 februari 1963. I en rasande,
böljande, bångstyrig text möter vi Plath: förtvivlad, uppspelt, svartsjuk, grandios. Här ryms kärleken till
barnen, längtan efter att få skriva och frustrationen över maken Ted Hughes ovilja att dela ansvaret. Hennes
författarskap får alltid stå tillbaka för hans, men hennes inre monolog visar en konstnär av ovanlig kaliber.

Everland. Av Lars Göran Persson.

Nioårige Tor och hans mamma Sigrid flyttar till byn Gäddsjö i nordvästra Jämtland. Året är 1944 och byn
ligger nära gränsen till Norge som är ockuperat av Nazityskland. I de norska fjällen är tyska vetenskapsmän
i färd med att utvinna ett ämne för framställandet av en vätebomb. England har agenter i området. Tor och
hans nyfunne vän Valdemar träffar på en störtad och sårad engelsk officer. Det blir inledningen till ett rafflande
äventyr för dem.

Familjelexikon. Av Natalia Ginzburg.

Ett självbiografiskt porträtt av författarens italienska familj. Fadern Giuseppe och modern Lidia – ständigt på
kollisionskurs – fyller huset med vänner, böcker och politik, allt medan de fem barnen växer upp och Mussolinis skugga faller över landet.

6.

Fem år senare. Av Rebecca Serle.

Dannie Kohans liv går precis som hon planerat, hon får ett nytt jobb och tackar dessutom ja till sin pojkväns
frieri senare på kvällen. Men när hon vaknar nästa morgon ligger en helt annan man bredvid henne. Nyheterna
visas på tv:n och datumet i rutan är fortfarande den 15 december men året är 2025. Efter en chockartad timme
vaknar Dannie igen år 2020. Hon kan inte skaka av sig vad som har hänt. Det kändes annorlunda mot en vanlig
dröm. Fyra och ett halvt år senare stöter hon på mannen från sin vision.

Fråga mig igen. Av Mary Beth Keane.

Två unga par flyttar in på samma gata i en småstad utanför New York. Lena Gleeson längtar efter vänskap.
Anne Stanhope avvisar henne bestämt. Men deras barn, Kate och Peter, finner varandra med en vänskap och
kärlek som är självklar från start. Bakom stängda dörrar står dock allt inte rätt till, och en våldsam tragedi
påverkar båda familjerna under årtionden. Hur mycket kan man egentligen förlåta?

Fånga ljuset. Av Barbro Blomberg.

Fotografen Hedda drivs av drömmen om konstnärlig frihet och kvinnors rätt till medbestämmande i samhället.
Hon har egen ateljé i Helsingborg men får även uppdrag att dokumentera patienter på lasarettet. Maken Julius
gör allt för att Hedda ska ge upp sin ateljé och bli en god hustru. Vid Heddas sida finns lärarinnan Nelly som
lämnar skolan för en konstnärskarriär. Båda fantiserar om att bryta sig loss, fara iväg till ett självständigt liv i
Paris. Men den lilla dottern Klara kräver ansvar och försörjning, resan till ett annat liv tycks ouppnåelig.

Galleriet vid vattnet. Av Hanna Blixt.

Den andra delen i Leksandssviten. I Tällberg har Nora och Viktor bestämt sig för att öppna ett galleri med
återvunna saker. Nora är fast besluten att slå upp dörrarna till midsommar. Men tiden är knapp och det visar sig
att inget går lika smidigt som hon hoppats på. När Nora ropar in en tavla på auktion och hittar ett kärleksbrev
väcks hennes nyfikenhet. Vem är dalkullan på tavlan? Vem är brevet skrivet till? Och vem är avsändaren?

Gå i fängelse ; Kvinnor utan nåd. Av Camilla Läckberg.
Två fristående berättelser om hemligheter, svek och att ta makten över sitt liv.

Fyra ungdomar som känt varandra sedan barnsben firar nyår i en stor, lyxig villa med sjötomt utanför Stockholm. De är bästa vänner, precis som deras föräldrar som har fest i villan intill. De har allt, men bär också på
mörka hemligheter de inte delat med någon, inte ens varandra.
Ingrid Steen lever det perfekta livet med en framgångsrik make, villa i Bromma och en väluppfostrad dotter.
Victoria Brunberg har flytt från Ryssland och lever ett stillsamt liv på landet med sin man. Och Birgitta Nilsson
är en omtyckt lågstadielärare med en tystlåten man och två vuxna barn. Men bakom fasaderna är ingenting
som det först verkar. Tillsammans, men anonyma för varandra, bestämmer kvinnorna sig för att en gång för
alla slå tillbaka.

Hummerns sköld. Av Caroline Albertine Minor.

De tre syskonen Gabel lever helt olika liv: Ea har flyttat till San Francisco, där hon bor med fotografen Hector
och hans dotter, Sidsel är ensamstående mamma och arbetar som konservator på Glyptoteket i Köpenhamn,
medan deras envise lillebror Niels arbetar som affischuppsättare och står utan permanent bostad. Med åren har
skillnaderna blivit till avstånd men nu har ett dilemma uppstått som behöver lösas på en gång. Under fem dagar måste de närma sig varandra och sin gemensamma historia.

Inte alla män. Av Veronica Palm.

Emilia Berg brottas med livet hemma och storpolitiken i Riksdagen. Det blir inte enklare när hon upptäcker att
hennes barndomsvän Josefine blir misshandlad av sin beundrade make. Kan hon hjälpa någon som inte vill bli
hjälpt? Och om hon inte gör något, vad är hon då för människa? Är alla fina ord i plenisalen bara en fasad? Det
eskalerande våldet, rädslan och Josefines försök att ta sig vidare driver utvecklingen fram till det oundvikliga.

Jag är bror till XX. Av Fleur Jaeggy.

En samling av Jaeggys autofiktiva kortprosa. En hustru blir upphängd i en fågelbur i taket; en liten flicka låter
sin välgörarinna brinna inne; en kvinnlig mystiker från 1200-talet känner smaken av Kristi förhud på sin tunga;
vänner som Joseph Brodsky, Oliver Sacks och Ingeborg Bachmann dyker upp. Alla gränser är upphävda, inget
är otänkbart, förbjudet; nutid och dåtid flyter samman.

7.

Kär och galen i bokhandeln för ensamma hjärtan. Av Annie Darling.

Nina väljer alltid fel män. Hon hävdar bestämt att sann kärlek är lika med våldsam passion och eldiga meningsutbyten. När en gammal skolkamrat kommer in i bokhandeln vet Nina omedelbart att han inte är hennes
typ. Noah var den nördigaste pojken i hennes skola och har nu växt upp till en tråkig kostymnisse. Han tycks
enbart ha ögon för sin läsplatta. Men mötet visar bara hur lite Nina egentligen vet om sitt eget bultande hjärta.

Kära Emmie Blue. Av Lia Louis.

När Emmie är 16 år släpper hon iväg en röd ballong med ett brev vid den brittiska kusten. I brevet står hennes
namn, hennes mailadress och en hemlighet hon vill frigöra sig från. Några veckor senare blir hon kontaktad av
Lucas som funnit ballongen vid en strand i Frankrike och detta blir början på deras vänskap. Snabbspola 14 år,
Emmie är 30 år gammal och hopplöst kär i mannen som hittade hennes ballong för alla dessa år sedan. När hon
åker till Frankrike för att hälsa på Lucas och fira deras gemensamma 30-årsdag tror Emmie att han äntligen
kommer ställa frågan hon drömt om i nio år…

Kärleken. Av Helena Dahlgren.

Ellens val del 2. Året är 1916. Ellen börjar studera vid universitetet och flyttar till ett kvinnligt studenthem. En
dag möter hon Carl, en lågmäld men fascinerande man. Ellen kan inte kan sluta tänka på honom. Vad betyder
det för henne och pojkvännen Jonas? Societetsflickan Gabriella är allt Ellen inte är – rik, självsäker och förlovad med den stilige Oskar. Men Oskar har en hemlighet som kan förändra Gabriellas liv för alltid. När Ellen
bjuds på bal och Carl dyker upp tvingas hon till ett svårt beslut. I en värld där nytt och gammalt möts börjar
kvinnor upptäcka nya vägar.

Ljusnan du mörka. Av Lars Landgren.

Två personer färdas på Ljusnan, den älv som löper genom Hälsingland. Och medan deras eka sakta rör sig genom landskapet berättar den äldre för den yngre. Älven med dess svällande vattenströmmar blir den åder som
berättelserna stiger ur, eller använder som fond. Här formas en historia som är mörk och skrämmande, med
rötterna i folktro och sagor, i skräcken för tillvarons skumma hörn, men som också knyter an till vardagen och
vår moderna verklighet.

Mellan raderna. Av Johanna Schreiber.

Emily är nyskild och har precis börjat hitta sig själv efter att ha lämnat ett trist men tryggt äktenskap. Samtidigt som hon tar hand om självupptagna författardivor och planerar storslagna releasefester balanserar hon
känslan av nyvunnen frihet med saknaden efter sin son som bor halva tiden hos sin pappa. Efter en förlagsfest
inleder hon en passionerad relation med den karismatiske serietecknaren Herman. Den intensiva relationen
med Herman får Emily att tappa fotfästet på ett sätt hon aldrig gjort förut. När hon tar ett beslut som riskerar
hela hennes karriär, befinner sig Emily snart i en situation som kommer förändra både hennes eget och många
andras liv i grunden.

Mutant. Av Elisabeth Hjort.

En personlig essä om att de enda sätt du har att förflytta dig på, för att förbättra utgångsläget, är kroppsliga
och språkliga. Det handlar om flickblivandet, drakrösten och doktorslekar. Och om skam. Känslan av förräderi.

Mörkret som faller. Av Willy Vlautin.

Det handlar om trettioåriga Lynette som kämpar för att skapa en stabil framtid för sig och sin familj. I det USA
som är ”the land of the free” saknar Lynette fullkomligt skyddsnät. Hon är trängd från alla håll och har inget
att falla tillbaka på. Ändå försöker hon lyckas med det omöjliga - att snabbt få fram alla de pengar som behövs
för ordna upp den akuta situationen.

När jag ser dig. Av Holly Miller.

Sedan Joel var sju år gammal har han haft sanndrömmar och alltid mörka sådana. Han ser hemska olyckor och
ond bråd död för sina nära och kära. Därför har Joel bestämt sig för att aldrig mer bli kär. Men när han träffar
Callie kan han inte låta bli att dras till henne. Kanske kan han få en andra chans med henne? Med Joel får Callie den passionerade, djupa kärlek hon alltid saknat. En natt har Joel den dröm om Callie som han fruktat mest,
och nu tvingas de båda bestämma sig: Kan Callie stanna hos Joel och få veta sitt öde?
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Nästan bra på livet. Av Conny Palmkvist.

Självbiografisk roman som tar avstamp i när Connys dotter Lova föds. Hon är hett efterlängtad men snart
väcks en oro inom Conny. Varför är det så svårt att få kontakt med Lova? Utvecklas hon verkligen som alla andra barn? Och hur gör man för att nå fram till ett barn som lever i en helt egen värld? Lova får så småningom
diagnosen autism.

Pengar på fickan. Av Asta Olivia Nordenhof.

Ett porträtt av en kärleksrelation mellan huvudpersonerna Kurt och Maggie. De kämpar på i utkanten av
80-talets välfärdssamhälle, en tillvaro kantad av våld och hela tiden hotad av den liberala finanspolitikens
glupska maskineri. I hjärtat av romanen står också passagerarfartyget Scandinavian Star i lågor. Mordbranden
som inträffade 1990 kostade 159 människor livet och motiven var ekonomiska; det visade sig handla om ett
försäkringsbedrägeri.

Roskoden. Av Kate Quinn.

Året är 1940 och England förbereder sig för krig mot nazisterna. Tre väldigt olika kvinnor, Osla, Mab och
Beth, kallas till den lantliga gården Bletchley Park där Storbritanniens främsta hjärnor tränas för att kunna
knäcka de tyska militära koderna. Men kriget, förlusterna och hemlighetsmakeriet sliter på de tre vännerna och
de blir till slut bittra fiender. Några år senare dyker det upp ett krypterat brev och nu måste de lägga fiendeskapet åt sidan och tillsammans knäcka en sista kod.

Ryska dockor. Av Martha Hall Kelly.

Första världskriget tvingar Eliza och Sofija att leva åtskilda på var sin sida Atlanten, men de nära vännerna skriver
till varandra varje dag. Medan Sofija gömmer sig i familjens sommarpalats för att undkomma upprorsmakarna
som vill störta den ryska aristokratin, kämpar Eliza för de nödställda flyktingar som lyckats ta sig till New York.
Men den ryska landsbygden är inte den trygga plats som Sofijas familj hade hoppats på. När breven slutar komma
från Sofija tar Eliza saken i egna händer, samtidigt som Sofija inte skyr några medel för att rädda sina älskade.

Sanningens pris. Av Kelly Rimmer.

Beths fars demens har blivit allt värre med åren och när han slutligen flyttar in på ett äldreboende erbjuder sig
Beth att rensa ur barndomshemmet. Förvånat upptäcker hon att dörren till det gamla lekrummet är låst med
hänglås. Väl bakom den möts hon av en kaotisk röra av sin fars målningar, högar av gamla papper och annat
skräp. När Beth rotar igenom röran finner hon ett löst blad ur vad som verkar vara en dagbok, skriven av hennes bortgångna mor. Beth och hennes syskon växte upp i tron att deras mor dog i en tragisk bilolycka när de
var små, men dagboksanteckningen antyder något mycket värre än så.

Senseis portfölj. Av Hiromi Kawakami.

Tsukiko är 38 år och lever ensam. Hennes liv har kanske inte riktigt blivit som hon tänkt sig: hon har få vänner, träffar sällan sin familj, börjar bli uppgiven om att någonsin träffa någon. Och så dricker hon kanske lite
för mycket. En kväll stöter hon på sin gamla japanskalärare från gymnasiet. Eftersom hon inte kan minnas
hans namn gör hon som i skolan och kallar honom vid det formella tilltalsnamnet Sensei (”magistern”). Efter
detta första möte fortsätter de två att träffas på olika restauranger och barer, där de äter sig igenom det japanska
köker, dricker sake och konverserar.

Sockerormen. Av Karin Smirnoff.

Agnes, Kristian och Miika växer upp i Södertälje på 80-talet. De tre lite udda barnen har inget gemensamt,
men musiken för dem samman. De bildar Bretzel-ensemblen med musikläraren Frank Leide. Men vem är
Frank Leide? Trygghet när föräldravärlden sviker eller det största sveket?

Som gjorda för varann. Av Sophie Kinsella.

Ava är romantiker ut i fingerspetsarna. För att avsluta den där romanen hon alltid velat skriva, och komma över
sitt ex, beger hon sig till Italiens kust på en idyllisk skrivretreat. Under retreaten får ingen använda sitt namn
eller berätta om sin bakgrund, och Ava (eller Aria som hon kallar sig) möter Dutch, en galet snygg engelsman,
och de två förälskar sig handlöst i varandra. Men när retreaten tar slut måste de återvända till London och bli
Ava och Matt igen. Och trots den enorma passionen visar det sig att Ava och Matt är ganska olika varandra.
Visst, de är så kära man kan bli men är de verkligen kompatibla?
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Vår vid Sommen. Av Camilla Dahlson.

Majlis lever i sorg efter sin man Nils som nyligen avlidit. Hon känner sig ensam och instängd i villan i Tranås.
Kanske vore det bättre att flytta ut till sommarstugan permanent? Sagt och gjort, Majlis flyttar, men livet på
landet är tuffare än hon tänkt sig. Dessutom verkar Nils ha haft hemligheter för henne, det känns inte alls bra.
Och bina, vad i hela friden ska hon ta sig till med dem?

Älskade barn. Av Ashley Audrain.

Blythe vill ge sitt barn all den kärlek hon själv undanhölls när hon växte upp. Men det är inte så lätt med det
första barnet, och snart inser hon att det måste vara något som är fel med Violet eller med henne själv. När en
tragedi drabbar familjen blir Blythe övertygad om att hennes värsta farhågor är sanna.

Ö i dimma : om Utö, pesten och coronan. Av Jon Kahn.

Efter påsk 1711 åker prosten Jonas Grimsten från Österhaninge till Utö som drabbats så hårt av pesten. Han
vill hjälpa till. Vad kan en människa göra? 2020, i coronans tid, besöker Juliya, en rysk doktorand, Utö. Hon
vill förstå rysshärjningarna 1719. Hon fäster sig fort vid ön och dess människor. Dessa ödesår i skärgårdens
historia sätter dagens situation med corona i perspektiv.

Deckare & thriller
Bara ett offer. Av Kicki Sehlstedt.

Tredje delen i Probono-serien med kriminologen Kajan Berglund och journalisten Aida Svantesson. Aida
Svantesson har nyss återvänt till arbetet på Probono-redaktionen efter sin föräldraledighet när hon får ett hett
tips. Ett anonymt Instagramkonto pekar ut en känd politiker som våldtäktsman, och en tid senare försvinner
han spårlöst. Aida och Kajan börjar nysta i fallet och deras efterforskningar leder dem in i okända världar där
människor är beredda att döda för att utkräva hämnd eller dölja sina ljusskygga affärer.

Dagen är kommen. Av Ninni Schulman.

Den sjunde och avslutande delen i Hagforsserien. Några dagar före julafton hittas Harry och Inga Tynning brutalt
mördade i sitt hem ett par mil norr om Hagfors. Huset är i oreda och det saknas både pengar och smycken.
Det äldre paret tycks ha levt ett stillsamt liv och har av allt att döma varken fiender eller ovänner. Polisen, med
Christer Berglund och Petra Wilander i spetsen, misstänker att det rör sig om ett rån som spårat ur. Men ju mer
de undersöker saken, desto märkligare och obehagligare visar sig fallet vara. Journalisten Magdalena Hansson är
tillbaka på jobbet efter en längre tids sjukskrivning och blir snart djupt engagerad i morden som skakar bygden.

De mindre döda. Av Denise Mina.

Margo Dunlop befinner sig vid ett vägskäl. Hennes adoptivmamma har precis dött och Margos sorg gör henne
närmast paralyserad. Hon är dessutom nybliven singel, i hemlighet gravid och orolig över sin bästa väns
destruktiva relation. Hon ger sig av för att leta efter sin biologiska mamma. I stället hittar hon Nikki, sin mammas syster, som berättar att Margos mamma är död. Hon hittades mördad för ett antal år sedan, mördaren är
fortfarande på fri fot - och skickar hotfulla brev till Nikki... Men så får även Margo ett brev. Någon har väntat
och betraktat. Någon som i Margo ser hennes mammas exakta spegelbild...

De som inte syns. Av Micha Foss-Ghazarian.

Gustav Nyberg och Lisa Forss arbetar som poliser vid Spaningsroteln i Göteborg. En vårdag i maj 1999 finner
en av studenterna på Göteborgs universitet flera avlidna människor i Vasaparken (bakom universitetet). Till en
början antar man att det rör sig om en olyckshändelse. Men efter ett tag slås staden av både olust och rädsla.
En mördare visar sig gå lös.

Den sista spiken. Av Stefan Ahnhem.
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Den sjätte boken i serien om Fabian Risk. Han har utpressat. Han har misshandlat. Han har våldtagit. Han har
gått över lik för att nå hela vägen till toppen. Han är på alla sätt en vidrig man. Han heter Kim Sleizner och
han arbetar som polischef i Köpenhamn. Dunja Hougaard har gått under jorden för att på eget bevåg inleda en
utredning mot sin tidigare chef. I månader har hon och hennes team samlat information. När en högt uppsatt
man inom den danska underrättelsetjänsten hittas död tillsammans med en okänd kvinna i en bil på sjöbotten
utanför Köpenhamn börjar det äntligen bli dags för fällan att slå igen. Frågan är bara för vem.

Konferensen. Av Mats Strandberg.

En grupp anställda på kommunens exploateringsenhet anländer till den pittoreska lilla stugbyn vid Kolarsjöns
strand. De är där för att ha konferens om ett kontroversiellt projekt som väcker starka känslor, både på bygden
och bland personalen. Vad konferensdeltagarna inte vet är att någon iakttar dem från andra sidan sjön. Någon
som är ute efter hämnd. När mörkret faller börjar de försvinna, en efter en.

Löparen. Av Gustafson & Kant.

Sjätte delen i Singöserien. Under en promenad inne i skogen på Singö gör kriminalinspektör Solbritt en märklig upptäckt. I svårtillgänglig terräng hittar hon en professionell löparsko. Hon börjar misstänka en koppling
till den unga kvinnan Linda, en hängiven löpare som försvann i trakten. Spåren leder till det slutna boendet
Gullvivan, där ungdomar som hamnat utanför samhället tvångsvårdas. Men vad är det egentligen som pågår
innanför institutionens taggtrådsstängsel?

Mannen som försvann. Av Tony Fischier.

Bokhandelsbiträdet Hans Arnesson räddar en fyraårig flicka från att drunkna i Hamnkanalen. Kort därpå hittas
han knivhuggen till döds i sitt eget hem. Kriminalkommissarie Niklas Ragnvik och hans kollegor vid Göteborgspolisen utreder fallet som visar sig vara fullt av frågetecken. Vem var egentligen Hans Arnesson?

Napalm. Av Frida Moisto.

Del tre i serien om Lisa Engström. Sjukhuset Ryhov i Jönköping bombhotas. Strax därefter kommer en svårt
skadad kvinna in till akuten. Hon dör på operationsbordet, det som utan tvekan är ett mord kan kopplas samman
med bomben. Snart uppdagas ännu ett mord i samma stil. Kriminalkommissarie Lisa Engström är tillbaka i sin
barndoms trakter, bunden av sitt förflutna. Hon försöker desperat ta reda på sanningen i en alltmer hotfull miljö.

När allt brister. Av Helena Kubicek Boye.

När de anställda vid Säters rättspsykiatriska klinik ska fira sin tidigare kollega Marianne Lindbergs åttioårsdag
dyker inte hedersgästen upp. Dagen efter festen påträffas Mariannes bil övergiven på en enslig skogsväg. Den
nyinflyttade kriminalkommissarien Åke Blom griper snart en misstänkt, men när mannen, som tidigare varit
inlagd på rättspsyk, vägrar tala kontaktar polisen psykologen Anna Varga för att få hjälp. Hon måste få honom
att berätta var Marianne finns och om hon fortfarande är vid liv.

Olympia. Av Mons Kallentoft.

Sjunde delen i Zackserien. Två barn avrättas. En organisation som liknar en terrorsekt tar på sig det fruktansvärda dådet. Men vilka är de, och vad vill de? På Särskilda enheten är Zack Herry och hans kollegor satta i
högsta beredskap. Zack, som nu har fått en son tillsammans med Hebe, oroar sig för att något ska hända dem.
Olympia har förbjudit honom att träffa dem, och han slits mellan sin kärlek och rädslan för vad hans maktfullkomliga mor är kapabel att göra. Så sker en explosion på Grand Hôtel och Zack dras in i en grym härva som
blir djupt personlig.

Pojkarna. Av Cecilia Sahlström.

Den sjätte fristående delen om Sara Vallén på Polisen i Lund. En femtonårig pojke hittas mördad på en skolgård i Lund, mitt i sommarlovet. Gärningsmannen hittas snart, det är en kamrat till offret och han erkänner
genast, men anledningen till brottet vill han inte avslöja. Poliskommissarie Sara Vallén måste nu lista ut vad
som föregick scenariot där en femtonåring skaffat ett vapen, siktat det mot sin vän och tryckt av. De andra två
vännerna i den tajta kompisgruppen vägrar också att säga något.

Rovhjärta. Av Ulrika Rolfsdotter.

Annie Ljung har byggt upp ett nytt liv som socionom i Stockholm, långt från hembyn Lockne. När hennes
dementa mamma rymmer från äldreboendet tvingas Annie återvända till den plats hon både älskar och hatar.
Samtidigt försvinner hennes släkting Saga spårlöst och Annie övertalas att stanna. Vad har egentligen 17-åriga
Saga för hemligheter? Har hon rymt, varit med om en olycka eller mördats? Annie blir alltmer indragen i
sökandet och tvingas återigen möta demonerna från sitt förflutna.
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Skolan. Av Karin Wik.

Djupt inne i granskogen ligger Axelsons, en prestigefylld internatskola där traditioner och lojalitet är viktigare
än allt annat. En av skolans före detta elever är Ida Rossi, en gång framgångsrik kriminalreporter som efter ett
sammanbrott har gått in i ett tablettmissbruk. När två av Axelsons elever hittas brutalt mördade skickas Ida
mot sin vilja tillbaka till skolan för att göra ett grävande reportage. Men på skolan möts hon av tystnad och
misstänksamhet. Ida dras in i ett psykologiskt spel där hon tvingas möta sina egna traumatiska minnen allt
medan en dubbelmördare går fri …

Syndaren ska vakna. Av Linda Ståhl.

Hemmafrun Yvonne Tengbom försvinner spårlöst från sitt hem i Höllviken. Reub Thelander, ny på sin post
som kriminalchef, tar sig an fallet tillsammans med höggravida kollegan Estrid Berg. De hittar snart tecken på
att allt inte är som det ska: Yvonne tycks inte ha levt det stillsamma familjeliv som alla runt henne trott. Den
kontroversiella författaren Alex Carsén befinner sig i Stockholm när hon läser om försvinnandet. Trots att fallet
inte verkar ha någon koppling till tematiken i hennes böcker, som gör henne till en ständig måltavla för hot och
hat, kan hon inte släppa det.

Torsdagsmordklubben. Av Richard Osman.

Elizabeth, Joyce, Ibrahim och Ron, alla närmare de åttio, bor på ett luxuöst äldreboende på den idylliska engelska landsbygden. På torsdagarna träffas de och ägnar sig åt att efter bästa förmåga lösa ännu olösta brott. När
ett mordfall blir verklighet och lik dyker upp på de mest oväntade platser ställs Torsdagsmordklubbens mod och
kreativitet på sin spets och de bestämmer sig omedelbart för att hitta mördaren och lösa den kniviga mordgåtan.

Vaktposten. Av Lee Child.

Jack Reacher kliver av bussen i en namnlös, sömnig stad utanför Nashville, Tennessee. Hans plan är att dricka
en kopp kaffe och dra vidare. Det kommer inte att ske. Staden har stängts ner efter en cyberattack. Reacher är
inte ute efter problem, men han vänder dem knappast ryggen när de dyker upp. Han bestämmer sig för att stanna
kvar och ta reda på vad som har hänt. I centrum av det hela står Rusty Rutherford, en helt vanlig IT-kille som
vet mer än han tror. När männen med onda avsikter närmar sig Rusty, närmar sig Reacher de onda männen.

Vådaskott. Av Katrine Engberg.

Tredje delen i Köpenhamnsserien. Tonåringen Oscar försvinner från sitt välbärgade hem i Köpenhamn och
lämnar ett kryptiskt meddelande efter sig. Samtidigt hittas ett lik i sopförbränningsanläggningen Amager. Utredningen leder polisinspektörerna Jeppe Kørner och Anette Werner till Oscars färgstarka familj Dreyer-Hoff, som
driver ett auktionshus. Men är den starka familjesammanhållningen avundsvärd, eller är de vuxnas kärlek till
sina barn snarare sjuklig? Esther de Laurenti, pensionär med näsa för mysterier och Kørners vän, gör en fasansfull upptäckt på webbsidan för Dreyer-Hoffs auktionshus. Vem är det som mördar för att skapa odödlig konst?

Böcker bearbetade till lättläst
Ett enklare liv. Av Anna Fredriksson.
Under fullmånen. Av Lisa Förare.

Böcker med extra stor stil
Je m’appelle Agneta. Av Emma Hamberg.
Som en fjäder i vinden. Av Sofia Lundberg.
The queen’s gambit. Av Walter Tevis.
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Biografier
36 dygn i dödens väntrum. Av Thomas Wilander & Marcus Birro.

Thomas stod stark mitt i livet. Småbarnspappa, framgångsrik i sitt yrke och med en orubblig tro på den egna
förmågan, på livet som sådant. Trots det gick Thomas från fullt frisk till döende på fyra dagar. Utan att knappt
förstå vad det var som hände så började covid 19 släcka ner hans kropp, steg för steg. Till slut återstod inte annat från läkarna än att söva ner honom. Det var tänkt att han skulle sövas i några timmar, max något dygn. Men
Thomas låg nedsövd på IVA i Danderyd i 36 dygn, bland de längsta av alla som drabbats av corona i Sverige,
och stannade sammanlagt 51 dygn på IVA.

Agent Sonya : älskarinna, mamma, soldat, spion. Av Ben Macintyre.

Ursula Kuczynski var tysk judinna och tidigt en hängiven kommunist som sedermera blev överste i röda
armén. Och hon förstklassig sovjetisk spion med kodnamnet Sonya. Hennes verksamhet sträckte sig över hela
världen. Från Schweiz planerade hon ett mordförsök på Hitler, hon spionerade på japanerna i Manchuriet och
hjälpte Sovjetunionen att bygga sitt första kärnvapen. Agent Sonya genomförde några av de farligaste spionaktionerna under 1900-talet.

Barnen på Hidden Valley Road. Av Robert Kolker.

Familjen Galvin tycktes vara en mönsterfamilj på alla sätt. Pappa Don gjorde karriär inom militären, hemma
var mamma Mimi en strävsam matriark som uppfostrade de tolv barnen, varav tio pojkar, alla födda under
babyboom-åren mellan 1945 och 1965. De bodde på Hidden Valley Road, i Colorado Springs, som en inkarnation av den amerikanska drömmen under rekordåren. Men under det turbulenta 60-talet rämnade den lyckliga
fasaden och tragedierna kom slag i slag. Sex av familjens söner skulle komma att diagnosticeras med schizofreni, och sjukdomen förde familjen till ruinens brant.

Billie Eilish. Av Billie Eilish.

Billie Eilish är popsensationen som under sin raketartade karriär blivit den yngsta personen någonsin att vinna
alla fyra huvudkategorier på Grammygalan. Med personligt utvalda bilder som aldrig tidigare publicerats visar
hon här sitt liv från barndomen, livet på turné, det dagliga arbetet med musiken och mycket mer.

De sanningar som förenar oss : en amerikansk resa. Av Kamala Harris.

Vicepresident Kamala Harris föräldrar var invandrare och människorättsaktivister och hon växte upp i
Oakland, Kalifornien. Miljön präglades av ett starkt engagemang för social rättvisa. De egna erfarenheter vägledde henne sedan, när hon så småningom kom att göra sig ett namn som en av vår tids politiska ledare som tar
ställning i svåra frågor, åt att ge röst åt dem som inte kunde göra sig hörda. Här delar hon med sig av insikter
och kunskaper som hon tillskansat sig under sin karriär och från personer vars gärningar inspirerat henne.

Elsas husdröm : en sommar, en sorg & tusen loppisar. Av Elsa Billgren.

Efter ett år präglat av livsomvälvande förändringar och utmaningar bestämde sig Elsa Billgren tillsammans
med sin familj för att köpa ett sommarhus i behov av upprustning på Gotland. Inför sina tusentals följare
markerade det starten på en resa kantad av både inre och yttre förändring. Boken innehåller allt från personliga
insikter och motiverande texter till praktiska instruktioner och utsökta recept.

Frida : min okända farmors krig. Av Nina Grünfeld.

Nina Grünfeld visste ingenting om sin farmor förrän hon började gräva i arkiven. Det hon fann var en gripande
berättelse om tillhörighet, förlust och saknad. Frida föddes 1908 i Österrike-Ungern i en ortodox judisk familj.
Hon levde som prostituerad, misstänktes för spioneri och fick lämna bort sin son. Grünfeld finner ledtrådar
som för henne närmare lösningen på gåtan kring den försvunna Frida.

Genomskåda narcissisten! : en sann kärlekshistoria med farliga konsekvenser.
Av Martina Skowronska.

Narcissism handlar inte bara om att någon är ytlig och älskar sin egen spegelbild - det är en allvarlig personlighetsstörning. Den som hamnar i klorna på en narcissist kommer sakta, säkert och beräknat att bli misshandlad.
Boken är en omfattande guide till att genomskåda narcissister och deras manipulationsmetoder.
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Inte bara David : om ett annorlunda föräldraskap. Av Kent Pettersson & Annie Magnusson.
Kent är 29 år när sonen David föds. Till en början verkar allt normalt, men när David är lite mer än ett år visar
det sig att han är döv. När han närmar sig sin treårsdag har han slutat att teckna och blir mer och mer inåtvänd.
David diagnostiseras med grav autism och livet blir annorlunda än det Kent har sett framför sig.

Jag behöver Hedvig. Av Jessica Roos Rahmquist.

Snabbt liksom kastar jag den rosa snuttefilten över hennes nackparti. Puh … nu syns det inte längre. Mitt barn
har inte Downs syndrom, det ser jag klart. Men så lyfter jag på filten och hjärtat hamrar så att jag kan höra
mina egna hjärtslag. Nu syns det igen. En bra stund står jag så. Filt på, filt av. Downs syndrom. Inte Downs
syndrom. Det visar sig att den lilla flickan fötts med Downs syndrom och hjärtfel. Om tankar och känslor som
man inte vågar uttala högt och en moderskärlek som bär en familj genom alla svårigheter.

Krigsärr : minnen från slagfältet och striden med mig själv. Av Jason Fox, Matt Allen.
Jason Fox berättar om sin långa och framgångsrika karriär som elitoperatör i Special Boat Service ett arbete
präglat av eldstrider, gisslanfritagningar och riskfyllda utbrytningar. Men han skildrar också en strid av ett
helt annat slag: den psykologiska nedbrytningen och insikten om att han inte är oövervinnelig, vilket till slut
tvingar honom att lämna den militära banan.

Kring denna konst. Av Stina Wollter.

Sedan mer än trettio år tillbaka har Stina Wollter varit yrkesverksam konstnär. Boken innehåller ett rikt urval
av Stinas egna verk genom årtionden – från måleri och teckningar till kollage, skulpturer och foton. Den är
både indelad i kronologiska avsnitt som baseras på teman och erfarenheter i hennes eget liv, och här och där
får vi även djupdyka ner och stanna upp i enstaka verk. Hon beskriver hur konsten och livets händelser vävs
samman och påverkar varandra i ett växelspel där konsten står för både ett tryggt rum och ett sätt att kommunicera med omvärlden och samtidigt förstå och bearbeta den.

Kärlekspsykosen. Av Frida Andersson.

När jag var 21 år fick jag en psykos. Jag var en ung student vid universitetet i en ny stad och livet skulle börja.
Jag längtade efter kärlek och gemenskap som så många andra. Men i mitt fall slog det över fullständigt och en
förälskelse ledde mig långt in i en galen värld, en värld som bara jag förstod.

Livet i hundraåttio. Av Tina Thörner.

När Tina Thörner slog sig in som kartläsare i den mansdominerade rallyvärlden bröt hon ny mark. Hon har navigerat genom livet i full fart, alltid vågat välja sin egen väg och följt sin inre karta. Det ständiga målet att tillhöra
världens bästa team, privat som professionellt, har gett resultat och kostat på. Det har lett till kraschade relationer såväl som kraschade bilar. Tragedier som triumfer. Och ett par tillfällen då döden undvikits med en hårsmån.

Livet öppnar dörrar, men du måste själv gå in. Av Britta Kasholm Tengve.

Följ med Britta som ung, ensam läkare i en avlägsen del av Tanzania och vidare som överläkare i kirurgi och
klinikchef vid Regionsjukhuset i Örebro. Hennes berättelse tar oss från uppväxten i ett idylliskt Lindesberg till
ett liv i Stockholms skärgård med en älskad make, båtbyggare i skärgården och på Sri Lanka. Maken utvecklar
senare demens. Livet har inneburit många resor runt omkring i världen och boken bjuder på flera äventyr. Som
hur man kör en Saab 96 från Tanzania till Kapstaden.

Moder liv. Av Ewa Fröling.

Skådespelaren Ewa Fröling utgår från det cancerbesked hon fick 2016 och berättar om året med otaliga sjukhusbesök och behandlingar; en tid av ångest, smärta och ilska. Hon skriver också om moderskap, om värme,
om minnen från en fantastisk karriär och de starka kvinnorna i släkten som gått före.

Tjur på retur : en kärleksförklaring till alla gubbar. Av Kalle Moraeus med Johan Hedberg.
I början av 2010-talet hade Kalle Moraeus slagit igenom i Melodifestivalen och fått eget TV-program. Han
blev till och med utsedd till julvärd i Sveriges Television. Han stod på toppen - men han var också på botten.
Inombords mådde han sämre än nånsin förut. Hans sätt att leva hade också satt sina tydliga spår. Han åt för
mycket, drack för mycket, rörde sig för lite. Inte nog med det: Dottern flyttade hemifrån och frun meddelade
att hon ville skiljas. Plötsligt satt Kalle med en kastrerad katt som enda sällskap i ett stort hus och undrade var
hans liv hade tagit vägen. Han måste ändra på saker. Framför allt måste han ändra på sig själv.
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Ulla Winblad : liv och legend. Av Rebecka Lennartsson.

Ulla Winblad har gått till historien som fiktiv gestalt i nationalskalden Carl Michael Bellmans rika sångskatt.
Men vem var verklighetens Ulla Winblad? Det här är sannsagan om Maria Christina Kiellström (1744-1798),
flickebarnet som växte upp i Stockholm och blev ett helt sekels sexsymbol. Hon föddes som utfattig och dog
som gift husägare. Däremellan rumlade hon och larmade i den sceniska stad där hon rörde sig mellan krog och
bal, stuga och slott.

Ulles mamma : om livet med en vuxen dotter med funktionsnedsättning.
Av Elisabeth Sandlund.

Hur är det att vara förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Elisabeth Sandlund berättar om frigörelse och tandborstning, om vardag och glada nyheter, om teckenspråk och teater, om hur man lär sig att ta
vara på samhällets resurser och om att möta andra unika människor.

Ljudböcker på Mp3
Dagen är kommen. Av Ninni Schulman.
Dolda mördare. Av Lynda La Plante.
Ett oemotståndligt liv. Av Birgitta Bergin.
Gift med maffian : min nakna sanning. Av Lotta Moss.
Gå i fängelse & Kvinnor utan nåd. Av Camilla Läckberg.
Hantverkaren. Av Sharon Bolton.
Jag skriver över ditt ansikte. Av Anna-Karin Palm.
Skallra. Av Fiona Cummins.
The queen’s gambit. Av Walter Tevis.
Utloggad. Av Lilly Emme.

Film
Häxorna (barn- och familjefilm, komedi, äventyr)
Själen (barn- och familjefilm, komedi, äventyr)
Tunna blå linjen : säsong 1 (dvd-serie, drama)
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Faktaböcker
66 day challenge. Av Ulrika Davidsson.

Ulrika Davidssons nya hälsokokbok är en hälsoutmaning för alla som vill leva ett friskare och smalare liv. En
heltäckande kostplanering för 66 dagar med kalorisnåla men matiga recept som hjälper dig att komma igång
med ett energifyllt och hälsosamt liv.

7 sätt. Av Jamie Oliver.

Enkla och tydliga recept för varje dag i veckan. Boken utgår från de 18 huvudråvaror vi älskar allra mest och
utifrån dem har Jamie Oliver skapat sju recept på varje råvara.

Att förlora en hund. Av Mickie Gustafson.

Som hundägare måste man ibland själv avgöra när det är dags för avsked. I sådana situationer uppstår många
frågor och ofta också skuldkänslor. Hur tar man ställning till avlivning eller bortlämnande? Hur hanterar man
sin sorg? Och hur berättar man för barnen?

Bikt om dikt. Av Niklas Schiöler.

Författaren skriver personligt och initierat om poesins betydelse: om livsförståelsen, skönheten och förgängligheten. Dikten som en andra andning. Det är på samma gång poesireflexion och konstbekännelse.

Boken om öl och andra goda grejer. Av Nils Hultkrantz, Markus Junkala, Simon Karlsson.
Författarna ville göra en bok om hur du själv kan brygga öl med karaktär. Öl med klassisk stil, men också
öl som utmanar, väcker intresse eller provocerar. Dessutom bjuder dem på sina bästa maträtter och mat- och
ölkombinationer.

Det godaste till grillat : såser, röror, grönt. Av Lena Söderström.

Vad vore grillmiddagen utan alla goda tillbehör? I boken hittar du recept på massor av gott och grönt, som
röror, dippsåser, fräscha sallader, smarta allt i ett-rätter, recept på syrat och kimchi och snacks. Dessutom
marinader, såser, glaze och rubs.

Friluftsliv och äventyr i Sverige : med utflyktsmål för hela familjen.

Från Lappland i norr till Skåne i söder får du förslag på friluftsliv och dagsutflykter till klassiska besöksmål
och hemliga smultronställen. Som det magiska norrskenet i Abisko, urbergsgrottorna nordost om Iggesund,
myskoxarna i Tännäs och de mäktiga vattenfallen i Dalarna.

Första hjälpen för din hund : allt du behöver veta om hunden blir sjuk. Av Jennifer Parker.
Den här handboken rätar ut alla frågetecken och hjälper dig att agera på rätt sätt när hunden är sjuk eller
skadad. Här finns tips och råd samt tydliga instruktioner och förklarande bilder som guidar dig rätt i allt från
mindre rivsår till livshotande skada.

Grill : Frederik Zäll’s bästa. Av Frederik Zäll.

Författaren har samlat några av sina bästa grillrecept, som till exempel Peppargrillad Lax med jordgubbar,
Heta entrecôterullader, Charkens bästa med surkål, Devil s Smoked Chickenn och Mighty Fine Iberico Steak.

Grilla : hur lätt som helst. Av Jessica Frej.

Innehåller över 100 enkla recept. Här finns allt du behöver för att lyckas vid grillen; marinader, såser, fågel,
fisk, mittemellan, grönsaker och drinkar.

Jennys sommar. Av Jenny Warsén.

I boken finns recept på grillmiddagar, midsommarmat, läskande drycker, svalkande efterrätter och gofika. Här
hittar du dessutom förslag på picknickmat och tips på vad du kan göra med trädgårdens bär och frukter.

Jord och gudar. Av Maria Küchen.
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En fredagseftermiddag har rörmontörer grävt en djup grop utanför Maria Küchens ytterdörr. I gropen upptäcks
ett skelett. Det visar sig att man har råkat hitta en tusen år gammal grav. En lucka i tiden öppnar sig.

Kaosvego. Av Sara Ask & Lisa Bjärbo.

I boken finns ett femtiotal helt nya recept på vegetariska vardagsmåltider som går snabbt att svänga ihop och
inte kräver tusen krångliga ingredienser för att bli goda.

Kleopatra. Av Dick Harrison.

I denna biografi tränger Dick Harrison bortom myternas och propagandans Kleopatra. Här bemöts de hisnande
skrönorna om blodtörst, sexmissbruk och giftormar. Istället kommer vi närmare regenten, realpolitikern, fyrabarnsmodern, kvinnan.

Ledarskap : en interaktiv ansats. Av Stefan Sveningsson, Mats Alvesson.

Författarna beskriver ledarskapets historia pedagogiskt och underhållande fram till idag, och tar sig sakligt an
ledarskapets olika perspektiv genom att resonera och problematisera såväl teori som praktik.

Lindas Baka i långpanna : från mjuka kakor och tårtor till bullar och matbröd.
Av Linda Andersson.

Här finns över 50 recept som alla kan baka. Bjud på falska wienerbröd, citronkärleksmums, fudge brownies,
supersaftig banankaka, bärpaj, morotskaka med frosting, kanelgömma och himmelsk gräddtårta.

Nordiska gudasagor. Av Katarina Harrison Lindbergh.

Historierna utspelar sig i ett magiskt universum där jättar lever i världens utkant. Gudarna i Asgård krigar, intrigerar, älskar och festar. Under sina många äventyr möter de människor och dvärgar, vänner och fiender. Över
allt höjer sig världsträdet Yggdrasil.

Nu bakar vi. Av Clara Lidström, Annakarin Nyberg.

En bakbok för alla barn som älskar att baka. Här ryms en mängd recept som små bagare kan följa med stöd av
pedagogiska steg-för-steg-illustrationer och tydliga texter.

Sju sorters kakor : Sveriges bästa recept på klassiska bakverk och nya favoriter.
Recept: ICA provkök, Mia Öhrn och Maria Selin.

Recept på vetebröd, skorpor, wienerbröd, mjuka kakor, långpannekakor, rulltårtor, småkakor, bakelser, tårtor
samt hur du bakar utan ugn.

Sätt att se : en guide till Capri och till livet. Av Tomas Falmer & Philip Warkander.

Bokens syfte var initialt att utveckla den traditionella reseboksgenren genom att kombinera beskrivningar av
Medelhavsön med mer filosofiska perspektiv. Boken består till stor del av fotografier.

Veganska godsaker : mina bästa recept på bullar, kakor och cheesecakes.
Av Frida Svanberg.

Här handlar det om bakverk där ingredienser som dadlar och avokado är lika förbjudna som ägg och mjölk,
Frida vill att alla ska kunna baka tårtor, bullar och kakor som smakar identiskt med det vi i allmänhet kallar
vanlig fika. Onyttiga, sockriga och veganska.

Vår kokbok student. Av Anna K Sjögren mf.l.

Billiga och goda middagstips och hundratals recept med noga utvalda råvaror med influenser från hela världen.
Du lär dig allt om att spara pengar när du handlar mat, ta vara på rester, hur du förbereder och planerar veckan
och letar upp de bästa råvarorna.

Vår kungafamilj i fest och vardag 2021 : Carl XVI Gustaf 75 år.
Red. Lisa Ernemar, Johanna Strömqvist.

Årets specialutgåva fokuserar mest på kungen och hans decennier som Sveriges längst regerande monark.
Utöver detta kan man i vanlig ordning läsa om årets stora händelser i form av kungliga engagemang, besök,
invigningar och ceremonier.

Vävglädje : Estrid & Eugenia. Av Anette Holgersson, Kristina Lantz.

Författarna fömedlar glädjen i processen när de skapar sina trasmattor vävda i ett antal olika tekniker och
variationer. Lekfullheten har fått styra. Förutom mattor har de också gjort ett antal kuddar, dynor, dukar och
väskor, som kan inspirera till nya vävprojekt.
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Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Castors & Frippes odlargrejer. Av Lars Klinting. (pekbok)
Hålla hand. Av Anna Nordin.
Här kommer glassbilen. Av Arne Norlin, Jonas Burman.
Konrad klär på sig. Av Åsa Mendel-Hartvig.
Min lilla insektsbok. Av Sofia Gregersen. (pekbok)
Min mamma är snabbare än din! Av Emma Virke & Joanna Hellgren.
Mumindalens alfabet. Av Annika Sandelin.
Pelle hittar en önskesten. Av Astrid Lindgren, Maria Nilsson Thore.
Sov nu, Sickan. Av Sofia Rådström.
Stora boken om Spyflugan Astrid. Av Maria Jönsson.

Ca 6 - 9 år
Man lever bara nio gånger. Av Anja Gatu, Anna Nilsson.

Har du också undrat vad din katt har gjort hela natten när den kommer hem trött och smutsig i gryningen? I
den här boken får du svaret! Den lilla katten Samira Karlsson har just flyttat med sin familj till Rosengård.
Snart träffar hon Pälsa, en cool och charmig katt som tar henne till spännande platser, som vattenlekplatsen och
kattkaféet och till och med en boxningsklubb. Med Pälsa vågar hon allt. Men inte i sin vildaste fantasi hade
Samira Karlsson kunnat ana att hon och Pälsa skulle bli hemliga agenter och ägna sig åt farliga uppdrag.

Odjurspanarna. Av Annika Widholm.

Sjätte boken om spanarna Malva och Hanna. Malva och Hanna är på läger vid en stor sjö. Det är jätteroligt.
De badar, leker och ska åka båt. Men då nämner lägerledaren att det finns ett sjöodjur i sjön. Det gör Malva
nervös. Men det kan väl inte vara på riktigt eller?

Snart sommarlov! Av Katja Tydén, Ingrid Flygare.

Följ med barnen i klass FA under deras första skolår, från den pirriga skolstarten till det första sommarlovet.I
den tredje boken om förskoleklassen är det vårtermin för Nora, Pablo, Shirin och de andra kompisarna. Det händer så mycket i nollan. De har brandövning, friluftsdag med bussutflykt, och på skolgården stryker en hemlig
katt omkring. När en tjuv dyker upp utanför skolan är Stian modig och hindrar honom från att stjäla en cykel.

Spöket går vilse. Av Mårten Melin, Hanna Granlund. (Spöksystrar)

Det är friluftsdag i skolan och klassen ska orientera. Som tur är hamnar Maj och Nila i samma grupp som
Jeewa, som går på orientering två gånger i veckan. Det kan ju inte bli bättre! Fast när Maj bestämmer sig för
att skoja lite med Jeewa hamnar de istället vilse i skogen. Kan Majs spökkonster hjälpa dem nu?

Ca 9 - 12 år
Den öde staden. Av Erin Hunter.

Första delen i serien Survivors, berättad helt ur hundarnas ögon. Lucky har alltid varit en ensamvarg, och har
strövat fritt på stadens gator. Men så drabbas staden av en jordbävning, det Stora morret, och inget blir någonsin sig likt. För första gången måste han våga lita på någon annan än sig själv, när han bildar en flock med
några tidigare koppelhundar som tappat bort sina ägare.
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Gips : eller när jag fixade hela världen på en dag. Av Anna Woltz.

Fitz föräldrar tänker skiljas och hon är rasande på dem. Men mitt i alltihop blir hennes syster skadad och måste
till sjukhuset. Där träffar Fitz en märklig kille och utan att hon riktigt förstår hur det går till har hon gjort upp
en romantisk plan för en sjuksköterska, stulit gips och råkat blir kär. Vissa sitter snällt i väntrummet, medan
andra ser till att fixa saker!

Uppdraget i London. Av Hanna Blixt och Jakob Blixt.

Vännerna Milton och Iona har på något sätt råkat ändra historien så att nazisterna vinner kriget. Nu måste de
ställa allt till rätta och försvinner in i en tidsresa som tar dem till England mitt under brinnande krig.

Vita lögner, röda hjärtan. Av Nora Dåsnes.

Tuva har precis börjat i sexan och ingenting är som det brukar. En av Tuvas bästisar, Linnea, har fått en pojkvän, och Tuvas andra bästis, Bao, är arg för att hon tycker att Linnea sviker gänget. Mitt emellan står Tuva och
vet inte vilken sida hon ska välja. Vem är hon egentligen? Ska hon också försöka bli tillsammans med en kille,
eller ska hon fortsätta leka barnsliga lekar i skogen med Bao?

13 år och uppåt
Andetag. Av Jennifer Niven.

Före: Sommarlovet närmar sig, och sjuttonåriga Claude drömmer om att skriva. Till hösten ska hon börja på
college, bli en hyllad författare, och kanske, möjligtvis ha sex. Sedan släpper hennes pappa bomben han och
hennes mamma ska separera. Efter: Claude accepterar motvilligt att tillbringa sommaren med sin mamma på
en avlägsen, myggomsvärmad ö. Det är tveksamt vad som egentligen ska bli bättre där, tills Jeremiah Crew
dyker upp. Han jobbar som guide på ön, är en fantastisk lyssnare men vägrar själv prata om sitt förflutna.

Vem har sagt något om kärlek? : att bryta sig fri från hedersförtryck. Av Elaf Ali.

En skildring av hur ett hedersstyrt liv i Sverige kan se ut. En direkt inblick i de förhållningsregler och förbud
som präglade författarens uppväxt, och som ingen av klasskompisarna kände till eller fick veta någonting om.
Minnena av ett dagligt förtryck som utövades av de människor som stod henne allra närmast. Det är också
berättelsen om en frigörelse. Om modet som krävs för att gå sin egen väg, och styrkan för att göra upp med sin
och sina föräldrars världsbild och historia.
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