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Medicin
ABC om kardiologi. Red. Jakob Robertsson (grafik och illustrationer).

Läkartidningen har här sammanställt tio ABC-artiklar och tio översiktsartiklar som rör kardiologi. Artiklarna
har uppdaterats avseende diagnostik, behandling och referenser. De har också redigerats om med avsikten att ge
en tydlig och handfast beskrivning av de diagnoser och metoder som beskrivs.

ACT från hjärtat : hur du som terapeut kan arbeta flexibelt, processbaserat och
klientbaserat. Av Robyn D. Walser mfl.

Det finns många böcker som beskriver ACT men det finns få böcker som på ett träffande och belysande sätt
fångar det terapeutiska förhållningssätt som genomsyrar metoden men det gör den här boken. Författaren ger en
tydlig och handfast beskrivning av de diagnoser och metoder som beskrivs.

Avancerad hjärt-lungräddning till barn : kursbok med webbutbildning.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning.
Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen : kursbok med webbutbildning.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning.
Blodersättning och vätsketerapi : inom akutvård, anestesi, kirurgi och intensivvård.
Av Henrik Zetterström, Robert Hahn.

Vilken sorts vätska, hur mycket blod, när, hur och varför? Den här boken går igenom dagens utbud av blodprodukter och infusionsvätskor och beskriver förtjänster och nackdelar men även fallgropar och risker vid felanvändning.

Bra mat vid typ 1-diabetes. Av Hannah Helgegren mfl. Andra upplagan.

Skriften presenterar råd, tips och inspiration för dig med typ 1-diabetes. Du får en översikt av vad forskningen
lyft fram som extra viktigt att äta och kan läsa om mat som är bra för ditt blodsocker, din vikt, dina blodfetter
och som samtidigt smakar gott. Helt enkelt ingredienserna för ett långt, friskt och gott liv med typ 1-diabetes.

Medfödda alkoholskador hos barn : om FAS och FASD. Av Jenny Rangmar, Ihsan Sarman.

Boken handlar om de medfödda alkoholskador barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser och kognitiva och
beteendemässiga svårigheter. Den vänder sig både till yrkesverksamma inom vård, pedagogisk verksamhet eller
socialtjänst och till studerande inom dessa utbildningar.

Psykiatri 1. Av Nina Bodén.

Den här boken presenterar ämnet Psykiatri på ett sätt som anpassats till en kommande yrkesbana som undersköterska eller vårdbiträde. Faktatexter varvas med reflektera-frågor, fallbeskrivningar och rikligt med övningar
som testar elevernas förmågor på olika betygsnivåer.

S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Stockholm
S-HLR barn : hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal : kursbok med
webbutbildning. Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Stockholm
Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser.
Av Gabriella Nilsson, Inger Lövkrona. Upplaga 2.

Våld påverkar oss alla, en del genom sina arbeten där de kan möta både offer och förövare. För andra genom
att läsa tidningen, se på film eller på andra sätt. I denna reviderade och utökade upplaga uppmärksammas ”nya”
former av våld, såsom våld i hederns namn och våld i kölvattnet av ökad digitalisering.

1.

Psykologi

Nära gränsen : så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad.
Av David Waskuri.

Det här är en självhjälpsbok som lär dig att se och motverka problemen innan de blir värre. Författaren har
samlat insikter från möten med klienter. Här ger han sina bästa verktyg för olika behandlingar, men det främsta
målet är att förebygga den stress och oro som drabbar allt fler i samhället.

Sociologi & samhällsvetenskap
Gangsterväldet. Av Dick Harrison.

I den här boken får vi läsa om hur maffian, med män som Al Capone i spetsen, tog makten över USA:s undre
värld under 1920-talets i Chicago och New York. Denna tid av mord och svartabörshandel är ständigt aktuell
och har inte minst fångat vår fascination på vita duken.

Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning.
Av Malin Edmar. Sjunde upplagan.

Boken tar upp de regler som rör internetpublicering och IT-relaterade produkter och tjänster, inklusive e-handel. Med många exempel och aktuella rättsfall som fungerar som hjälp vid tolkning av lagen. Malin Edmar är
advokat och har lång erfarenhet av att arbeta med IT-rättsliga frågor.

LSS 2021 : Stöd och service till vissa funktionshindrade.
Av Monica Larsson & Lars G Larsson.

LSS 2021 är en nödvändig informations- och lärobok för alla som arbetar med frågor som berör personer med
funktionsnedsättning. Boken är uppdaterad avseende gällande lagstiftning till och med sista december 2020.

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
44 kapitel om 4 män. Av BB Easton.

Efter att ha ägnat flera år åt att försöka hetta upp mitt s*xliv gav jag upp och vände mig till min dagbok.
Kanske var Ken, min vackra, kalla, sifferälskande man helt enkelt inte kapabel till den typ av passion jag ville
ha. Om jag inte kunde få den typen av passion i verkligheten kunde jag åtminstone skriva om det. Ingen skulle
ju någonsin få veta. Gissa vad? Min man läste. Och inte bara det. Det väckte honom till liv. Berusad av makt
började jag testa gränser. Det jag skrev blev mer och mer utformat för att manipulera Kens beteende. För det
mesta gick det strålande förutom när det inte gjorde det.

En natt i Logtown City. Av Daniel Andersson.

Samtidigt som polisen griper en ökänd försvarsadvokat, drar ett brutalt råskinn fram genom staden som en
enmansarmé. En erfaren förhörsledare kallas in för att bistå i båda utredningarna, samtidigt som en maskerad
brottsbekämpare gräver i den undre världen i jakten på ledtrådar. Under en natt korsas deras vägar då varulvar,
superhjältar och korrumperade poliser samsas om utrymmet i Logtown City.

Ett färgat liv. Av Ulrika Nandra.

När Saskia blir gravid med en muslimsk man blir hon förskjuten av sin far Amal - konstnären som i sin
ungdom gjorde uppror mot familjens traditionella värderingar men som nu blivit en religiös fanatiker. Tio år
senare reser Saskia till Indien för ett reportage. Väl där gör hon en chockerande upptäckt om Amals bakgrund
som gör att hon måste kontakta honom igen.

Jag heter Emilie : en biografisk roman om Emilie Flygare-Carlén. Av Bodil Tingsby.

Som ung var hon en skeppare i kjol, en köpman som seglade utmed västra kusten. Egentligen otänkbart för en
ung kvinna i början av 1800-talet. Men hon sprängde fler gränser. Emilie Flygare-Carlén, 1807–1892, blev sin
tids mest lästa, bäst betalda och internationellt mest spridda författare. Bodil Tingsby skrev manus och producerade 2018 en dramadokumentär om författarinnan Emilie Flygare-Carlén, född i Strömstad som fjortonde
barnet till kaptenen och köpmannen Rutger Smith och hans hustru Margaretha, född Stiegler. Här är en roman
om hennes livsöde.

Jag skriver över ditt ansikte. Av Anna-Karin Palm.

Du säger: ”Vad heter din mor nu igen?” Jag svarar: ”Det är ju du. Du är min mor.” Biografisk berättelse om
författarens mor som drabbas av Alzheimers sjukdom. Det blir en berättelse om klassresa, familjehemligheter
och en komplicerad mor-dotter-relation. Ett vemodigt och kärleksfullt porträtt av en beundransvärd och okonventionell kvinna och hennes livsöde men också av en familj och deras hantering av sjukdom och död.

Järnmärkt. Av Helén Wigh.

Värmland, 1858. Efter att ha begravt sin far återvänder Carl till den lilla gruvbyn Persberg, orten fadern flydde
från tjugo år tidigare. På sin dödsbädd avslöjade fadern slutligen sanningen om moderns död. När Carl får
veta att modern mördades, beslutar han sig för att finna den skyldige och utkräva hämnd. Under falsk identitet
tar han sig till Persberg, där han blir vittne till hur en liten flicka mister livet. Med nöd och näppe lyckas han
rentvå sig från alla misstankar och tar arbete i den djupa gruvan, ovetande om att gruvfältet har varit skådeplats
för flera mörka händelser genom åren.

Lejonburen. Av Ulrika Kärnborg.

Historisk roman om Drottning Kristina - hennes väg till makten och beslutet att överge den. Den unga drottningen uppfostras av kanslern Axel Oxenstierna för att ta över styret när hon har åldern inne, men förväntas framförallt bli det gynnsamma parti varpå freden kan vinnas. Vad hon själv vill är det ingen som tänker på. När hon
tillträder tronen börjar hon själv fatta beslut om hur hon vill leva sitt liv. Det blir en maktkamp på liv och död.

5.

Livlina. Av Happy Jankell.

Liv är hypokondriker och stamkund hos nätdoktorn Care Call. Hon kämpar mot sin ångest med hjälp av mediciner, kroppsbesiktningar och ett och annat destruktivt Tinder-ragg. Men ingenting blir bättre och inte heller
hjälper det att hon hela tiden jämförs med sin perfekta storasyster Lina. Inte ens sorgen efter deras döda pappa
hanterar de på samma sätt. I takt med att ensamhetskänslorna eskalerar tar Liv till mer och mer drastiska metoder för att klara vardagen. Snart inleder hon en relation med den betydligt äldre läkaren Mårten, vilket startar
en kedjereaktion av händelser som förändrar hennes liv i grunden och avslöjar familjens såriga hemligheter.

Ljudet av fötter : första Monikabok. Av Sara Lövestam.

Monika Bengtsson föddes i en familj och växte upp i en annan. Av ren duktighet har hon klarat skolan, undvikit det närmast genetiska alkoholberoendet, doktorerat i mytologi, köpt bostadsrätt och fått en forskartjänst på
Stockholms Universitet. Hon skulle till skillnad från sin biologiska mor bli en bra mamma. Om hennes kropp
någonsin blev gravid. I krisen som sammanfaller med hennes sista IVF-försök börjar Monika nysta upp historien om sin biologiska familj. Vem är hon? Och om hon får ett barn, vad kommer det att brås på?

Min vän Natalia. Av Laura Lindstedt.

Natalia börjar gå i terapi för att få hjälp med sitt sexliv. Hon har haft många sexuella partners, men relationerna
tycks aldrig hålla särskilt länge. Varför är det så långt mellan fantasi och verklighet i Natalias liv? Det står
klart redan vid första mötet med terapeuten att Natalia inte tänker följa den traditionella psykoterapins regler.
Varje veckas möte blir till en blandning av konst, filosofi, litteratur, barndomsminnen, och erotiska övningar som behandlingsmetod. Sakta men säkert släpper Natalia alla sina hämningar och hon börjar uppskatta terapin
- kanske lite för mycket?

När bergen sjunger. Av Nguyên Phan Quê Mai.

Hanoi, 1972. En flicka och en mormor klamrar sig fast vid varandra när amerikanska bomber dånar utanför
deras improviserade skydd. Flickans föräldrar är iväg för att utkämpa det krig som sliter itu både hennes land
och familj. Mormodern försöker skingra barnbarnets tankar. Hon berättar sina väl bevarade hemligheter och
ger flickan ovärderliga lektioner om livet, inte bara hur man överlever utan hur man lever med mod, heder och
medkänsla i behåll.
.

Rönnbär och romantik. Av Eva Swedenmark.

6:e delen om Familjen kring La Stella. Familjen kring restaurang La Stella samlas i Åre. Sandra gör praktik
och träffar Adam som fångar hennes hjärta, men kommer han att kunna behålla det? Mario och Liselotte har
landat i tillvaron med lilla dottern Ester, men hur ska det gå för Anders och Linda? En norsk ölbryggerska dyker upp som gör det svårt för Anders att hålla sig inom äktenskapets skaklar. Håkan och Susanne trivs i Anitas
och Börjes ombonade hus, medan vännerna öluffar i Medelhavet. Men när Anita och Börje landar i charmiga
Taormina på Sicilien så väntar en överraskning som kommer att skaka om hela familjen.

Som en fjäder i vinden. Av Sofia Lundberg.

Den 12 augusti 2019 får Viola ett oväntat samtal från Lilly, grannflickan som en gång var hennes bästa vän. Nu
är de 80 år och Lilly ligger på dödsbädden. De skiljdes åt i ungdomen, men slutade aldrig längta efter varandra. Vi får följa Violas och Lillys livsöden under ett och samma datum, från 1950-talet fram till nutid. När
Viola och hennes döttrar till slut tar sig till Paris för att få återse Lilly en sista gång, får hon svaret på den fråga
som under många år gnagt i henne.

Tavlor på en utställning. Av Teodor Stig-Matz.

Huvudpersonen blir av dramatiska skäl, som inte ska avslöjas i förväg, tvungen att rusa iväg från jobbet i
Stockholm för att ta tåget till sin gamla hemstad Lund (”den skithålan!”) där familjedramat har sitt epicentrum.
Ett familjedrama om hur man måste lyfta sig själv i håret när hela ens familj har spårat ur.

Tillbaka till Stoningham. Av Kristan Higgins.

Familjen Frost är en klassisk amerikansk familj. Barb och John har varit gifta i nästa femtio år. De har två
döttrar Juliet och Sadie som båda är älskade men väldigt olika. Men när John får en stroke faller familjen
Frosts värld samman likt ett korthus. Vildsjälen Sadie bestämmer sig för att lämna sitt liv som konstnär i New
York, och bege sig tillbaka till Stoningham. Hon har alltid varit närmast sin pappa, och det blir hennes ansvar
att ta hand om honom efter stroken. I Stoningham bor systern Juliet kvar. Men vad händer när familjen Frosts
självklara roller plötsligt blir otydliga?

6.

Tusen månar. Av Sebastian Barry.

En fristående fortsättning på ”Dagar utan slut”. Winona är en ung Lakotaindian, adopterad av de tidigare soldaterna Thomas McNulty och John Cole. Hon växer upp på deras gård i 1870-talets Tennessee, får utbildning
och älskas som vore hon deras egen dotter. Men hon växer också upp i en orolig tid, full av våldsamheter och
uppgörelser, och blir hela tiden påmind om hur illa hennes egen stam har behandlats under de tidigare indiankrigen. Thomas och John är fattiga och knappast den gängse familjen, och snart utmanas hela deras tillvaro av
yttre hot där Winonas roll blir alltmer utsatt och omöjlig för henne att överblicka.

Ärlighetsprojektet. Av Clare Pooley.

Julian Jessop är trött på att dölja den djupa ensamhet han känner. Så han påbörjar Ärlighetsprojektet - en liten
grön anteckningsbok som innehåller sanningen om hans liv. Julian lämnar anteckningsboken på ett bord på sitt
favoritkafé, men han skulle inte ha kunnat tro att ägaren Monica skulle söka upp honom efter att ha hittat den.
Eller att hon skulle bli inspirerad att skriva ner sin egen historia efter hans. Ingen av dem anar att dessa små
handlingar av ärlighet kommer att påverka alla som hittar anteckningsboken och förändra deras liv totalt.

Deckare & thriller
Bara en fyrklöver. Av Annica Andersson.

En tidig septembermorgon i det lilla småländska samhället Ingelstad står en tolvårig flicka uppe på ett broräcke, redo att hoppa. Samtidigt hittas en man död i sin säng och allt tyder på att han har blivit mördad. En
berättelse om hur ödesdigra handlingar påverkar ett samhälle långt efter att gärningen ägt rum.

Den andra systern. Av Mohlin, Nyström.

Uppföljare till ”Det sista livet”. Alicia Bjelke är en ung kvinna med ett ansikte så vanställt att folk ryggar
tillbaka när de ser henne. Hon är kodgeniet bakom ett banbrytande dejtingföretag som hon startat med systern Stella, men det är bara vackra Stella som syns i strålkastarljuset. Tills hon en dag hittas död. Alicias liv
ställs på ända och hon förstår att hon är mördarens nästa offer. Fallet tilldelas den före detta FBI-agenten John
Adderley, som vistas i Karlstad under en ny identitet. John jagas av skuggor från sitt tidigare liv och ser sig
tvungen att lämna Sverige för att överleva. Men spelplanen förändras. Istället för att fortsätta fly tvingas han en
gång för alla att göra upp med sitt förflutna och då visar sig mordutredningen erbjuda en oväntad möjlighet.

Den osynliga flickan. Av Lisa Jewell.

På en vacker gata med eleganta hus, stora bilar och elektroniska grindar ligger en nedgången ödetomt. Det
är nästan midnatt och väldigt kallt, och ändå väntar en flicka i mörkret. När Saffyre Maddox var tio år hände
något hemskt och hon har burit med sig smärtan sedan dess. Mannen som hon trodde skulle läka henne gjorde
inte det, och nu gömmer hon sig för honom, osynlig i skuggorna, medan hon tar reda på hans hemligheter.
Hemligheter hon skulle kunna använda för att krossa hans trygga, mysiga liv. Owen Pick är också osynlig. Han
är trettiotre år gammal. Ingen ser honom. Ingen bryr sig om honom. Men när Saffyre Maddox försvinner från
gatan utanför hans hus på Alla hjärtans dag, anklagar plötsligt hela världen honom.

Den som lämnas ensam kvar. Av Viktoria Höglund.

Mörkret har sänkt sig över parkeringsplatsen. Bankmannen Oscar Odin ska just låsa upp sin bil när en främling
närmar sig. Några timmar senare hittas Odin brutalt mördad i en närliggande skogsdunge. Fallet hamnar på
kriminalkommissarie Stefan Lindgrens bord. Samtidigt har psykologen Malin Dahl det tungt. Fler misstänkta
dödsfall inträffar och de nya spåren leder rakt in i Malins samtalsgrupp för anhöriga till obotligt cancersjuka.
Men finns verkligen något samband mellan dödsfallen?

Dolt i skuggorna : en Will Trent-deckare. Av Karin Slaughter.

När en collegestudent försvinner visar det sig att fallet har kopplingar till Will Trents egen mörka barndom och
hans chef Amanda Wagner förbjuder honom från att delta i utredningen. Will har svårt att acceptera beslutet
och förstår inte varför förrän han bokstavligt talat krockar med henne på det övergivna barnhemmet där han en
gång växte upp ... Hans mörka barndom kommer i kapp honom.

7.

Död vid första ögonkastet. Av Peter James.

Del 15 i serien om polisintendent Roy Grace. På Gatwicks flygplats utanför London står en man och väntar på
sitt livs kärlek. På en bar i Florida står en annan man och väntar på sin själsfrände. Båda männen har hittat sina
kärlekar på dejtingsidor. Men kvinnorna existerar inte och de har blivit lurade på allt de äger. Polisintendent Roy
Grace hamnar i en komplicerad utredning av ett globalt imperium som sysslar med smarta internetbedrägerier.

Fågeltribunalen. Av Agnes Ravatn.

TV-profilen Allis Hagtorn tvingas efter en offentlig skandal lämna sin partner och sitt jobb. Hon tar tjänst som
trädgårdsmästare och hushållerska i ett ensligt beläget hus vid en fjord. Men hennes arbetsgivare börjar snart
uppvisa ett olustigt beteende. I väntan på att mannens hustru ska komma tillbaka från en resa utvecklas deras
tysta, obekväma möten till en isande relation.

Kallt blod. Av Robert Bryndza.

När en illa medfaren resväska med en styckad man spolas upp på Themsens strand blir kriminalkommissarie
Erika Foster chockad. Men det är inte första gången hon stått öga mot öga med ett så brutalt mord. Två veckor
tidigare hade en ung kvinna hittats död i en likadan resväska. Vad finns det för koppling mellan de två offren?
När Erika och hennes utredare tar itu med fallet inser de snabbt att de är på jakt efter en seriemördare och att
han redan har gjort sitt nästa drag.

Knappt en droppe blod. Av Carin Hjulström.

Del 2 i serien ”Säbyholms gröna fingrar”. Skådespelerskan Siri Ehrensvärd byter Dramaten mot livet på landet
i Säbyholm där hon driver en plantskola. När en äldre man hittas död, förmodligen mördad, på kyrkogården
intill sin hustrus grav kopplas lokalpolisen Olle Magnusson in på fallet, och i sökandet får han hjälp av Siri.
Den döde, advokaten Isak Beyer, visar sig ha haft inblick i okända dokument som nu riskerar att komma fram.

Mästaren. Av Anna Ihrén.

Del 3 i serien som börjar med ”Nattvakten”. Högst upp på taket till Göteborgs första skyskrapa hittas byggmästaren Ernst Rosbäck död. Bygget är ett prestigeprojekt och poliskommissarie Dennis Wilhelmson och hans kollegor
pressas av politikerna som kräver att de snabbt ska lösa mordet. Byggmästarens barnbarn, fjorton år gamla Nadja,
är dessutom försvunnen sedan flera månader tillbaka och polisen har ännu inte hittat några spår efter henne.

Norrskensnatten. Av Anna Kuru.

Andra boken i Kiruna-trilogin. När vintern börjar släppa sitt grepp om gruvstaden Kiruna vaknar allt till liv.
Bilmekanikern Allis har ett nytt jobb på bilprovningen och ett förnyat hopp om framtiden. Men samtidigt hemsöks hon om nätterna av plågsamma minnen från det förflutna. När påsken kommer ger sig Allis ut i fjällvärlden
med sin farfars gamla pimpelark. Så hörs en kväll ett dån mellan de snöklädda fjällbranterna. Det betyder att ett
oväder är på väg, det har farfar lärt henne. Men det är inte bara snöstormen som är på väg mot Allis under årets
sista norrskensnatt - och det är inte bara i mardrömmarna som det förflutna håller på att hinna ikapp henne...

Oskuldens lag. Av Michael Connelly.

Försvarsadvokaten Mickey Haller stoppas av Los Angeles-polisen. De hittar ett lik i hans baklucka, en av hans
egna klienter, och Haller anklagas för mord. Han kan inte betala de fem miljoner i borgen som en hämndlysten
domare kräver av honom, så han blir kvar i häktet. Haller beslutar sig för att sköta sitt eget försvar, något han
tvingas göra från fängelsecellen. Samtidigt måste han konstant se sig om över axeln, för som anställd vid domstolen är han ett tacksamt mål. Haller vet att någon försöker sätta dit honom. Med hjälp av ett team han litar
på, där Harry Bosch ingår, måste han ta reda på vem som vill förstöra hans liv och varför.

Spring eller dö. Av Maria Adolfsson.

Del 4 i serien Doggerland. Det är fullsatt i hamnen den soliga septemberdag när Doggerlands första pridefestival
ska gå av stapeln och valspurten närmar sig. Men plötsligt förbyts den uppsluppna stämningen i skräck. Någon
skjuter rakt in i folkmassan. När polisen anländer är gärningsmannen död. Den höggravida kriminalinspektören
Karen Eiken Hornby är fast besluten att ta reda på mördarens motiv och kartlägga hans sista tid i livet.

8.

Tyst offer. Av Peter May.

Ny bok med kriminalkommissarien John Mackenzie. När Jack Cleland - en britt på rymmen från ett spanskt
fängelse - ser sin flickvän dö, skjuten i samband med ett polisingripande som bland annat involverar konstapel Cristina Sánchez Pradell, svär han på att hämnas. Cristinas moster, Ana, lider av den sällsynta sjukdomen
Ushers syndrom och har varit dövblind under hela sitt vuxna liv. Ana är kärnpunkten i Cristinas värld - och i
Clelands grymma hämndplan... John Mackenzie tas in för att hjälpa de spanska myndigheterna med jakten.
Bara Mackenzie kan tysta Cleland innan polismördaren får det sista, blodiga ordet.

Upprättelsen. Av Yrsa Sigurdardóttir.

I ett inlägg på Snapchat ber en skräckslagen ung kvinna om förlåtelse. När hon sedan hittas död är hennes
kropp markerad med siffran två. Polisen Huldar tar hjälp av barnpsykologen Freyja för att förhöra den mördades vän. Det visar sig snart att den mördade Stella inte var någon ängel, men vem ville mörda henne?

Var inte rädd för mörkret. Av Kristina Agnér.

Alva lämnar Stockholm med ett krossat hjärta för att röja upp i det gamla båtsmanstorpet hon ärvt efter sin
mamma. Väl på plats i de småländskaskogarna får hon veta att modern inte dött en naturlig död. Hänger det
samman med en ung kvinnas olösta försvinnande i byns förflutna? Medan sensommarnätterna blir allt mörkare
blandas platsens historia med Alvas egen – och i jakten på sanningen får hennes rädslor alltmer rationell grund.
Men det är inte mörkret som är farligt, det är människorna.

Böcker bearbetade till lättläst
De sju systrarna : Maias bok. Av Lucinda Riley
Kampen för Kafé Krut. Av Sara Wadell.

Ljudböcker på Mp3
I mörka vatten. Av Anna Roos.
Knappt en droppe blod. Av Carin Hjulström.
Ond skörd. Av Sharon Bolton.
Spring eller dö. Av Maria Adolfsson.
Vänligheten. Av John Ajvide Lindqvist.

Film
Babyteeth (drama, komedi,musik)
The Undoing, Säsong 1. (tv-serie, thriller)
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Biografier
Bruten tid : om att vara ung och hjärnskadad. Av Matilda Thuresson & Stefan Strömberg.
Matilda Thuresson var 13 år när hela hennes liv förändrades. Hon och hennes kompis Marjan var på väg hem
från skolan i Falun när de blev påkörda bakifrån, på trottoaren. Marjan dog en stund senare på sjukhuset. För
Matilda började en kamp som fortfarande håller på. Det här är hennes egen berättelse om vägen tillbaka, om
att hitta den person hon vill vara, om att lära sig allting på nytt.

Förortssnuten. Av Hanif Azizi och Markus Lutteman.

Hanif Azizi växer upp på en militärbas i Iraks öken. Hans föräldrar är krigare för den iranska rebellrörelsen
Folkets Mujahedin och kampen mot Khomeini genomsyrar hela tillvaron. Efter att pappan dödats i kriget tar
nioårige Hanif sin lillebror i handen och påbörjar en flykt som så småningom tar honom till Sverige. Han har
svårt att finna sig tillrätta i det nya landet och i tonåren får han kontakt med den terroriststämplade rebellrörelsen på nytt. Lockad av gemenskap och en möjlig återförening med sin mamma åker han till Irak för att bli
en krigare i Folkets Mujahedin. Berättelsen kunde ha slutat här, men något händer som får livet att vända om.
Istället återvänder Hanif till Sverige – och utbildar sig till polis. Han söker en tjänst i Rinkeby, och får snart
vara med om saker han aldrig trodde skulle kunna ske i Sverige.

Kristi bruds slav : mitt liv i sektens hjärta. Av Josefine Frankner med Cecilia Gustavsson.

Josefine Frankner var Kristi bruds allra närmaste tjänarinna, på pass dygnet runt. Hon skötte allt från hennes
kroppsvård till hushållet. Redan som tonåring flyttade Josefine hemifrån till Knutby och Filadelfiaförsamlingen
där. Men det som började med optimism och gemenskap i en idyllisk by urartade totalt. Josefine blev misshandlad, psykiskt nedbruten och hjärntvättad. Under 25 år förvandlades hon från en trygg och framåt tonårstjej
till en robot, vars största skräck var att hamna i onåd.

Mer än en kvinna. Av Caitlin Moran.

Uppföljaren till ”Konsten att vara kvinna”. Med åldrande föräldrar, tonårsdöttrar, en större rumpa och en attgöra-lista utan slut är Caitlin Moran tillbaka med nya frågor som måste besvaras. Hur kommer det sig att sex
har blivit trist? Kan feminister botoxa sig? Och den eviga frågan: vem är det som ser efter barnen? Boken är en
guide till att bli äldre, ett manifest för förändring och en hyllning till alla medelålders kvinnor.

Svenska kvinnliga pionjärer : från Agnes till Wilhelmina. Av Eva-Karin Gyllenberg.

40 kvinnor som varit pionjärer: företagare, idrottare, läkare, uppfinnare, välgörare, konstnärer... Läsaren får
ta del av kvinnornas liv och kamp och få en inblick i tiden som de levde i. Både välkända och mindre kända
kvinnor finns med i urvalet. Rikt illustrerad med fotografier.

Var vid gott mod : en bok om konstnären fröken Märta Måås-Fjetterström.
Av Annika Persson.

Abbedissan kallades hon av somliga. Andra sade att hon hörde till tidens stora fröknar. Märkeskvinna sade en
tredje. Säkert är att textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström ritade mattor som fortfarande nästan 80 år efter
hennes död säljs för sexsiffriga belopp på världens auktionshus.Hon var stor redan under sin livstid. Riktigt stor.
Ändå brändes alla brev, foton, skisser och anteckningar efter hennes död. Så vem hon egentligen var, har vi inte
vetat. Inte förrän en livslång bevarad brevsamling dök upp, med brev till hennes nära väninna Clary Hahr.
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Faktaböcker
Den blomstrande köksträdgården : potager på svenska. Av Anette Nilsson.

En köksträdgård - potager - är trädgårdens hjärta och då vill man såklart att den ska vara vacker också. Och
lika lite som man vill ha besprutade grönsaker vill man idag ha besprutade snittblommor och därför frodas
intresset för samodling som aldrig förr.

Designfulness : så revolutionerar hjärnforskningen hur vi bor, arbetar och lever.
Av Isabelle Sjövall.

Vad kan hjärnforskning lära oss om design och arkitektur? Hur utformar vi hem, kontor, skolor, vårdkliniker
och städer i samklang med våra grundläggande biologiska beteenden, känslor och behov?

Det nya trädgårdslandet : om att odla grönsaker, blommor och sig själv.
Av Hannu Sarenström.

Grönsaksodling har blivit Hannus stora passion. Han skriver om konsten att välja rätt sort, provodlar och
smakar sig fram. Det blir ett äventyr där mängder av kålsorter, ärtor, sallat, potatis och andra rotfrukter samsas
med sommarblommor i odlingen.

Expedition Sverige : vandra, cykla, paddla från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr.
Av Linda Åkerberg.
På fyra månader tog sig författaren till fots, i kajak och på cykel 486 mil genom alla våra 25 landskap, från
Smygehuk i Skåne upp till Treriksröset i nordligaste Lappland.

Främlingar på tåg : Sverige och Förintelsen. Av Klas Åmark.

I augusti 1942 mötte den unge diplomaten Göran von Otter en tysk SS-löjtnant vid namn Kurt Gerstein på
nattåget från Warszawa till Berlin. Den förtvivlade o fficeren berättade då om hur han bevittnat massmordet på
7 000 judar i förintelselägret Belzec för en förbluffad, tvivlande, allt mer chockad von Otter. Men hur rapporterade von Otter till UD och vad gjorde UD med hans berättelse?

Förändringens fem fallgropar - och hur du undviker dem : en handbok för chefer och
förändringsledare. Av Mikal Björkström, Ola Rosenlind.

En vanlig föreställning är att majoriteten av förändringsinitiativ misslyckas. Denna handbok utmanar den
föreställningen och visar att möjligheten att lyckas tvärtom är ganska god, så länge man undviker de vanligaste
fallgroparna.

Glutenfritt - gott och enkelt. Av Margareta Elding-Pontén. 2 upplagan.

Recept på många olika sorters matbröd – från hönökakor och korvbröd till knäckebröd, kavring och surdegsbröd. Här finns också recept på kakor, bullar, kex, pajer, pizzor, våfflor och frukostflingor.

Jag kan fortfarande föreställa mig ljudet av… Av Leif Jordansson.

Innehåller ett antal lyssningsövningar som du kan lyssna på själv eller i grupp, eller helt enkelt bara läsa som
en kontemplation över det alltid pågående och ständigt förändrade ljudlandskapet. Till boken hör nykomponerad musik som går att lyssna på via en qr-kod.

Kaffeologi : myter och forskning om en älskad dryck. Av Bertil Fredholm.

I boken lär du dig om kaffets kulturhistoria, koffeinets kemi och dess effekter på kroppen. Även om vad vi i
dag vet om kaffets påverkan på en rad olika hälsotillstånd och sjukdomar.

Lyssna på musik : upplevelser, mening, hälsa. Av Lars Lilliestam.

Vad är det vi hör när vi lyssnar på musik? Vad gör den med vår hälsa och vårt välbefinnande? Vilken roll spelar
musik för vår identitet och livskänsla? Det här är frågor som tas upp i boken.

Min värld smälter. Av Line Nagell Ylvisåker.

2015 går en kraftig lavin i Longyearbyen, Svalbard. En flicka och en familjefar dör. Åren därpå inträffar flera
jordskred. Ett hus i stadens centrum förstörs av en ny lavin. Någonting är uppenbart fel på Svalbard. Sedan
1961 har ögruppen värmts upp sex gånger snabbare än resten av världen.
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Moneyland : varför tjuvar och bedragare styr världen och hur man gör för att
få tillbaka den. Av Oliver Bullough.

Journalisten Oliver Bullough avslöjar en värld av globala kleptokrater och visar hur dessa bedragare undergräver demokratier, försvagar institutioner och förstör livet för miljontals människor. Det handlar om offentliga
pengar som är stulna, om pengar som tvättats och om miljardärer som inte betalar någon skatt.

Odla örter, blommor & blad. Av Agnes & Mauritz Larsson Stormgaard.

Boken följer odlingssäsongen, från plantering av frön till hur du tar hand om skörden. Du får tips om hur du
håller dina plantor friska och starka, och vilka olika stadier blad, skott och blommor passerar. Många växter vi
odlar för deras skönhets skull passar också bra i maten, som till exempel tagetes, anisisop och solros.

PoP : postoperativa portioner : dietistens recept och råd för dig som har gjort
en viktoperation. Av leg. dietist Therese Goding.

Boken innehåller över 40 näringsrika och lättlagade recept för dig som har gjort en viktoperation, oavsett
operationsmetod. Syftet med boken är att inspirera till goda matvanor och ge kunskap kring hur du kan öka ditt
näringsintag.

Riddarna och deras värld. Av Charlotte Borgerud.

Här får vi följa riddarna från vaggan till den ofta tidiga och våldsamma graven. Vi besöker dem i borgen, i
krig, på tornering, i ordenssalen och i möten med såväl fiender som sköna damer. Deras liv skiljer sig ganska
drastiskt från populärkulturens bild.

Svart historia : slaveri, rekonstruktion, återförslavning. Av Peter Widén.

En bok om slaveriet i USA, hur det avskaffades men senare återuppstod i nya former. De svartas rättigheter
ökade efter inbördeskriget slut 1865 men reformerna bekämpades tills den svarta befolkningen kastades ner i
ett neo-slaveri.

Så undviker vi klimatkatastrofen : lösningarna vi har och genombrotten vi behöver.
Av Bill Gates.

Bill Gates har en omfattande plan för hur världen kan uppnå nollutsläpp av växthusgaser i tid för att undvika
en klimatkatastrof. Med hjälp av experter inom fysik, kemi, biologi, teknik, statsvetenskap och ekonomi har
han fokuserat på vad som måste göras för att stoppa planetens kanande bana mot en miljökatastrof.

Torkade blommor & blad : buketter, kransar, dekorationer. Av Anna Örnberg.

Här blandas blomstren från trädgården med vilda växter från skog, ängar och dikesrenar. Lär dig göra grupper
att ge bort, binda buketter och klassiska kransar, fläta med gräs och dekorera grenar, paket och etiketter med
allt vad naturen bjuder på.

Vacker trädgård året om : plantering, växtval och samspel med grönskan.
Av Ellen Forsström.

Den här boken hjälper dig att njuta av trädgården hela året, oavsett om du har en radhustäppa eller stor villaträdgård. Börja med att skapa en tydlig grundstruktur med de funktioner du vill ha, välj sedan växter som
blommar från mars till november.

Vegofavoriter. Av Mattias Kristiansson.

Författarens egna favoriter, från frestande förrätter till huvudrätter, sallader, grytor och desserter. Den där oförglömliga pizzan från restaurangen i Los Angeles, moussakan på kvarterskrogen i Grekland, fransk löksoppa
och barndomens bästa comfort food.

Världens vanligaste fågel : en kärleksförklaring till höns. Av Per Jensen.

Hönsens värld är rikare än vår, med färger, ljud och dofter vi inte kan uppfatta. De har ett av fågelvärldens
mest omfattande och nyanserade språk, med mängder av läten för olika situationer.

Yogamat : för frukost, lunch, middag & treats. Av Cecilia Davidsson.

Här delar Cecilia Davidsson med sig av sin matfilosofi som är grundad i smakrika och vackert tillagade måltider
av näringstäta ingredienser och lokala råvaror. Recepten är naturligt fria från gluten och vitt raffinerat socker.

12.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Bu och Bä och stackars Bo. Av Lena och Olof Landström.
Farväl. Av Anders Holmer.
Grodan får en överraskning. Av Max Velthuijs.
Kittelbubblor. Av Lotte Lannerberth, Kajsa Hallström.
Vad gör du? Av Elisa Amado
Vart ska systrarna? Av Bo R Holmberg, Katarina Strömgård..
Vems säng? Av Stina Wirsén.

Ca 6 - 9 år
Dansa med Sigge. Av Lin Hallberg & Margareta Nordqvist.

Den nittonde boken om shettisen Sigge och stalltjejen Elina. Det är vår och i Brobystallet tränas det dressyr
för fullt inför den stora tävlingen i Danmark. Där ska Elina och Sigge visa världen vad de kan. Stämningen är
på topp och när allting stämmer känns det nästan som om Sigge dansar fram! Men mitt i allt det sommarglada
händer det sorgliga och hemska saker i stallet. Och när någon en natt klipper av hästen Mollys svans, växer
ilskan och oron. Vem kan ha gjort något så elakt?

De tio försvunna prinsessorna. Av Wiley Blevins.

För länge, länge sedan bodde det tio prinsessor i ett slott. Kungen låste in dem varje natt men varje morgon var
deras skor slitna och smutsiga. Som om de dansat utomhus hela natten lång. En riddare tar på sig att lösa mysteriet. Kommer han lyckas och leva lyckligt i resten av livet? Skulle inte tro det …  Det här är del tio i serien
Lilla skräckbiblioteket.

Familjen Knyckertz och gipskattens förbannelse. Av Anders Sparring, Per Gustavsson.

Femte delen. Efter att ha råkat slå sönder en egyptisk gipskatt i en antikaffär drabbas Kriminellen och Ture
Knyckertz av en uråldrig förbannelse. Den annars så tjuvaktiga Kriminellen blir långsamt allt hederligare,
medan Ture, som inte kan sno en knappnål utan att få dåligt samvete, blir alltmer förhärdad. Mamma Fia
känner igen tecknen och förklarar att barnen har dragit på sig samma förbannelse som drabbade Fias förfader,
Palle Knyckertz, för hundra år sen. För att återställa ordningen och bryta förtrollningen måste familjen Knyckertz lösa gipskattens gåta.

Mamma med ME. Av familjen Azouz.

Den här boken är skriven i syfte att belysa, möta och lyfta barns behov vars förälder drabbats av den sjukdomen ME/CFS. I sagan får ni följa Hedda och Harry som har en mamma med ME/CFS.

Rex och Lisa och den hemliga koden. Av Dori Hillestad Butler.

Rex matte Lisa får ett brev. Men hon kan inte läsa vad det står, för det är skrivet på ett hemligt språk. Och vem
kommer brevet ifrån? Rex vet förstås ganska snart vem som skrivit brevet, och försöker förgäves berätta det
för Lisa. När Lisas kompis Simon får ett likadant brev, måste de lösa fallet med den hemliga koden.

Spökfesten. Av Anna Hansson.

Farmorspöket ska ha fest, igen, och Ulv och Ylva gör vad som helst för att få komma på den. Men kommer de
att orka hålla sig vakna hela natten?

13.

Ca 9 - 12 år
För att vi hör ihop. Av Klara Krantz.

I kapitel som växlar mellan ett då och ett nu spelas Månas och Alices vänskap upp. De badar i marelden, berättar allt för varandra, bakar bröd och säljer till hela ön. Allt kan de, allt klarar de i varandras närhet. Och hur gör
man för att leva vidare när en av dem som hör ihop dör?

Min storslagna död. Av Jenny Jägerfeld.

Fortsättningen på Augustnominerade ”Mitt storslagna liv”. Sedan flytten från Stockholm har Sigges liv blivit
så mycket bättre! Mormors pensionat, The Royal Grand Golden Hotel Skärblacka, känns som hemma och
ingen i skolan är taskig. Ännu bättre blir det när de coola tvillingarna Sixten och Karl-Johan vill ha med Sigge
i sitt hip hop-band 6 10 Mushroom, som ska uppträda på skolans julshow. Men ju mer konserten närmar sig,
desto mer stressad blir Sigge, tvillingarna verkar nämligen inte särskilt intresserade av att repa eller ens skriva
låtar. Varför är det så svårt att få nya vänner utan att samtidigt svika sin bästa vän?

Fakta för barn
Allt du behöver veta om marsvin. Av Laura Howell.

Visste du att marsvin kurrar när de trivs? Och att de har mycket känslig hörsel och måste gnaga på hö för att
inte tänderna ska blir för långa? Här får du massor av tips och råd hur du tar hand om ditt marsvin.
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