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Medicin
Alla tvättar händerna. Av Emma Frans.

I ett dagboksliknande upplägg får vi följa forskarens Emma Frans tankar och analyser, om det ständigt förändrade forskningsläget och om hur det är att oväntat hamna i centrum för en allt hätskare debatt. Vi får läsa om bl.a.
forskare, olika coronaprofiler och de som inte bryr sig om förmaningarna om social distans.

Allt du behöver veta om vikt : en bok om gener, känslor och beteenden. Av Lovisa Sandström.

Lovisa Sandström tar ett helhetsgrepp kring frågan om vikt och vänder sig till dig som vill eller behöver gå ner i
vikt. I första hand överviktiga personer, men också alla som vill gå ner de klassiska 3-4 kilona. Boken är för dig
som levt med viktpendling efter att ha gått upp i vikt av någon orsak.

Cancer nursing : principles and practice. Ed. by Connie Henke Yarbro m.fl.Eighth edition.
This book is updated and revised to reflect the latest research and developments in the care of patients with
cancer. The eighth edition includes new chapters on the biology of cancer, sleep disorders, and palliative care
across the cancer continuum.

Co-Creating Safety: Healing the Fragile Patient. Av Jon Frederickson.

Some patients are crippled by fear and anxiety. Only if patients feel safe in their body and with the therapist can
they feel safe enough to change. Co-Creating Safety provides clear, systematic steps for assessing and meeting
patients’ needs.

Existential perspectives on supervision : widening the horizon of psychotherapy
and counselling. Red. Emmy van Deurzen and Sarah Young.

Supervision is an essential part of counselling and psychotherapy practice. It is increasingly recognised as a
tool for ensuring high professional standards. In an era of regulation and tightening control, there is a growing
professional need to take stock and reflect on what it means to work with human problems.

Fundamentals of Person-Centred Healthcare Practice. Ed. by Brendan McCormack m.fl.
This book presents evidence-based perspectives on a broad range of approaches to person-centred practice in
healthcare.

Hälsa och kvalitet i arbetslivet : mentala, fysiska och sociala aspekter.
Av Stefan Lagrosen, Yvonne Lagrosen.

Boken ger en heltäckande belysning av hälsa i arbetslivet och dess koppling till kvalitet. Innehållet utgår från
ett bredare perspektiv än andra böcker inom arbetsrelaterad hälsa och beskriver organisatoriska och fysiologiska
aspekter på arbetsrelaterad hälsa på ett konkret och praktiskt sätt.

Immunförsvaret och viruset : att förstå coronapandemin. Av Henrik Brändén.

Boken handlar om vårt immunförsvar, coronaviruset och hur de fungerar tillsammans. Hur det kommer sig att
olika smittade drabbas olika hårt, varför man blir immun, hur vacciner fungerar och varför immunitet inte bara
skyddar den som fått immuniteten, utan också hennes medmänniskor. Och varför viktiga frågor om smittspridning fortfarande är olösta.

Ingen fattar. Av Marika Rasmusson och Jenny Lilia.

Boken handlar om unga som har sondmatats, varit tvångsinlagda i rum som är mindre än fängelseceller, vrålat
av ångest och kämpat i flera år mot en sjukdom som slår oerhört hårt. Men det är framför allt en bok där föräldrar och syskon ärligt och utlämnande berättar vad som händer när en i familjen drabbas av en livshotande
ätstörning.

1.

Koll på diabetes typ 2 : symtom, behandlingar & allt du kan göra själv.
Av Kerstin Brismar, Harriet Wallberg.

Författarna har många års erfarenhet av forskning, utbildning och rådgivning kring diabetes och guidar dig
rätt på ett inspirerande och lättillgängligt sätt. De tar upp allt som de flesta oroar sig för och visar att det går att
leva ett gott liv med diabetes.

Långvarigt stillasittande : en hälsofara i tiden? Red. Elin Ekblom Bak. Andra upplagan.

Den stora mängd vetenskapliga studier som tillkommit de senaste åren pekar på att långvarigt dagligt stillasittande samvarierar med såväl ohälsa i olika aspekter som ökad risk för flertalet av de stora folksjukdomarna.

Läkeväxter till vardags. Av Alexandra De Paoli.

Läkeväxter till vardags är en bok för alla som vill lära sig använda medicinalväxter. På ett tydligt och pedagogiskt sätt beskriver författaren de olika växterna och hur de bäst kan användas terapeutiskt. Vi får även ta del
av forskning, myter och folktro såväl som författarens egna erfarenheter av växterna.

Neurologi. Red. Dag Nyholm, Joachim Burman. Sjätte upplagan.

Neurologi är en pedagogisk lärobok med förankring i diagnostisk och terapeutisk tradition i Sverige. I denna
sjätte upplaga har boken fått ett nytt kapitel om funktionella neurologiska sjukdomar. Även i denna upplaga
betonas alltjämt neurologins fundament, dvs. noggrann anamnes, somatisk undersökning och klinisk analys.

VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet.
Av Margareta Ehnfors mfl. Tredje upplagan.

Gemensamma begrepp och termer är nödvändiga för att kunna hitta information i journalen, för en säker vård
och som underlag för utveckling av vårdens kvalitet.  VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation
av omvårdnad i patientjournalen.

Skelett- och ledskador : behandlingsmetoder vid ortopedkliniken, Centralsjukhuset
i Karlstad.
Läkarna vid ortopedkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad.
Skills in existential counselling & psychotherapy.
Av Emmy van Deurzen & Martin Adams. Second edition.

This is a practical introduction to a skills-based approach in existential therapy. Accessible for those without
a philosophical background, it describes the concrete and tangible skills, tasks and interactions of existential
practice. It covers the theoretical background and history of existential therapy, along with taking a phenomenological approach to practice and individual clients.

Våga läka : om dissociation - en antologi 2020. Red. Linnéa Regnlund.

De texter och bilder som finns i boken är skapade av människor som själva upplevt dissociation, ofta på grund
av svåra eller upprepade trauman. Boken kan användas för den som själv dissocierar, har någon i din närhet
som gör det, som jobbar med dissociativa, eller som bara vill lära dig mer om dissociation.

Vårdsamordnare vid psykisk ohälsa i primärvården : forskning, organisation och
implementering. Av Cecilia Björkelund mfl.

En studie gjordes av vård till patienter med depression och jämförde vårdcentraler som infört vårdsamordnarfunktion med tolv andra vårdcentraler. Primärvården i Västra Götaland har fortsatt att utveckla denna samordningsfunktion och den har nu införts på cirka hundra vårdcentraler, vilket är hälften av regionens alla vårdcentraler.

8-timmarsdieten : guide till den periodiska fastan : 60 nyttiga och näringsrika måltider
till den populära dieten. Text: The Australian Women’s Weekly.
Periodisk fasta är en populär och effektiv bantningskur som innebär att du får endast äta inom en tidsram av
8 timmar varje dag. Bokens recept är näringsmässigt anpassade så att du får mesta möjliga effekt av dieten och
den innehåller både kötträtter och vegetariska rätter.

2.

Psykologi

Handbok för introverta : relationerna, karriären, familjen. Av Linus Jonkman.

Den här boken är avsedd att hjälpa introverta att komma till sin rätt inom tre av livets arenor: karriär, familj
och relationer. Den är lika mycket för dig som är introvert som den är för dig som är ambivert eller extravert.
Det är en samling av forskning och anekdoter, tips och råd för att stötta upp den introverta dimensionen.

Hon kallades hemmasittare : ... om skolan, tårarna och kampen i hallen. Av Nadja Yllner.
Boken handlar om barn som inte längre klarar av att gå till skolan och vad kan vi som individer och samhället
kan göra åt det? Men framför allt är det en drabbande personlig berättelse om hur det gick till när Lova blev –
och slutade att vara – hemmasittare.

Återhämtningsguiden : må bra trots stress och press. Av Niclas Almén.

Stresshantering har tidigare mest handlat om att minska faktorer som leder till stress. Men många forskare är
idag överens om att det inte är stressen i sig som orsakar ohälsa utan brist på återhämtning. Här får du många
infallsvinklar på återhämtning och ett program som vägleder till bättre återhämtning.

Sociologi & samhällsvetenskap

Arbetets mening : vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss.
Av David Eklind Kloo.

I den här boken möter vi sju personer som berättar om sitt arbete. Deras vittnesmål varvas med fördjupande
perspektiv på dagens arbetsliv. En dryg tredjedel av de som arbetar i Sverige tycker inte att arbetet, bortsett
från lönen, bidrar till att göra deras liv bättre.

Baby Lindy och andra berömda kidnappningar. Av Sara Griberg.

Historien om Charles Lindbergh junior är bara ett av 20 gastkramande kidnappningsfall som presenteras i den
här boken. På ett rappt och medryckande sätt ges flera pusselbitar till en fantasieggande aspekt av kriminalhistorien, där slutet dessvärre inte alltid är lyckligt.

Gärningsmannen är polis : om trakasserier och tystnadskultur inom svensk polis.
Av Lisa Bjurwald, Kerstin Dejemyr.

Det är svårt att arbeta i en tystnadskultur där polisanställda uppmanas att ”lägga locket på” om problematiska
händelser. Den här boken är en skakande inblick i en myndighet med allvarliga och djupt rotade problem med
sexism och chauvinism – och en bok där dess hitintills osynliga offer får komma till tals.

Kvinnorna byggde välfärden. Av Britt-Marie Mattsson.

Kvinnor på 1970-talet gick ut i yrkeslivet och skatteintäkterna från deras lönearbete var nödvändiga för att den
tidigare folkhemsvisionen skulle kunna bli verklighet. Den generationen som dessutom tvingade fram en rad
viktiga jämställdhetsreformer som idag tas för givna.

Multimodal interaktionsanalys. Red. Mathias Broth, Leelo Keevallik.

När vi kommunicerar och deltar i olika aktiviteter tolkar vi inte bara det som sägs, utan vi läser också av blickriktningar, kroppsposition och mycket annat som finns närvarande i situationen. Denna bok är den första på
svenska som introducerar det mångfacetterade forskningsområde som kallas multimodal interaktionsanalys.

Npf och socialtjänsten : lagstiftning, bemötande och anpassningar.
Av Elisabeth Sundström Graversen, Bo Hejlskov Elvén.

Många av de personer som kommer i kontakt med och behöver insatser från socialtjänsten har en neuropsykiatrisk diagnos, en funktionsnedsättning som inte syns utanpå. Boken ger en vägledning i det sociala arbetet runt
personer med npf så att det kan bli bra för både klienter socialarbetare.

3.

Psykiatrins juridik 2021. Av Hans Adler mfl. 18:e uppl.

Några av nyheterna i den här upplagan är t.ex villkorad vård, nya vårdintyg, vapen – anmälan – ny praxis,
avskiljande covid-19 – ny praxis etc.

Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches.
Av John W. Creswell, Cheryl N. Poth. Fourth edition.

This book explore the philosophical underpinnings, history and key elements of each of five qualitative inquiry
traditions: narrative research, phenomenology, grounded theory, ethnography and case study - putting them
side by side, so that we can see the differences.

Social psychology. Av David Myers, Jackie Abell and Fabio Sani.

Social Psychology introduces students to the science of us: our thoughts, feelings, and behaviors in a changing world. Students learn to think critically about everyday behaviors and gain an appreciation for the world
around us, regardless of background or major.

4.

Nya medicinska e-böcker

5.

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:
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Skönlitteratur
Alma : en kvinnohistoria. Av Eva Martinsson.

Berättelsen spänner över de första sju decennierna på 1900-talet, med början i ett fattigsverige och skildrar, genom några kvinnoöden, det långsamt framväxande välståndet. I centrum står Alma, som föds i ett fattigt hem i
Dalsland. Vi får följa hennes strävsamma kamp för en bättre tillvaro. En dag, helt oväntat, kommer sondottern
Karin, 10 månader gammal, till Almas hem i en fruktlåda.

Amerikansk jord. Av Jeanine Cummins.

En roman om en mor och en son på flykt – från Acapulco i Mexiko mot tryggheten i USA. Nyss var ledaren
för knarkkartellen Los Jardineros en omtyckt kund i Lydias bokhandel. Nu har han visat sitt rätta ansikte. Som
hämnd för ett avslöjande reportage har hans män dödat hennes journalistmake och ytterligare 15 familjemedlemmar. Endast Lydia och den åttaåriga sonen Luca undkommer. De flyr, först på måfå, sedan norrut. På vägen
möter de barmhärtighet och medmänsklighet men också livshotande faror.

De bortglömda namnens bok. Av Kristin Harmel.

Paris, 1942. Den unga Eva Traube lever ett lyckligt liv med sina föräldrar när tyska trupper plötsligt börjar
samla ihop alla judar och skicka dem till arbetsläger i Polen. Motståndsrörelsen upptäcker att den konstnärliga
Eva är en mycket skicklig dokumentförfalskare och hon blir en värdefull tillgång. Det dröjer inte länge innan
Eva i största hemlighet förfalskar id-handlingar åt hundratals barn som på så sätt kan föras i säkerhet. Hon
uppfinner ett system för att logga barnens verkliga namn för att de ska kunna återförenas med sina föräldrar
efter kriget. Genom ett intrikat kodsystem förs alla namn in i en gammal religiös bok. Men när nazisterna slutligen intar den lilla staden försvinner boken ...

Den florentinska liljan. Av Per Starke.

Ett underbart vackert litet flickebarn med mörkt yvigt hår föds 1420 på studentområdet i Padua norr om Florens. Kommer skandalen leda till att kvinnor förbjuds på universitetet? I hennes omedelbara närhet finns de tre
studentkamraterna Cusanus, Toscanelli och Cesarini. Den första gav oss en modern vetenskapssyn. Den andra
ritade kartorna som Columbus använde för att segla till Amerika. Den tredje räddade påven från att ersättas av
ett kyrkomöte.

De som flyter. Av August Martinsson.

Läraren Anton Rinfors lider av psykisk ohälsa men med hjälp av tabletter, vänner och fest klarar han av livet
och arbetet på högstadieskolan. Men under en vecka rämnar allt. Anton anklagas för förargelseväckande beteende och stängs av från skolan. Förnekelse och självanklagelse blandas med flykt från familj och vänner i en
snart okontrollerbar bana där självdestruktivitet inte längre är ett val, bara en naturlig följd av tidigare beslut.

Em. Av Kim Thúy.

Berättelsen tar avstamp i Operation Babylift, då tusentals föräldralösa barn evakuerades från Vietnam till USA
i april 1975, och rör sig mellan gummiplantager i det gamla Indokina till nagelsalonger i väst. Det handlar om
sammanflätade öden, om sökandet efter kärlek och att höra hemma någonstans. Ordet ”em” betyder lillebror,
lillasyster eller älskling på vietnamesiska, och uttalas precis som franskans ord för älska, ”aime”.

En flickas memoarer. Av Annie Ernaux.

Författaren Annie Ernaux söker sig tillbaka till sommaren 1958, som hon tillbringade som ledare på ett sommarkollo i Normandie. Hon återvänder till sin första natt med en man. För honom betyder natten ingenting, för
henne alldeles för mycket. I akten lämnade hon kvar sin egen vilja och hon känner sig nu plötsligt som en slav
utan ägare. Sextio år senare inser hon att hon kan sudda ut åren som gått för att undersöka den unga kvinna
som en gång var hon.

7.

En kvinnas straff. Av Ana Porss.

Det råder stor fattigdom i Sverige och när pigan MajaLisa får arbete på en prästgård tror hon att hennes lycka
är gjord. Men i ett samhälle där kyrkan och männen har makten, blir MajaLisa gång på gång utnyttjad. När hon
blir med barn tvingas hon lämna sin tjänst på prästgården. Flera år senare får hon arbete på Gimmene herrgård,
där hon möter den stilige major Gyllensvaan. De blir blixtförälskade och inleder i hemlighet ett förhållande
som slutar i katastrof. När MajaLisa återigen blir gravid förlorar hon sitt arbete och förskjuts av byborna.
Tillsammans med sin son söker hon, nedbruten och förtvivlad, skydd i en stuga i skogen där hon mot sin vilja
tvingas begå brott som leder till ett fruktansvärt straff.

En plats för oss. Av Fatima Farheen Mirza.

En skildring av en muslimsk familj i dagens USA. När äldsta dottern Hadia ska gifta sig samlas den indiskamerikanska emigrantfamiljen för första gången sedan brodern Amar flydde hemmet för tre år sedan. Vad fick
honom att ge sig av? Genom de olika familjemedlemmarnas perspektiv skildras de avgörande händelserna i
deras förflutna, det som bundit dem samman och det som skilt dem åt; samhällets förväntningar, religionens
krav och de egna önskningarna.

Falsksken. Av Sara Engström.

Vi stannar inne i staden, innanför gränsen som håller oss trygga. Allt annat har de tagit från oss. Landet.
Framtiden. Alla sagor säger samma sak – de är ute efter vårt blod. Kriget har lämnat det moderna samhället
i spillror. Kontakten mellan olika städer är nästan helt bruten. Långt upp i norr ligger Järsele, människornas
nordligaste utpost. Landet utanför stadsgränsen tillhör varelserna. Det är förbjudet att kontakta dem, men alla
lyder inte reglerna. Kerstin har sett något som tvingar henne och hennes barnbarn att ge sig ut i mörkret.

Giftmakerskan. Av Sarah Penner.

Nella driver ett undanskymt och lite annorlunda apotek i 1790-talets London - i största hemlighet hjälper hon
kvinnor att giftmörda de män som behandlar dem illa. I nutid hittar historikern Caroline Parcewell av en slump
en ledtråd till den över tvåhundra år gamla historien vid Themsens strand. Hon börjar gräva i det förflutna och
sakta kommer sanningen kring de mystiska apoteksmorden fram.

Hemligheten på Seaview Cottage. Av Emily Gunnis.

1960: Trettonåriga Rebecca lever i skräck för sin faders ilska. Samma natt som en storm drar in från havet hör
hon hur någon knackar på nedervåningen i Seaview Cottage och hur en diskussion följer. När polisen senare
kommer är båda föräldrarna döda och besökaren försvunnen. Men ingen tror på Rebeccas berättelse.
2014: Journalisten Iris får i uppdrag att skriva om en kvinna som rymt med sitt nyfödda (och sjuka) barn från
sjukhuset. Spåren leder förvånande nog Iris till hennes mammas barndomshem: Seaview Cottage. Och historien som börjar nystas upp har varit begravd länge.

I hjärtat av Ådala. Av Åsa Liabäck.

Trettiofemåriga Anna har precis kommit ut på andra sidan ett kraschat förhållande när hon köper en kolonilott i Ådala, utmed Stångån i Linköping. Hon är ensam, men vill komma på fötter igen. Stoppa ner händerna
i jorden och hitta ny mening. I koloniområdet finns även den gamla livsnjutaren Ragnar, som har koll på allt
som händer i stugorna. Trädgårdspolisen Rigmor som gör livet svårare för alla. Medelålders Margareta som
plötsligt blivit kär igen. Och 24-åriga Stephanie som behöver fly från sina föräldrar.

Je m’appelle Agneta. Av Emma Hamberg.

Agneta är fyrtionio år och har bleknat in i tapeten. De utflugna barnen hör bara av sig när de vill att hon ska
swisha pengar, och arbetskamraterna har absolut noll intresse för vad Agneta gör, tycker eller vill. Hennes man
Magnus, fågelskådare och frisksportare, anser att din kropp är ditt tempel och att templet inte ska besudlas med
till exempel rödvin eller aprikosmarmelad. Att ligga i sängen, dricka vin i smyg och se på tv-serier där folk
renoverar franska gårdar är Agnetas enda, hemliga njutning. Men när hon får syn på en radannons i tidningen
vaknar något inom henne. Några dagar senare står Agneta till sin egen och alla andras förvåning på ett ödsligt
torg i en liten by i Provence. Där ingenting är som i annonsen. Äventyret kan sannerligen börja.

Jimmies bok : en mammas berättelse om sin hjärtsjuke son. Av Jennie Thorgren.

8.

Tänk dig att du står och håller ditt barn som är sex veckor gammalt. Du är ensam i en stad mer än hundra mil
hemifrån och du har just fått reda på att ditt barn är dödssjukt och behöver operera hjärtat. Du får veta att utan
operation kommer ditt barn att dö inom någon vecka. Med operation finns möjligheten till ett bra liv, men den
kan också innebära döden.

Klara och solen. Av Kazuo Ishiguro.

Från sin plats i butiken som säljer artificiella vänner observerar Klara – en artificiell vän med enastående iakttagelseförmåga – noggrant beteendet hos dem som kommer in för att handla. Hon hyser gott hopp om att en
kund snart ska välja just henne. Men när möjligheten till ett helt nytt liv väl dyker upp varnas Klara för att inte
lita för mycket på löften från människor.

Knäckta ägg och krossade hjärtan : en alldeles omöjlig påsk. Av Maria Ernestam.

I julas verkade allt så hoppfullt för Lisbeth Cederström i Frillesås. Hon trivdes med sitt jobb som lärare, bodde
kvar i sitt lilla hus vid havet och hade en ny kärlek på gång. Men när påsken nalkas flyttar ett nytt par in i
grannhuset. Snart är bråken igång om tomtgränser och en tupp som gal på nätterna medan grannarna diktar upp
en annan verklighet i sociala medier. På skolan börjar illasinnade rykten cirkulera om att Lisbeth är olämplig
som vikarierande rektor. När sedan pojkvännens lojalitet sviktar för att exfrun pockar på med ständiga krav är
krisen ett faktum. Vad händer då när en gammal obesvarad kärlek dyker upp med goda råd och stöd och kanske
en önskan om mer?

Obehaget om kvällarna. Av Marieke Lucas Rijneveld.

Efter att den äldsta sonen gått genom isen under en skridskotur blir inget sig likt hos lantbrukarfamiljen. Föräldrarna hanterar sin sorg genom att vända sig till sin tro, och deras dotter Jas dras med i sina föräldrars grubblerier kring synd, skuld och det straff Gud tilldelat dem. Jas har ett alldeles eget sätt att se på världen, och när
hennes tankar lämnas oventilerade blir de mörka och oroande. För henne tycks det som hänt bero på att hon
en gång bad till Gud att ta brodern istället för hennes kanin, när hon förstod att kaninens öde var att hamna på
julbordet. Och för varje dag som går blir hennes föreställningar om människor, djur och Gud alltmer absurda.

Orkansäsong. Av Fernanda Melchor.

I utkanten av en fattig mexikansk by hittas det lemlästade liket efter en gåtfull gestalt som av byborna kallas
Häxan. I varsitt kapitel berättar fyra personer från trakten om sin relation till mordoffret och om den mardrömslika tillvaro de alla lever i. Bland skadade familjerelationer, destruktiv maskulinitet, prostitution och
droger växer stegvis en komplex skildring av ett samhälle inpyrt av våld och hopplöshet fram, samtidigt som
omständigheterna kring mordet på Häxan klarnar.

Singulariteten. Av Balsam Karam.

En kvinna letar efter sitt barn. Hon letar längs cornichen där dottern brukade arbeta. Hon letar tills hon är
vansinnig, galen av sorg. Du är på semester, med ett barn som börjat växa i magen, och ser någon falla från
cornichen. Senare ska du så länge som möjligt vägra att föda ditt döda barn, så länge barnet finns kvar inuti dig
kan det inte helt tas ifrån dig.

Transit. Av Anna Seghers.

Marseille, sommaren 1940. Under ockupationen av Frankrike blir den gamla hamnstaden en tillflyktsort för
tiotusentals människor som är förföljda av nazisterna. Man jagar febrilt efter visum, intyg och stämplar för att
kunna rädda sig över Atlanten. En av dem är en ung man som flytt från ett koncentrationsläger. Med sig har
han en resväska som tillhört en författare vid namn Weidel. Snart börjar han utge sig för att vara Weidel, och
när han så småningom lär känna den riktige Weidels hustru börjar en kärlekshistoria som är lika vindlande och
labyrintisk som staden Marseille.

Tvångsamheten. Av Alexandra Sundqvist.

Han är allt som hon inte är. Spännande, spirituell, storstadsmässig. Varm. Ändå är det något som mullrar svagt.
Som smyger sig på som skymningen utanför villan, litet, som en pyrande eldsvåda. Vad händer när kärleken
blir en skogsbrand? Om förälskelsens förbrännande natur, om när kärlek blir svepskäl och rädslan flyttar in i
idyllen.

Utloggad. Av Lilly Emme.

Så länge trettioåriga Katie O Farrell kan minnas har hon drömt om att bli författare. Katie och hennes tre väninnor bildade kvartetten Skrivsystrar när de möttes på universitetet i Hull. De avgav då ett löfte: ingen av dem
får ge upp skrivandet förrän alla fyra är utgivna författare. Katie samlar refuseringar på hög medan vännernas
karriärer pekar spikrakt uppåt. Självförtroendet sviktar samtidigt som väninnornas hets på sociala medier blir
allt mer intensiv. När Katie plötsligt råkar skicka ett mail till fel person, tar det hus i helsike. Katie bestämmer
sig för att logga ut från världen den digitala liksom världen utanför dörren.
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Är det barnen, baby? Av Kristofer Folkhammar.

Vad är det som gör att man fastnar för vissa? Vad är kärlek? Är sex en hang-up? Huvudpersonen har huvudet
fullt av frågor. Samtidigt som han försöker komma underfund med vad det innebär att vara förälder till dottern
Sandra, och dela ansvar med medföräldern Julia, slits han mellan två stora kärlekar: den trygge pojkvännen
Alexander och den undflyende, före detta älskaren Jeremie.

Är mor död. Av Vigdis Hjorth.

Johanna lämnade Norge och klippte banden med sin familj. Hon har bott utomlands i tre decennier och kom
inte ens hem till sin fars begravning. När hennes man plötsligt dör beslutar hon sig för att flytta tillbaka hem.
Hon är nu en välkänd konstnär och har blivit erbjuden möjligheten att göra en stor retrospektiv utställning.
Men vad finns kvar av relationerna hon lämnade för så länge sedan?

Deckare & thriller
Alla ljuger. Av Camilla Grebe.

Maria är lyckligt lottad. Hon trivs med sitt jobb, hon älskar sin son, sin nye man Samir och – oftast – bonusdottern Yasmin. Men när Yasmin försvinner och Samir anklagas för att ha dödat sin dotter rasar Marias tillvaro.
Inte kan väl någon mörda sitt eget barn?

Brinn mig en sol : en roman om ett brott. Av Christoffer Carlsson.

I februari 1986 sker det första mordet i byn Tiarp på Nyårsåsen utanför Halmstad. För polisen Sven och hans
son Vidar blir det en avgörande tid. Landet är i chock efter mordet på Olof Palme. Medan Vidar söker sin väg
mot vuxenlivet, tvingas Sven in i mörkret på Nyårsåsen för att jaga Tiarpsmannen: Vem är han? Vem blir hans
nästa offer? Och vem är författaren som långt senare återger historien – varför skriver han?

Cyklonvarning. Av Christina Wahldén.

Andra delen om den australiske polisen Bluey och den svenska konststudenten Greta. Det är jul och en våldsam cyklon närmar sig Darwin. Polisen Bluey härjas av minnen från sin barndom, då hans bror dog i katastrofen Tracy på juldagen 1974. Kollegan Jess är rädd att anpassa sig för mycket till poliskårens vita normer. Den
svenska konststudenten Greta är mitt uppe i sin nya kärleksrelation. Samtidigt ökar brottsligheten i trakten.
Användningen av drogen crystal meth har eskalerat och skördar fler och fler offer. När en ung man hittas ihjälskjuten dras Bluey och Jess in i utredningen. Snart inser de att majoriteten av de drabbade tillhör ursprungsbefolkningen, och medan cyklonen rycker närmare uppdagas en långt mer obehaglig historia än de kunnat ana.

Dragoner. Av Gertrud Hellbrand.

När Mira Westmans morfar påträffas död i sitt kök återvänder hon till den östgötska byn där hon en gång växte
upp. Det mesta tyder på att han druckit för mycket, ramlat och slagit i huvudet. Men när Miras yngre syssling
Ville kort därefter visar sig ha försvunnit börjar Mira misstänka att morfaderns plötsliga död var mer än en
olyckshändelse. Är Jerry och Patrik Hartley Lindskog, ägarna till hästgården intill, inblandade i Villes försvinnande? Och kan Mira lita på sin gamla ungdomsförälskelse Adam, vars lillebror terroriserar bygden?

Flickan som försvann. Av Charlie Donlea.

Kvällen då de försvinner deltar de nyblivna studentskorna Nicole Cutty och Megan McDonald i en fest på
stranden i småstaden där de växt upp, Emerson Bay i North Carolina. Polisen drar igång en massiv sökinsats,
men dagarna går och allt hopp verkar vara ute tills Megan lyckas fly ur en bunker djupt inne i skogen. Ett år
senare har bestsellern om hennes svåra prövning gjort Megan till en celebritet. Boken berättar en historia om
mod, beslutsamhet och triumf. Bortsett från en oläglig liten detalj: Nicole är fortfarande försvunnen.

Försvinnande värld. Av Julia Phillips.

De två systrarna Aljona och Sofia, elva och åtta år, leker för sig själva på en stenstrand på Kamtjatka i slutet
av ett långt och ensamt sommarlov. De blir erbjudna skjuts hem av en främmande man och försvinner sedan
spårlöst. Polisutredningen som pågår under veckor och till slut månader leder ingenstans. Brottet går som ett
eko genom det lilla sammansvetsade samhället och särskilt dess kvinnor lever med en ny sorts rädsla och en
känsla av förlust.
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Galgbergets väktare. Av Anna Jansson.

Maria Wern har drabbats av en tragedi. Hennes man Björn är förlamad från nacken och nedåt och Maria sköter
om honom i hemmet. När ett lik hittas i vattnet nedanför Högklint tvingas hon ge mer ansvar till de personliga
assistenterna. Trots att hon litar på dem är det något som skaver. Nittonåriga Elin Rute väcks på midsommarnatten för att upptäcka att hennes älskade, Oliver, ligger mördad utanför sommarhuset i Djupvik. Hennes
föräldrar beter sig oerhört märkligt, och Elin tvingas göra något som kommer att plåga henne länge efteråt.

Innan mörkret faller. Av Peter Robinson.

Ett av Alan Banks tidigare fall gör en obehaglig återkomst. Efter mordet på Connor Clive Blaydon stöter
Banks team på hemliga videoinspelningar av Blaydons ökända poolpartyn. Vid närmare granskning av en film
upptäcks något som förefaller vara en våldtäkt. På upptagningen syns inte vem förövaren är, men efter teknisk
genomgång framträder en överraskande bild av offret som kullkastar alla tidigare teorier om mordet. Samtidigt
har Zelda tagit upp jakten på de män som förde bort henne och gjorde henne till sexslav. För sent inser Zelda
att hon, genom att röra i det förflutna, försatt sig i större fara än någonsin tidigare.

Mord enligt manus. Av Dennis Magnusson.

Manusförfattaren Sebastian Lager jobbar som lärare på en manusskola för att försörja sig. En dag blir en av
hans studenter gripen, misstänkt för att ligga bakom en kvinnas försvinnande, en kvinna som också går på
kursen. Som lärare till båda får Sebastian en mängd förstahandsuppgifter i fallet och han bestämmer sig för
att göra en true crime-podd av det. Podden gör att han dras in i utredningen allt mer och snart står det klart för
honom att det inte bara finns förbindelser till hans egen bransch utan även till hans privatliv.

Paradis city. Av Jens Lapidus.

Sverige i en nära framtid. Motsättningarna har hårdnat: för att skydda de priviligierade har murar byggts runt
no-go-zoner. Störst är Järva. När inrikesministern vågar sig dit går allt fel, hon kidnappas. Polisen står handfallen, tills en desperat idé kläcks: att skicka in den häktade, njursjuke Emir. Hållhaken är grym: utan statlig
dialys dör han.

Snöblind. Av Ragnar Jónasson.

Första boken i Det mörka Island-serien. I en isolerad fiskeby på norra Island, en ödslig trakt där ingen låser sina dörrar, upptäcks en ung kvinna halvnaken i snön, blödande och medvetslös. Samtidigt har en äldre,
uppburen författare fallit till sin död. Ari Thór - nybliven polis på sin första postering, långt från flickvännen i
Reykjavik - dras rakt in i hjärtat av det lilla samhället. Ett samhälle där det blir allt mer uppenbart att det inte
går att lita på en enda människa. Där hemligheter och lögner har blivit ett sätt att leva.

Snöängeln. Av Anki Edvinsson.

En pojke hoppar från en bro. En kvinna hittas mördad i sitt hem. En tonårsflicka försvinner spårlöst. De tre tragiska händelserna verkar först inte kopplade till varandra. Men Charlotte von Klint och Per Berg vid Umeåpolisen börjar se tecken på att allt hänger samman. Den gemensamma nämnaren stavas narkotika. Medan vintern
har ett fast grepp om Umeå och snötäcket växer allt högre, kämpar Per och Charlotte mot klockan. De måste
ta reda på vem som är ansvarig för tragedierna som drabbat och fortsätter att drabba staden, och de måste till
varje pris hitta den försvunna flickan - innan det är för sent.

Vedergällning. Av Robert Harris.

November 1944. Tyskland är på väg att förlora kriget. I ett sista desperat försök beordrar Hitler produktion av
10 000 V-2-raketer, ballistiska vedergällningsvapen skapade i syfte att attackera allierade städer. Rudi Graf, en
tysk raketingenjör, drömde om att skicka en raket till månen. Istället befinner han sig i det ockuperade Holland
där han ansvarar för avfyrning av Nazitysklands V-2-raketer mot London. Kay Caton-Walsh, en gång skådespelerska, nu en brittisk spion, skickas till Belgien för att lokalisera avfyrningsplatserna och neutralisera hotet.
Det är bara en tidsfråga innan deras vägar kommer att korsas.
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Böcker skrivna på lättläst svenska
Dahlias hemlighet. Av Martin Palmqvist.
Grannen på våningen under. Av Anna Hansson.
Kidnappad : ett fall för Claire Abbott. Av Gail Anderson-Dargatz.
Leka med elden : ett fall för Claire Abbott. Av Gail Anderson-Dargatz.
Potensgivarna. Av Karin Brunk-Holmqvist
Ringa 112. Av Sofie Berthet.
Sköna Maj. Av Eli Åhman Owetz.
Sågverksungen. Av Vibeke Olsson.

Böcker med extra stor stil
Mellan himmel och hav. Av Anna Fredriksson

Ljudböcker på Mp3
Alla ljuger. Av Camilla Grebe.
Brinn mig en sol. Av Christoffer Carlsson.
Byrån. Av Erik Ehrnst.
En evig sömn. Av Anna Roos.
Paradis City. Av Jens Lapidus.
Vinterland. Av Kim Faber & Janni Pedersen.

Film

Djungelgänget (animerad, barn- och familjefilm)
Här kommer Pippi Långstrump (barn- och familjefilm)
Leva på hoppet (drama)
Misbehaviour (drama, komedi)
Pelle Svanslös (animerad, barn- och familjefilm)
Pippi Långstrump på de sju haven (barn- och familjefilm)
På rymmen med Pippi Långstrump (barn- och familjefilm)
Spring, Uje, spring (drama, musik, biografi)
The Undoing. Säsong 1 (tv-serie, thriller, drama)
Vi på Saltkråkan. Del 1, Midsommar på Saltkråkan (barn- och familjefilm)

Musik på CD
Poster girl. Av Zara Larsson.
Shore. Av Fleet Foxes.
12.

Biografier
Den ofrivilliga bruden : en dokumentär berättelse om tvångsgifte.
Av Miranda Ebrahimi ; skriven av Elisabet Omsén.

Miranda är ett frispråkigt barn som älskar att dansa och sjunga. I den kultur hon växer upp är det farligt så familjen
sätter stopp för det. När hon som brådmogen liten flicka tidigt kommer in i puberteten förändras omgivningens
blickar. En dag förstår Miranda vidden av släktens planer. De tänker gifta bort henne mot hennes vilja. Bara någon
månad efter förlovningsfesten, mitt under det Iran-Irakiska kriget, flyr Miranda och hennes familj till Sverige. Väl
här utgår den unga bruden från att hon ska få hjälp. Bara för att upptäcka att kulturrelativismen står i vägen.

Den utbrända hjärnforskaren : personliga erfarenheter, fakta och vägen till läkning.
Av Hedvig Söderlund.

När Hedvig Söderlund blev befordrad till professor i psykologi var hon sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Hon hade, på både nationell och internationell nivå, framgångsrikt forskat på hur minnet är organiserat i hjärnan. Just minnet påverkas i hög grad vid utmattning, och nu undrade hon hur det såg ut i hennes egen
hjärna. Hon går igenom vad som händer med en människa vid utmattning och hur hjärnan påverkas.

En ung naturälskares dagbok. Av Dara McAnulty.

Genom den 15-åriga Dara McAnultys dagboksanteckningar får vi ta del av hans nära förhållande till vilda djur
och växter och om hur det är att vara tonåring med autism och att känna sig annorlunda. Han har ett eget sätt
att identifiera sig med naturen. Lika glad och hänförd som han blir över att höra koltrastens sång, lika arg och
upprörd blir han över människans negativa påverkan på naturen.

Ett sorgkantat mirakel : om att leva vidare när livet inte blev som det var tänkt.
Av Linn Maria Wågberg.

När 15-årige Leo råkar ut för en fruktansvärd olycka förlorar Linn den son hon hittills haft och familjens tillvaro förändras dramatiskt. Ingenting blir som det var tänkt. Det blir ett liv där tårar, ilska och besvikelse samsas
med lycka, tacksamhet och kärlek. Här finns konkreta råd och tips för hur vi som är sorgkantade kan fortsätta
att leva våra liv trots och tack vare allt. För sorg är inget vi går vidare ifrån. Sorg går vi vidare med.

I skuggan av Assange : mitt vittnesmål. Av Anna Ardin.

Under våren 2010 är visselblåsarsajten Wikileaks på allas läppar. Den organisation Anna Ardin arbetar för bjuder in talespersonen Julian Assange till ett seminarium i Stockholm. Eftersom han av säkerhetsskäl inte vill bo
på hotell får han bo i hennes lägenhet. När Julian en vecka senare flyttar ut är Anna en av de två kvinnor som
går till polisen och berättar att han utsatt dem för sexuella övergrepp. Istället för att vittna i den rättegång som
aldrig blev av, skildrar hon här sina upplevelser. Det är också en berättelse om ett drev, där Anna utsattes för så
mycket hot och hat att polisen bedömde att hon behövde personskydd.

Livet med dig i mitt hjärta. Av Emelie Edholm.

Om den gränslösa kärlek och sorg som infinner sig då man förlorar ett litet efterlängtat barn sent i graviditeten,
redan innan hon fått en chans att möta livet utanför sin mammas mage. Och om att bli gravid på nytt samtidigt
som man bär på en stor sorg.

När det värsta händer : ett år av djupaste sorg, kärlek och förundran.
Av Kristina Aspemo.

Den 23 januari 2019 dör Kristinas älskade Gösta oväntat och mitt i livet. I den här boken skildrar hon det första året utan Gösta, från chock, nattsvart förtvivlan och panikångest, till hopp om en framtid där hon kan stå ut
med det tomrum som hennes hjärta för alltid kommer att rymma.

Vacker var han, utav börd ... : Sixten Sparre - mannen som mördade Elvira Madigan.
Av Kathinka Lindhe.

Sixten Sparre satte sprätt på pengarna och guldkant på vardagen. Han ville ha svängrum för glans och amorösa
äventyr, och han drog lindanserskan Elvira Madigan med sig i döden. Fortfarande, efter 130 år, hörs ekot av
skotten på den danska ön Tåsinge. Med hjälp av aldrig tidigare kända brev skriver Kathinka Lindhe om ett
familjedrama, som i myterna förvandlats till ”århundradets kärlekssaga”.
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Faktaböcker
Den stora virkboken. Av Lilly Secilie Brandal, Bente Myhrer.

En grundläggande bok om virkning med fler än 100 projekt och modeller i olika svårighetsgrader. Här finns
mönster för tillbehör till hemmet, babyn, mössor, vantar, sockor, lappar och mycket mer.

Drottning Kristina. Av Dick Harrison.

Sedan Kristinas abdikation i juni 1654 har man spekulerat vilt kring hennes drivkrafter. Dick Harrison skriver
om de forskningsrön som under de senaste decennierna lagt nya pusselbitar till bilden av hennes märkliga liv.
Det är en historia om hovliv, intriger, kontroverser och framförallt om hur det var att leva som en kvinna med
makt i 1600-talets Europa.

Egen ekonomi : smarta ekonomitips för dig som flyttat hemifrån. Av Christina Sahlberg.
Lär dig göra en budget och hur det funkar med allt från lån, sparande och börsen till skatter, försäkringar och
pensionen. För varje område får du exempel, smarta tips och checklistor.

Ett gott liv : smart och enkel mat för seniorer : recept för två portioner.
Av Margareta Frost-Johansson m.fl.

Matinspiration för de som är 65+. Den ger inspiration till dagens alla måltider från morgon till kväll, till
vardag och fest - allt från frukost, lunch, middag och kvällsmat till mellanmål, aptitretare, sängkantsmeny och
efterrätter.

Flugfiske på mitt sätt. Av Johan Klingberg.

Att kasta och fiska med flugspö är både avkopplande och spännande. Men för att lyckas krävs att man lär sig
flugkastets grunder och de viktigaste fisketeknikerna. Här får du genom instruktioner och bilder lära dig flugfiskets grundläggande kunskaper.

Hästpsykologi och ridlära. Av Dennis Hallberg.

Här tas ämnen som ledarskap, inlärning, stress, sitsen, tömkörning, gångarter och skolor upp. Läsaren får
mängder med tips på hur man löser olika ridproblem.

Nusvenska : en modern svensk språkhistoria i 121 ord : 1900-2020. Av Anders Svensson.
Språket och samhället går hand i hand. Ibland har själva språket varit motorn i samhällsutvecklingen, som i
1906 års stavningsreform, grammatikrevolutionen på 1940-talet när verbens pluralformer försvann, du-reformen 1967 som befriade talspråket från klasskillnader och kometkarriären för det könsneutrala pronomenet hen
på 2010-talet.

Odla utan spade : lättskött & klimatsmart köksträdgård : No dig på svenska.
Av Bella Linde, Lena Granefelt.

Den första guiden på svenska till No Dig-odling, en lättskött och klimatsmart metod som vinner allt fler anhängare och som sakta men säkert revolutionerar trädgårdsvärlden. Prova metoden som sparar både miljön och
ryggen.

Portionen under tian - äta ute : recept och tips för picknick och stormkök.
Av Hanna Olvenmark.

Med äta ute menas här att äta sin middag ute i naturen. Med en knytis-picknick eller en enkel måltid som lagas
på plats har alla råd att vara med. Förutom recept innehåller den också inspiration och tips.

Ren skönhet : naturlig hudvård från växtriket. Av Karin Björkegren Jones, Lena Losciale.
En bok om hållbar, långsiktig och holistisk hudvård som passar alla åldrar och hudtyper. Med korsscheman
över växtoljor och eteriska oljor skapar du enkelt din egen hudvård, samtidigt som du får koll på vad du faktiskt smörjer in din hud med och du får över 30 unika hudvårdsrecept.
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Skogslycka : tips för möten i skogens gläntor. Av Rolf Segerstedt.

I den här boken berättar naturfotografen och journalisten Rolf Segerstedt om många fina möten i våra skogar.
Det är en inspirationskälla för att själv ge sig ut i naturen.

Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten. Av Jan Lexell, Christina Brogårdh.
Boken går igenom vad en vetenskaplig publikation är, belyser det vetenskapliga skrivandet, beskriver uppbyggnaden av det vetenskapliga manuskriptet samt redogör för den vetenskapliga publiceringsprocessen.

Spark joy. Av Marie Kondo.

Uppföljaren till ”Konsten att städa” och som också tar upp glädjen som står att finna i det som omger oss. Med
steg-för-steg anvisningar och illustrerade beskrivningar får du praktiska råd och knep för att skapa ett trivsamt
hem för både dig och dina tillhörigheter.

Tio ekvationer som styr världen : och hur du kan använda dem till din fördel.
Av David Sumpter.

Med hjälp av tio ekvationer kan du själv öka dina chanser att lyckas och förbättra din ekonomi och hälsa. Det
inte är de tekniska detaljerna som gör formlerna så framgångsrika utan det är att de erbjuder ett nytt sätt att se
på gamla problem ett sätt som vem som helst kan lära sig, oavsett vilket betyg du hade i matematik.

Träningsparadoxen : varför vi mår bra av fysisk aktivitet men helst vill slippa träna.
Av Daniel Lieberman.

Författaren tar upp de motsägelser och den förvirring som vår tids råd om träning brottas med. En bok lika
mycket för träningsentusiaster som för dem som är stressade av att de aldrig kommer sig för med att motionera.

Tutankhamon. Av Dick Harrison.

Här berättar Dick Harrison inte bara om faraon och hans grav, utan även om det rike och folk som Tutankhamon
under en kort tid sattes att styra. Vad är sant och vad är falskt i om de myter som omger faraonernas rike? Finns
det skäl att tro på den förbannelse som ansågs drabba dem som vågade störa Tutankhamons eviga sömn?

Ursprung : hur jorden formade oss. Av Lewis Dartnell.

Hur har själva jorden format människans öde? Hur har planeten vi bor på skapat oss? Lewis Dartnell tar oss
miljarder år tillbaka i jordens utveckling för att berätta historien om människans verkliga ursprung.
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Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Busiga Bebbens nappar. Av Thomas Svensson.
Djuren i vattnet. Av Sarah Sheppard.
Förskola. Av Embla Sue Panova m.fl.
Jag vill ha min napp! Av Tony Ross.
Kärlek på olika sätt. Av Linda Palm & Johanna Lundqvist Björn.
Lär dig första hjälpen med Flamman & Lågan. Av Camilla Andersson m.fl.
När vi skrämde gammelgäddan. Av Elin Johanson & Astrid Tolke.
Pelle Svanslös leker kurragömma. Av Ingrid Flygare.
Sagotjuven. Av Graham Carter.
Titta 10 fåglar. Av Björn Bergenholtz. (pekbok)

Ca 6 - 9 år
Fylla år. Av Josefine Sundström, Emma Göthner. (Sagasagor)

Det är Sagas födelsedag. Hon ska ha kalas för kompisarna och morfar ska komma på besök.På morgonen får
hon paket och frukost på sängen. Men Saga känner sig varm och lite konstig. Fastän mamma säger att hon kan
få provsmaka marängerna direkt från plåten vill hon inte det. Och även om allting är roligt på kalaset orkar hon
inte jaga ballongerna tillsammans med vännerna. Sagas kalas blir inte alls som hon tänkt sig – men ganska bra
ändå, till slut!

Pappa Bosses mystiska sjukdom. Av Anna Hansson. (Monsterhotellet)

Pappa Bosse är alldeles grön i pälsen och har jätteont i magen. Han verkar ha drabbats av någon mystisk sjukdom. Går den att bota?

ZuperZolle. Av Anders Jacobsson, Johanna Sandberg.

ZuperZolle har autism och berättelsen skildras från hans perspektiv. Vi får följa honom och hans assistent Atlas
under dagen. ZuperZolle är i skolan och gör sina uppgifter, men får också besöka en häst. Det handlar om att
ZuperZolle och hans medhjälpare Atlas tar reda på hur man mår bra och är glad i magen hela dagen, och nyckeln är att vara den man är.

Ca 9 - 12 år
Hollowpox : Morrigan Crow & wundjurens mörka gåta. Av Jessica Townsend.

Tredje delen i Nevermoor-serien. Morrigan Crow och hennes vänner har klarat av sitt första år som elever på
det berömda Wundersamfundets skola. För Morrigan börjar det bli allvar nu. Hennes krafter som Wundersmed
växer. Hon måste lära sig att styra wundret – innan wundrets krafter börjar styra henne. Samtidigt har en underlig, skrämmande sjukdom slagit klorna i staden Nevermoor. Paniken sprider sig i samma takt som sjukdomen. Morrigan måste försöka hitta ett botemedel.

Måne. Av Aaron Ehasz & Melanie McGanney Ehasz. (The dragon prince)
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Netflix-serien har blivit bok. För länge sedan var ön Xadia ett rike med magi och underverk. Alla som levde
här hade magiska egenskaper. Alla utom människorna.När de började jaga andra varelser, som enhörningarna,
förvisades de till den västra delen av ön. En dag begår de ett oförlåtligt brott och nu är det krig. Hämnd ska
utkrävas, en prins måste dö. Men en av alverna som skickas ut på uppdraget upptäcker något som kommer att
förändra allt. Tre udda personer får ge sig ut på en lång vandring. Klarar de att övervinna det urgamla hatet
mellan de båda rikena och stoppa kriget innan det är försent?

Pengarna. Av Bengt Ohlsson.

En dag på väg hem från skolan hittar Henrik en portfölj slängd i ett dike. Han blir nyfiken på vad den kan
innehålla, och tar med den hem och bryter upp låsen. När han öppnar portföljen blir han alldeles förstummad.
Den är full av sedelbuntar! Han bestämmer sig för att inte säga något till någon, och han fortsätter hålla väskan
gömd i sitt rum. Plötsligt kan Henrik köpa allt han önskar sig, och när hans bästa kompis Johan tappar bort sin
nya mobil vill han gärna hjälpa honom. Samtidigt vågar han inte berätta om pengarna för någon, eftersom han
är rädd att de ska tas ifrån honom.

Seriealbum

Hundmannen och de knepiga katternas kupp. Av Dav Pilkey.

Ljudbok

Mysteriet med den försvunna katten. Av I. V. Steinman.

Fakta för barn
Svenska däggdjur : jämför och lär känna 46 arter. Av Martin Emtenäs, Jonas Källberg.
Lär känna grävlingen, uttern och älgen. Hur ser dom ut, hur stora är dom och vad äter dom?

Världens hemskaste sjukdomar. Av Ida Kjellin, Sofia Bergström.

Efter tv-serien Världens hemskaste sjukdomar. Humorfylld faktabok om historiska farsoter. Följ med på en
ruskig tidsresa där syskonen Maxi och Lo får prova på tio av de värsta sjukdomarna som har plågat Sverige.
Barnen blir smittade med pest, kolera, karies, dysenteri och många fler.
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Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland
www.regionvarmland.se/sjukhusbibliotek
Sjukhusbiblioteket Karlstad
010-831 51 44

sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Arvika
010-831 20 76

sjukhusbiblioteket.arvika@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Torsby
010-834 74 05

sjukhusbiblioteket.torsby@regionvarmland.se

Vill du få nyhetslistan direkt till din e-post?
Kontakta något av Sjukhusbiblioteken.

