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Medicin
En logopeds 10 tips till en bättre röst. Av Tove Ekelund.

Den hör boken vänder sig till dem som har röstkrävande yrken som sliter på rösten, något som ofta leder till
röstproblem. Rösten ändras också i takt med att vi åldras och precis som kroppen i övrigt behöver den tränas
och hållas i form. Här finns praktiska tips och råd som kan hjälpa vid lindrigare problem med rösten.

Grundläggande ortodonti. Av Lars Bondemark, Lillemor Dimberg.

Det här är en lärobok som ger både teoretisk och praktiskt användbar kunskap om olika bettavvikelser och diagnostik. Boken vänder sig främst till ortodontiassistenter, tandsköterskor och tandhygienister under utbildning,
men den kan även komma till nytta för tandläkarstudenter samt i det kliniska arbetet och läsas med behållning
av dem som vill friska upp sin grundläggande kunskap i ämnesområdet.

Gröna Rehabs modell : vid stressrelaterad ohälsa. Red. Eva-Lena Larsson. Upplaga 2.

Stress under lång tid kan resultera i utmattning och ohälsa med långa sjukskrivningar som följd. I den här boken
presenteras Gröna Rehabs modell i praktik och teori tillsammans med aktuell forskning kring naturens betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Gröna Rehab är en stressklinik i Göteborgs botaniska trädgård
som startades 2006.

Hälsogåtan : evolution, forskning och 48 konkreta råd. Av Anders Wallensten.

Hur påverkar det oss att ha en kropp som är skapt för ett jägarliv på savannen? Hur kan vi dra nytta av kunskap om vårt förflutna? Hälsogåtan får sitt svar från ett evolutionärt, vetenskapligt som ett erfarenhetsbaserat
perspektiv.

Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens
arbete med beteenderelaterad ohälsa. Av Nicola Silberleitner mfl.

Den här boken innehåller konkreta strategier för att stärka samverkan och trygga tillgängligheten. Författarna
går igenom primärvårdsanpassade insatser utifrån varje medarbetares egen yrkesbakgrund: individuella besök,
kliniska spår, gruppbehandling och vägledd självhjälp.

”Kan man få ett glas vatten” : liv och död – ett slags memoarer. Av Torsten Mossberg.

Torsten Mossberg har tjänstgjort på Sabbatsbergs sjukhus, S:t Görans sjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala
samt som klinikchef på Södertälje sjukhus. Här ger han läsaren en rad patientnära berättelser från sin vardag
som narkos- och intensivvårdsläkare; muntra, allvarliga, berörande och rörande historier. Det blir en oväntad
och annorlunda inblick i en läkares vardag.

Kirurgi. Red. Olle Ljungqvist mfl. Femte upplagan.

Den femte upplagan av Kirurgi ger läsaren kunskap om modern kirurgisk diagnostik och behandling. Boken
ska förbereda den blivande läkaren för framtidens hälso- och sjukvård med mål som patientsäkerhet, kvalitet,
prioriteringar, global medvetenhet och bemötande av patienter och deras närstående.

Klinisk omvårdnad 2. Red. Dag-Gunnar Stubberud mfl. Upplaga 3.

Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att
vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande behov och vilka copingstrategier behövs? Texterna är granskade av
svenska experter och anpassade till svenska förhållanden. Böckerna vänder sig till blivande sjuksköterskor och
kan användas som referens för sjuksköterskor inom olika verksamhetsområden.

Nedstämdhet i samband med förlossning : Om baby blues och depression under spädbarnstiden. Av Antonia Reuter. 2 upp.
Gothia Kompetens AB, 2021. En broschyr om baby blues och depression under spädbarnstiden, dvs. de svåra
och negativa känslor som kan uppstå i samband med förlossningen.

1.

Nu går jag! : handbok för dig som ska lämna en destruktiv relation. Av Frida Walter.

Att lämna en destruktiv relation är många gånger arbetsamt och tar sin tid. Att möjliggöra för en förändring
kräver många avgörande beslut och ovissheten är ett faktum. Denna handbok innehåller spetsinriktad information om våldets olika skeden och vad som är bra att tänka på vid en frigörelse.

Oral protetik : handbok för tandsköterskor. Av Carl-Fredrik Arnelund.

Handbok för tandsköterskor: behandlingar, preparation, cementering och samarbetet med det tandtekniska
laboratoriet. Boken stärker dig i din yrkesroll.

Papper, pengar och patienter : primärvården i administrationssamhället.
Av Anders Ivarsson Westerberg.

Hälso- och sjukvården i Sverige är en del av administrationssamhället. Det innebär att alltmer tid används till
att göra det vi kallar administrativt arbete, som att redovisa, rapportera, kommunicera, mäta, granska och föra
statistik.

Personcentrerade arbetssätt inom vård : teori och praktik.
Red. Brendan McCormac, Tanya McCance.

Ofta tar personalen för givet att vården är personcentrerad, men patienter och närstående vittnar om förhållningssätt och arbetssätt som kan ses som det motsatta. För att vården på allvar ska bli personcentrerad krävs
genomgripande omställningar och denna bok handlar om sådant omställningsarbete.

Praktisk statistik för medicin och hälsa. Av Jonas Björk.

Boken innehåller pedagogiska idéer sin skiljer sig markant från liknande läroböcker. Här står de praktiska
tillämpningarna i centrum: först presenteras exempel och praktiska problem och därefter introduceras de statistiska begrepp och metoder som behövs för att lösa problemet.

Sjuksköterska : ett jobb för livet. Av Ania Willman, Åsa Andersson.

Varför behövs sjuksköterskor? Hur många behövs? Spelar deras insatser någon roll? Vad är omvårdnad? Dessa
frågor, och många fler, diskuteras i Sjuksköterska - ett jobb för livet. Här tydliggörs även sjuksköterskans
ansvarsområde omvårdnad och de sex kärnkompetenserna.

Styrning av hälso- och sjukvård. Av Johan Berlin och Gustaf Kastberg Weichselberger.
Andra upplagan.

Hälso- och sjukvården står i dag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur
den ska styras och organiseras blir därför en angelägen fråga. Det finns många olika sätt att styra och författarna lyfter fram fördelar och nackdelar med de olika modellerna och visar vad de tenderar att leda till på kort
respektive lång sikt.

Vardagsstress och hälsa : en idé om verksamma mekanismer. Av Gerry Larsson.

Att stress påverkar vår hälsa vet vi i dag. Men hur ser de verksamma mekanismerna bakom denna påverkan ut?
Författaren, som har mångårig erfarenhet av stressforskning, presenterar här en ny idé om hur stress påverkar
hälsan.

Traumaomvårdnad : vård av svårt skadade patienter. Red. Gunilla Wihlke och Rebecka
Schmidt.
Att vårda svårt skadade människor ställer höga krav på såväl kompetens inom medicin och omvårdnad som
multidisciplinärt samarbete och kommunikation, men också på förmågan att hantera kriser, oro och rädsla hos
patienter och närstående. Den här boken belyser bland annat skademekanismer, akut omhändertagande, fysiologiska reaktioner, smärtbehandling och rehabilitering.

24-timmarskoden. Av Satchin Panda

Den här modellen handlar om att följa dina inneboende dygnsrytmer. Helt enkelt att äta, träna och sova vid rätt
tid på dygnet. Vad sägs om att NÄR du äter är viktigare än vad? Satchin Panda är världsledande inom denna
banbrytande forskning som kan komma att revolutionera många människors hälsa och liv.

2.

Psykologi
Arbete och psykisk hälsa : viktigt vetande och vanliga myter. Av Anna-Carin Fagerlind Ståhl.
Boken vänder sig till studerande inom utbildningar där frågor om arbete, arbetsmiljö och psykisk hälsa studeras. Den riktar sig också till yrkesverksamma, till exempel HR-personal och chefer på olika nivåer samt andra
som arbetar med frågor som berör arbetsmiljö, rehabilitering och psykisk hälsa.

Etik för barnmorskor.

Detta är en etikbok med inriktning på barnmorskans huvudområden: reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.
Boken är skriven med fokus på att ge läsaren goda förutsättningar att träna på att göra etiska reflektioner och
argumentera kring dessa i komplexa situationer.

Existentiella frågor hos äldre : en introduktion. Av Peter Strang.

Boken vänder sig till vårdnära personal som arbetar inom kommunens vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten
eller inom sjukvården, i verksamheter där man ofta träffar på äldre personer. Läsaren får en beskrivning av hur de
existentiella frågorna kan se ut i det vardagliga arbetet och boken ger redskap för att stötta vid existentiell kris.

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv.
Av Henny Olsson, Stefan Sörensen. Upplaga 4.

Boken handlar om den vetenskapliga metodens kvalitativa och kvantitativa perspektiv och processen beskrivs
ur ett så brett perspektiv att boken är användbar på såväl grund- som forskarutbildningsnivå. Den lämpar sig
också som uppslagsbok där studenterna kan få svar på sina frågor, oavsett var i processen de befinner sig eller
vilket avsnitt i utbildningen som är aktuellt.

Frigörelsens tid : 13-19 år. Av Hedvig Montgomery.

Psykologen och familjeterapeuten Hedvig Montgomery guidar dig som förälder genom den snåriga tonårstiden
med hjälp av 7 enkla steg. Boken erbjuder praktiska verktyg och leder dig igenom flera tänkbara scenarion
typiska för tonårsperioden, såsom skärmtid, mobbning, nyupptäckt sexualitet, grupptryck med mera. Allt förmedlat med författarens personliga ton och råd utifrån hennes egna erfarenheter.

Få familjen att funka : tydliggörande pedagogik i vardagen. Av David Edfelt mfl.

Det här är en praktisk handbok som visar hur du som förälder kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i
vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå vad som ska hända, hur, när, var och varför.
Boken visar hur tillvaron kan visualiseras med hjälp av praktiska hjälpmedel såsom veckoscheman, checklistor
och annat.

Magkänslans intelligens : vetenskapen bakom bra beslut. Av Alexander Norén.

Den kompletta guiden till vetenskapen om hur vi beter oss och påverkas när vi står inför olika beslut. I kortfattade kapitel med tydliga slutsatser och praktiska tips sammanställs de senaste årtiondenas viktigaste forskning.

Mikrovanor : de minimala förändringarna som ger maximala resultat. Av BJ Fogg.

I boken redogör författaren för hur vi faktiskt ska kunna förbättra våra liv. Hemligheten är att börja på lägsta
möjliga nivå och här visar han övertygande hur vi ska gå till väga. Och hans teknik är förstås fullt applicerbar
om du exempelvis vill använda mobiltelefonen mindre.

Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv. Red. Cecilia Norrbrink, Thomas Lundeberg.
Tredje upplagan.

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård. Smärtan kan vara såväl akut som långvarig
och kan medföra stort lidande för individen. Ett tidigt och adekvat omhändertagande kan bidra till att förhindra
utveckling av ett långvarigt smärttillstånd.

Professionella samtal med barn : förhållningssätt, metoder och övningar.
Av Magnus Nilsson Tapper.

Att samtala med barn kan vara stimulerande och roligt men också utmanande. Som samtalsledare måste man ta
hänsyn till barnets kognitiva, språkliga och känslomässiga utvecklingsnivå, och anpassa samtalet därefter.

3.

Vi måste prata om epistemisk tillit : mentalisering och pålitliga relationer. Av Maria Wiwe.
Begreppet epistemisk tillit är en utvidgning av anknytnings- och mentaliseringsteorin och innebär en persons
villighet att ta emot ny kunskap från en annan person – något som är essentiellt för att kunna hjälpa och ta
emot hjälp. Det här är den första boken på svenska om epistemisk tillit. Den vänder sig till personer som i sin
yrkesroll möter barn och unga som behöver hjälp och stöd, till exempel vid psykisk ohälsa.

Pedagogik

De förtrycktas pedagogik. Av Paulo Freire.

Den här boken publicerades för första gången 1968 och har fått ett enormt inflytande inom den kritiska
pedagogiken. Metoden går ut på att genom att arbeta med medvetandegörande kan vi skapa frigörelse för de
förtryckta istället för den avhumanisering som traditionell undervisning innebär.

Prestationsprinsen. Av Aggie Öhman.

Boken vänder sig till närstående och alla som i sitt yrke möter barn och unga som tänker känner och gör annorlunda. De 40-talet små berättelserna, fiktiva men hämtade ut verkligheten, kan ge igenkänning och ahaupplevelser. De kan läsas i vilken ordning som helst.

Sociologi och samhällsvetenskap

Digital tsunami : revolutionen som kan rasera eller rädda världen. Av Katarina Gospic.
Den här boken är för dig som vill surfa på den digitala tsunamin som sköljer över vårt samhälle. För dig som
vill förstå hur digitalisering och teknologiska landvinningar faktiskt kan vara det som räddar mänskligheten.

Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap. Av Lars Svedberg.
Sjunde upplagan.

Människan lever i grupper och grupper lever i människan. Inom såväl offentliga som affärsdrivande organisationer har vi i vår tid en stark (och ibland överoptimistisk) tro på ”gruppen” och dess möjligheter. Här ska
viktiga beslut fattas och ett kvalificerat arbete utföras utifrån idén om den samlade kompetensens kraft och
potential.

Handbok för 50+. Av Gunnar Jägberg.

Författaren hjälper oss att se fördelarna med att vara 50 plus. Med sitt träffsäkra sätt att skriva lockar han till
många skratt men även en del eftertänksamhet. Boken innehåller även annat som 50-plussare kan känna igen
sig i och ha nytta av, så som retroprylar som väcker nostalgi, typiska hobbyer, citat, tips på att ta det lugnt på
jobbet, alternativ till Vasaloppet, nostalgiska recept etc.

Sociologi. Av Anthony Giddens, Philip W. Sutton. Sjätte upplagan.

Den här boken är en av de ledande introduktionsböckerna till ämnet sociologi och har i över 30 års tid lästs av
tusentals studenter över hela världen. Boken väver samman en internationell överblick över dagens samhällen
med en gedigen genomgång av disciplinens teoretiska huvuddrag.

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:

6.

Skönlitteratur
Blinda. Av Hervé Guibert.

På ett institut för blinda, helt utanför samhället, bor Josette och Robert. Josette jobbar på institutets läkarmottagning - Robert sköter grovdisken. Deras förhållande vacklar, speciellt när den vulgäre massören Taillegueur
gör entré. Knappast finns det skrivet något liknande om hur det är att vara blind. I en värld av blinda läggs
fokus på det absolut subtila: doften av vatten som avdunstar, svett som rinner längs hud. Speciellt lukterna är
mångtaliga och precisa. Boken är från 1985 och har kommit att betraktas som en kultbok.

Dagboken jag aldrig skrev. Av Jessika Devert.

Tänk att du en dag får en dagbok av din dotter. Hon är drygt tjugo år gammal och nyfiken på hur det egentligen är att vara femtio. Men vad finns det egentligen att skriva om? Hur spännande kan det vara att följa en
femtioårig kvinnas liv i Göteborg? Det blir mot alla odds ett fullspäckat år som innefattar både livsbejakande
vinkvällar i Göteborg och meditationsläger på Österlen. Klimakterievallningar och läkarjobb på Sahlgrenska.
En trygg sambo och en tjugo år yngre (skitsnygg) AT-läkare. Och så var det det där med relationen till mamma
och syrran. Det är inte helt okomplicerat att vara mitt i livet.

Det nya livet. Av Helena Dahlgren.

Första delen romanserie om kärlek och systerskap, i en tid av förändring. En stad, många drömmar. Året är
1915 och Ellen har just klivit av tåget i Ljungsala, en universitetsstad i södra Sverige. Hon har rest dit för att
träffa sin syster, men blir snart indragen i stadens alla lockelser. Vänskap och kärlek uppenbarar sig och för
första gången känner Ellen att möjligheterna är oändliga. Något väcks till liv i henne. Kanske kan även hon bli
något? Men vägen mot drömmen visar sig bli svårare än hon först trott. I en värld där nytt och gammalt möts
börjar kvinnor upptäcka nya vägar – i livet och i kärleken. Men inget kommer utan svårigheter.

Drunkna tyst. Av Åsa Leijon.

Sedan Jannica steg av bussen vid stora vägen sent en fredagskväll i början av sommarlovet har ingen sett
henne. Den enda som vet vad som verkligen hände är Minna, Jannicas lillasyster. Men sanningen är farlig. I
byn på den uppländska landsbygden hanterar alla sorgen, saknaden och skulden på sitt eget sätt, och om natten
sker skamliga ting. Samtidigt gror misstänksamheten, för alla kände Jannica. Och alla har en hemlighet.

Ett livsavgörande ögonblick. Av Julia Quinn.

Del 8 om Familjen Bridgerton. Gregory Bridgerton är en riktig romantiker. När han träffar Hermione Watson är han helt övertygad om att hon är Den rätta. Vad han inte vet är att hennes hjärta tillhör någon annan.
Hermiones väninna, Lucy Abernathy, allierar sig dock med Gregory för att hjälpa honom att vinna Hermiones
kärlek. Vad Lucy inte förväntar sig är att hon själv ska börja få komplexa känslor för honom. Detta är ett stort
problem – hon är nämligen redan förlovad med en annan man. Men tänk om Gregory är den rätte?

Fruarna. Av Tarryn Fisher.

En historia om tre kvinnor som alla är fru till en och samma man - en man som inte går att lita på. Din man har
två andra fruar som du aldrig har träffat, men du älskar din man och intalar dig att du är okej med det. Men en
dag hittar du en ledtråd till en av de andra fruarna, och du kan inte motstå impulsen att söka upp henne.

Gift från Gud, botemedel från djävulen. Av Mia Couto.

Till den lilla moçambikiska byn Vila Cacimba kommer den portugisiske läkaren Sidónio Rosa. Han söker Bartolomeus Sozinhos dotter, den gåtfulla Deolinda som han träffat på en kongress. Dottern visar sig vara bortrest,
men kommer snart tillbaka, försäkrar hennes mor, Fru Munda. I väntan på Deolinda hjälper och stöttar Sidónio
paret Sozinho men han börjar alltmer misstänka att något skumt är i görningen.

Hundparken. Av Sofi Oksanen.

Två kvinnor, Olenka och Darja, bär på livsöden som är sammanflätade av kärlek, lojalitet och svikna förtroenden. Deras historier är också en berättelse om maktkamp – mellan inflytelserika familjer och mellan könen, där
striden står om herraväldet över den kvinnliga kroppen, och om barn som kan säljas över gränserna.

7.

Hölje. Av Pooneh Rohi.

Tvärt börjar Monas berättelse, plötsligt är hon mitt i ögonblicket med ett barn vid sitt bröst, utan minne av hur
hon hamnat där. Hon betraktar sitt liv och kan inte kännas vid henne, kvinnan som varit i den här kroppen och
burit det här barnet inom sig.

Klubben för lyckliga slut. Av Caroline Säfstrand.

Cecilia har förlorat sin man i alldeles för tidig ålder, Lisbeth inser att hennes liv har stagnerat och Ivy är en person
som oroar sig för allt. Dessa tre väldigt olika kvinnor befinner sig alla vid ett vägskäl i livet när de får en reklamlapp på sina bilar med inbjudan till skrivkursen ”Klubben för lyckliga slut”. Utan att de vet om det tar deras liv nu
en helt ny riktning. En dag i veckan träffas de i klubben, djupa hemligheter från det förflutna nystas upp och steg
för steg lär de sig att älska, leva och skratta igen. Men kommer de att kunna forma sitt eget lyckliga slut?

Lektioner i kärlek. Av Lucy Dillon.

Vad händer om ”I do” blir till ett ”I don’t know”? Den tysta och tillbakadragna Jeannie träffar den utåtriktade
och sportige Dan på nätet och de klickar direkt. När han senare friar på Brooklyn Bridge säger hon ja utan
tvekan. Men när vigseln närmar sig börjar Jeannie tvivla, det som nyss kändes så rätt känns bara fel. Och när
hennes blivande man råkar ut för en fruktansvärd olycka undrar hon om det är hon som orsakat allt. Nyligen
visste hon vart hon var på väg i livet. Men ibland tvingar oväntade händelser oss att stanna upp och fråga oss
själva: vad är det vi verkligen vill göra, och för vem gör vi det?

Nattens färger. Av Kristin Fägerskjöld.

1938. Elsa är nyutexaminerad sjuksköterska i Jönköping. På väg för att besöka sitt föräldrahem strax innan
jul, möter hon en ung man och blir blixtförälskad. Tillsammans lämnar de Sverige och rymmer till Paris. Ett år
senare är hon höggravid och precis innan hon ska föda barnet överger han henne. Ensam, i ett främmande land
under hot om ett världskrig, tvingas Elsa ta ett svårt beslut. När tyskarna ockuperar Frankrike sommaren 1940
har hon inga möjligheter att ta sig hem till Sverige längre, varken med eller utan sin dotter.

Odins eld. Av Elvira Birgitta Holm.

Det är en ljum sommarnatt år 483. Sandby borg sover. Plötsligt bryts nattens tystnad av skrik och gråt. Främmande krigare har trängt in i borgen med dragna svärd, människorna slits ur sina bäddar och dödas skoningslöst barn, unga och vuxna. Över två hundra döda lämnas där de ligger. Ingen kommer tillbaka för att begrava
dem. Sanden lägger sig sakta över deras kroppar. Drygt 1500 år senare ligger de dödas ben ännu kvar, strax
under grästorven. Deras röster viskar i vinden. Vilka var de? Vem dödade dem? Och varför?

Om snö och guld. Av Inger Edelfeldt.

Det är nittonhundrasjuttiotal. Mirandas mamma ser henne som destruktiv, pappan är sällan hemma, i skolan
betraktas hon som konstig. Denna utsatta uppväxt överlever Miranda genom fantasier och hemliga riter. Och
genom att alltid teckna. Men till slut brister det. Utsattheten och avsaknaden av närhet driver henne att göra
något desperat. Alltmer isolerad söker hon sedan läkning i ett eget inre sagorike och den detaljrika bildberättelsen om det. Först med klokt stöd från andra än föräldrarna kan hon också ge sig ut i världen, och på folkhögskolan Alvavik får hon kontakt med andra som inte stämmer med mallen.

Paradisfågelns flykt : roman om Selma Lagerlöf. Av Enel Melberg.

Den åldrande Selma Lagerlöf ligger och funderar över sitt liv, sina framgångar och tillkortakommanden,
böcker, resor och kärlekar. Hon känner av sina krämpor och alla krav ställda på henne, hon vill skriva, men
inspirationens fåglar vill inte komma. Samtidigt, i nutid, försöker den nästan jämnåriga författaren tänka sig in
i allt detta. Hon har flyttat till Värmland och funnit att landskapet överskuggas av denna imposanta gestalt, hon
försöker komma bakom bilden av ”damen i storhatten” och hitta människan; göra det som alla författare gör:
leva sig in i gestalten.

Profetens sista död. Av Håkan Östlundh.

8.

För bara ett år sedan var Elias Ferreira Krantz en vanlig 24-åring. Nu är han Profeten, en agent driven av
tanken på att hämnas sin pappas död. Hans mål är Eric Hands, en mäktig industrimagnat som anses osårbar
på grund av de högexplosiva hemligheter han kan avslöja, och som lamslår den svenska regeringen. Via den
franska underrättelsetjänsten får Elias en möjlighet att göra upp med Eric Hands en gång för alla. Men skuldfrågan visar sig mer komplicerad än han föreställt sig och sökandet efter sanningen för än en gång ihop Elias
och Ylva Grey. Profetens sista död är den avslutande fristående delen i spänningstrilogin efter Profetens vinter
och Den falska profeten.

Shuggie Bain. Av Douglas Stuart.

Vinnare av 2020 års Booker-pris. Året är 1981 och industristaden Glasgow är nere för räkning. Under Thatchers järnhårda styre måste man kämpa för att överleva. Glamorösa Agnes Bain har alltid haft större drömmar
än så, men när hennes man lämnar familjen faller allt samman och det kommer an på barnen att fånga henne.
Shuggie Bain, minstingen, är den som håller ut längst. Men Shuggie drömmer sig också bort, från gruvområdet
och från den hånfulla omgivning som aldrig låter honom glömma att han är annorlunda.

Sista natten i Paris. Av Ruth Druart.

Santa Cruz 1953. Jean-Luc trodde att de hade lämnat allt bakom sig. Ärret som löper över hans ansikte är ett
litet pris att betala för att ha överlevt fasorna i det ockuperade Paris. Nu har han ett nytt liv i Kalifornien, med
sin familj som han älskar över allt annat. Han hade aldrig trott att det förflutna skulle komma ifatt dem. Men
en dag står två män utanför hans dörr. Paris 1944. En ung kvinnas framtid slits ifrån henne på ett ögonblick.
Hopföst på ett tåg på väg mot Auschwitz, handlar hon i desperation. Hon kastar det allra dyrbaraste hon har i
armarna på en främling. Allt hon har kvar nu är hoppet.

Soledad Peñas melodram. Av Linus de Faire.

En vårmorgon omhändertas Genoveva Ordoñez på ön Menorca efter att i en kyrka ha attackerat en präst med
en frusen fisk. Uppdraget att föra hem Geno till Granada faller på Soledad, den förskjutna dottern. Snart tar
dock Soledads syster Inés över vården och Soledad återvänder till ön för att umgås med sin pappa på den
lokala baren, samt slutföra en pjäs hon lovat skriva åt hans amatörteatergrupp.

Som har inget redan hänt. Av Niklas Rådström.

Vid ett läkarbesök en sommarförmiddag får Niklas Rådström det oväntade beskedet att han har en allvarlig
akut blodcancersjukdom. Tre dagar senare får han sin första cellgiftsbehandling. Här berättas både om en tre år
lång leukemibehandling och om författarens tidiga uppväxt som ensambarn i en sönderfallande familj.

Stöld. Av Ann-Helén Laestadius.

Som nioåring blir renskötardottern Elsa vittne till hur en man dödar en av hennes renar. Hon hotas till tystnad och
blir smärtsamt medveten om att hennes ursprung väcker ett glödande hat. Det handlar om ett liv i norr där renar
tjuvjagas och dödas brutalt och polisen inte utreder brotten. Där spänningarna mellan samer och andra bybor förgiftar generationer. Hotet mot Elsa förändrar henne för alltid och genom åren bär hon med sig ett lent renöra som
en ständig påminnelse. Familjen och släkten kämpar för rättvisa men i det tysta växer en desperation.

Tyska huset. Av Annette Hess.

Frankfurt, 1963. Den unga översättaren Eva Bruhns blir inkallad som tolk under Auschwitzrättegångarna.
Medan Eva lyssnar till de fasansfulla vittnesmålen hopar sig frågetecknen i hennes egen historia. Varför vägrar
hennes föräldrar att prata om sitt liv under kriget? Och varför undviker pojkvännen Jürgen alla frågor om det
förflutna?

Tystnaden. Av Don DeLillo.

Det är en söndag 2022, och på Manhattan gör man sig redo för att se Super Bowl när all digital kommunikation plötsligt bryts. I en lägenhet möts fem människor som fyller tystnaden med ett samtal som rör sig in mot
existensens innersta rum: Vilka är vi egentligen när bruset försvinner? Vad innebär det att vara människa i en
värld som vår?

Äktenskapet. Av Maja Björklöv.

De var lyckliga, Hanna och Mårten. Men familjeidyllen slits itu efter en otrohetsaffär. Livet rämnar och förtvivlad uppgivenhet varvas med ilska och vrede. Allt ifrågasätts och samtidigt får vi se deras gemensamma liv
från förälskelse, via jobb, tre barn och radhus. Vilka var de och vilka blev de? Familjerådgivare avlöser varandra, Hanna behöver läggas in på en psykiatrisk avdelning för en tid. Hanna och Mårten vilar i obeslutsamheten
en tid. Men med tiden förändras känslorna och man kan ana något hoppfullt.

9.

Deckare & thriller
All denna vrede. Av Cara Hunter.

En tonårsflicka hittas irrande omkring i utkanterna av Oxford, uppriven och omtumlad. Hon berättar att hon
blivit indragen i en bil, att någon dragit en plastpåse över hennes huvud och sedan kört henne till en avskild
plats där hon blivit utsatt för övergrepp. Ändå vägrar flickan att anmäla sin förövare. Kriminalkommissarie
Adam Fawley påbörjar en utredning men kommer ingenstans eftersom flickan inte vill samarbeta. Döljer hon
något och i så fall vad? Och varför får Adam en känsla av att han har varit med om det här fallet tidigare?

Dö två gånger. Av Tess Gerritsen.

Rizzoli & Isles bok 11. När kriminalinspektör Jane Rizzoli och rättsläkare Maura Isles kallas till en brottsplats
finner de ett mordoffer som kunde ha fallit offer för ett av världens farligaste rovdjur upphängt i fötterna, rensat
på sina inälvor och sönderklöst av vad som ser ut som ett vilddjurs klor. Men det är en fullständigt samvetslös
människa som har lämnat storviltjägaren och taxidermisten Leon Gott stympad och upphängd som ett av de
vilda djur vars huvuden pryder hans väggar. Frågan är om Gotts yrke och mordiska hobby har lockat till sig ett
rovdjur lika farligt som de han har jagat.

Himlen ska gråta blod. Av Sigbjörn Mostue.

Den cancersjuke före detta elitsoldaten Even Stubberud ger sig ut på det som är tänkt att vara hans sista uppdrag: Ett förhållandevis rutinmässigt eskorterande av en terrorist till Somalia. Men flyget från Oslo blir kapat
och terroristen fritagen. Kaos uppstår på planet. Och den enda som skulle kunna rädda de 245 passagerarna är
en obeväpnad, sjuk man utan flygerfarenhet.

Norr om Beirut. Av Anna Tell.

Den tredje, fristående delen i serien om Amanda Lund, förhandlare vid Nationella insatsstyrkan. Smällkall
februarinatt och Amanda Lund skickas till Västerbron i Stockholm för att försöka förhindra en självmordshoppare. Personen i fråga, Jonas Wester, visar sig inte ha anmält att hans barn varit försvunna. Däremot uppges
Veronika Bark, chef på SIDA, vara saknad. Båda har de kopplingar till en svensk kontakt i Libanon. Parallellt
följer vi en utsatt människas farliga resa från Afghanistan och sedan till olika flyktingläger i Europa.

Små katastrofer. Av Sarah Vaughan.

Liz och Jess har varit vänner i över tio år, ända sedan de båda väntade sitt första barn och fann varandra i
en mammagrupp. En sen kväll dyker Jess upp på sjukhuset där Liz arbetar som akutläkare. Jess tio månader
gamla dotter har skadat huvudet, och hennes historia går inte ihop. Hur väl känner de egentligen varandra?

Tjugosju sekundmeter, snö. Av Kjerstin Göransson-Ljungman.

Det är en brokig skara turister som en morgon ger sig ut på det jämtländska fjället för ett par dagars skidtur.
När det blåser upp till storm tvingas sällskapet ta sin tillflykt till Eggens fjällstation. Under natten sker ett
mord. Med den vinande stormen utanför knuten kan ingen utomstående person ha tagit sig in - och det är fortfarande inte möjligt att lämna huset. Någon i sällskapet måste vara den skyldige, men vem?

Än klämtar klockan. Av Susanne Fellbrink.

Showartisten Cilla har en tuff höst bakom sig. Med löften och smicker har en omtalad skivbolagsdirektör
lyckats få med henne i en av landets största dokusåpor, Stjärnfabriken, där talangfulla människor slåss om
en musikkarriär inför miljonpublik. Men tv-inspelningen blev inte alls vad Cilla hade tänkt sig. Nu är det
nyårsafton, och snart ska klockorna ringa. På Hotell Södra Berget i Sundsvall förbereder sig Cilla och hennes
showgrupp inför kvällens föreställning. Men det Cilla inte vet är att produktionsgänget från Stjärnfabriken
också har checkat in för en kickoff. Samtidigt som en snöstorm väller in över staden försvinner gäster på det
stora hotellet, en efter en. Går det en mördare lös mitt i allt nyårsfirande?

10.

Fantasy
Alvblod. Av Andrzej Sapkowski. Witcher del 1.

Häxkarlen och monsterjägaren Geralt av Rivia håller världens öde i sina händer. I mer är hundra år har människor, dvärgar, gnomer och alver levt tillsammans i fred. Men tiderna har förändrats, den falska tryggheten
är slut och nu strider släktena igen – och de skonar varken varandra eller sina egna. I denna turbulenta tid
kommer ett barn till världen, ett barn som ska uppfylla en uråldrig profetia. Ciri är arvtagerska till kungariket
Cintras tron och den enda överlevande ur sin släkt. Hon besitter märkliga krafter som kan komma att förändra
världen – på gott och ont.

Föraktets tid. Av Andrzej Sapkowski. Witcher del 2.

Kungarna och arméerna av de olika släktena manövrerar sina positioner, alla fruktande invasioner från fiender
andra sidan floden. Intriger, oenighet och uppror infekterar alla parter. Efter decennium av förtryck strider
alver och andra släkten återigen mot varandra och attackerar människorna. Medan allt mer växande grupper
gör sig redo för strid, är hotet om ett fullständigt krig större än någonsin. Samtidigt måste Geralt och Yennefer
beskydda Ciri, den föräldralösa arvtagerskan som är eftersökt av alla parter i den rådande konflikten.

Storstil
Bokskåpets hemlighet. Av Frida Skybäck.
En främmande man. Av Maria Lang.
Olycksbarnet. Av Malou von Sivers.
Stormvakt. Av Kristina Ohlsson.
Älvornas kulle. Av Elisabet Nemert.

Skönlitteratur på engelska
Christmas at the Island Hotel. Av Jenny Colgan.

On the tiny Scottish island of Mure, Christmas preparations are even more hectic than usual . . . Flora Mackenzie is worried about her brother. Fintan hasn’t got over the death of his partner, Coltan, and Flora thinks he
needs a project. The Rock - the rambling, disused hotel on the tip of the island - was Coltan’s passion project
before he died. With Flora’s help, Fintan is going to get the hotel up and running in time for Christmas, transforming it into a festive haven of crackling log fires and delicious food.

11.

Ljudböcker på Mp3
27 sekundmeter snö. Av Kjerstin Göransson-Ljungman.
Deckardrottningen : en författare i motvind. Av Olséni & Hansen.
Familjen. Av Johanna Bäckström Lerneby.
Gömstället. Av Nora Roberts.
I mörkret. Av Cara Hunter.
Lektioner i kärlek. Av Lucy Dillon.
Oskuld och oleander. Av Kerstin Bergman.

Film

Andra sidan (skräck)
David Copperfields äventyr och iakttagelser (komedi)
Familjen Bigfoot (animerad, barn- och familjefilm)
Love Sarah (drama, komedi)
Nelly Rapp – monsteragent (barn- och familjefilm)
Tre filmberättelser av Astrid Lindgren : 3 biofilmer om Pippi samlade. (barn- och familjefilm)
Trolls 2 – Världsturnén (animerad, barn- och familjefilm)

12.

Biografier
De tysta systrarna. Av Joanne Lee.

Joanne Lee växer upp i England med en mamma som är oförmögen att ta hand om både sig själv och sina
barn. Efter en skilsmässa fastnar mamman i alkoholism, går runt på olika barer och inleder relationer med
en rad olika män. I mycket unga år blir Joanne den som tar hand om småsyskonen och hushållet. När Joanne
flyttat hemifrån ringer en dag hennes lillasyster och berättar att hon hittat ett spädbarn i en plasttunna i mammans garderob. Joanne blir chockad men sin vana trogen tänker hon att hon måste hjälpa mamman att begrava
barnet i hemlighet. Några år senare hittas kvarlevorna efter ytterligare tre spädbarn hemma hos mamman som
ställs inför rätta.

Från sängbunden till maraton : eller den stora ME-skandalen. Av Björn Eklund.

Det började 2008. Författaren Björn Eklund, då 52 år, insjuknade i influensa. Sedan förändrades livet från
arbetet som journalist och som en aktiv sportmänniska till ett liv med oförklarlig fatigue och andra sjukdomssymtom. På vårdcentralerna blev Björn Eklund missförstådd och allt tolkades som psykiska depressionssymtom. Från att befinna sig i ett uppgivet tillstånd, tog han själv upp kampen. ME-diagnosen, myalgisk encefalomyelit, stämde in på hans symtom. Plötsligt tänds ett hopp när han får reda på ett forskningsprojekt i Norge
kring ME. Finns det ett liv efter ME? År 2020 genomförde författaren och medhjälpare Stockholm maraton
för att sprida kunskap om ME.

När larmet tystnar hörs tonen. Av Sofia Camnerin.

En teologisk reflektion över de frågor som väcks under livets mörka dagar. Sofia Camnerin berättar uppriktigt
om hur hon blir sjukskriven efter att under många år ha kämpat för sitt barn med dubbla neuropsykiatriska
diagnoser.

Om du öppnar : Berättelser & Musik om hopp och förändring.

Livet drabbar oss på olika sätt. Ibland hårt. Vi kan alla må dåligt, genomgå en kris eller fyllas av svåra tankar
och känslor. Psykisk ohälsa har olika orsaker och resan mot bättre mående ser olika ut för olika personer samtidigt som många tankar och känslor är likartade. Den här boken vill ge hopp och vara ett stöd för dig som inte
mår bra och för dig som möter någon som har det svårt. Boken handlar om lidande som en del i livet då man
drabbas av sjukdom, sorg och av livet självt. Den innehåller många berättelser och reflektioner i form av text,
bild och musik.

Till männen som köpte min kropp. Av Louise Amcoff och Tove Sahlin.

Ni som betalar för andra människors kroppar finns överallt. Ni är någons pappa, farfar, bror, kusin, bästa
kompis, chef eller kollega. Louise Amcoff var 14 år när hon sålde sin kropp för första gången. Hon ville skada
sig själv så mycket som möjligt, inget annat kände hon att hon var värd. Bekräftelsen när okända män ville
betala för henne var flyktig, men spåren av deras övergrepp lämnade verkliga skador överallt i henne. Och gav
upphov till allt större självförakt. Det handlar om en ganska vanlig men ändå ovanlig tonåring i Hälsingland.
En flicka som älskar hästar, flyr från institutioner och säljer sig på lunchrasten.

Tills mina fingrar blev blå. Av Ida Berner.

Sommaren innan Tora ska fylla elva år flyttar det in en gubbe med hatt i hennes huvud. Han säger att han är
hennes vän och att han ska göra henne gladare och smalare. Hon måste bara träna mer och äta mindre. Mycket
mindre. En bok om en kamp mot en gubbe i hatt. En kamp på liv och död.

Vägen till att leda mig själv : ... via stigar, berg och snår. Av Kristin Kaspersen.

Här utforskar Kristin Kaspersen det spännande sambandet mellan tanke och kropp. Och hur vi genom att leda
oss själva kan bli bättre på att ta ansvar i allt som händer, på jobbet, i relationen, ja, i hela livet.

13.

Faktaböcker
An Introduction to medical statistics. Av Martin Bland.

Taking readers through the common statistical methods seen in published research and guidelines, the text focuses on how to interpretand analyse statistics for clinical practice. Using extracts from real studies, the author is
helping readers to evaluate the statistics they encounter and appropriately implement findings in clinical practice.

Barnmat : råd och recept. Av Carina Trägårdh Tornhill och Anna Hansson.

Åttonde upplagan. Broschyr fylld av praktiska råd och smakrika recept för barn. Här ges vägledning från de
första smakproven till hela måltider.

Blomster : odla egna snittblommor. Av Cecilia Wingård.

En bok om att odla snittblommor i den egna trädgården. Odlingsråd, inspiration och över 300 bilder på lökväxter, sommarblommor, perenner, buskar, träd och naturligtvis luktärter.

Bortrivna sidor ur historien : från Albigenskorståget till bombningarna av Korea.
Av Christer Bergström.

Av olika anledningar har många viktiga historiska händelser försvunnit ur den allmänna historieskrivningen
i västvärlden. I denna bok presenteras många dramatiska kapitel under 700 års historia som i stort sett blivit
bortrivna ur historieböckerna.

Dagar i Belarus. Av Julia Tsimafejeva.

De fredliga protesterna i Belarus fortsätter, trots det besinningslösa våldet från Lukasjenkas lakejer. Det händer
nu och det händer nära. Medborgarna i Belarus vet att de är med om något stort, att de tillsammans kan förändra historien.

De bästa tärningsspelen. Av Dan Glimne.

43 olika spel, med en, två, tre eller ännu flera tärningar. Nyskapande varianter av yatzy, klassiska hasardspel,
spel med bluffande och på pokertema, skicklighetskrävande dueller för bara två deltagare samt några nyuppfunna tärningsspel.

Den dolda handen : hur Kinas kommunistiska parti underminerar västliga demokratier och omformar världen. Av Clive Hamilton, Mareike Ohlberg.

Det kinesiska kommunistpartiet arbetar idag oförtrutet med att omforma världen efter sin egen avbild. Partiet
är inte intresserat av någon demokrati. Det ser endast en bitter ideologisk kamp med Väst och delar in världen i
dem som kan vinnas över och dem som är fiender.

Dåtidens stjärnor : illustrerad samlarguide till film, musik, sport och seriefigurer.
Av Bo Öfwerlund.

En nostalgitripp med filmisar från film-, musik-, seriefigur- och sportrelaterade områden. Boken berättar om
den hobby som samlade barn och ungdomar under 1950- och 60-talet och som höll i sig under 60-talets popepok och långt in på 1970-talet.

Grammatik i fickformat. Av Margit Oskarsson, Stina Zetterlund.

En handbok avsedd för andraspråksinlärare. Den är lika användbar i samband med studier som senare i samband med yrkesliv.

Havets bildspråk : galjonsfigurer och symboler. Av Annika Bünz m.fl.

Denna antologi presenterar ett antal infallsvinklar på de många symboler och konstnärliga uttryck som finns på
fartyg, tillsammans med nytagna foton och ny kunskap om galjonsfigurerna.

14.

Häxprocesserna. Av Dick Harrison.

Den häxhysteri som spred sig över Europa från 1400-talet och framåt saknar motstycke i historien. Historikern
Dick Harrison ger i denna bok en bild av vad som drev förföljelserna samtidigt som lyssnaren får ta del av
upprörande berättelser om enskilda fall.

Ledarskapsboken. Red. Sten Jönsson, Lars Strannegård. 2. uppl.

Framträdande forskare ger en mångfacetterad bild av ledare och ledarskapsbegreppet. I denna andra upplaga
har i huvudsak de befintliga texterna uppdaterats för att spegla det rådande forskningsläget.

Mindfulness : ögonblickens under. Av Thich Nhat Hanh.

I centrum står konsten att ta makten över sina tankar och vara närvarande i nuet, oavsett om man leker med
sina barn, diskar eller bara äter en apelsin.

Om tiden och vattnet. Av Andri Snær Magnason.

Författaren, artisten och aktivisten Andri Snær Magnason är en av Islands mest framträdande kulturikoner. Här
fördjupar han sig i klimatkrisens konsekvenser. Glaciärerna smälter, havsnivån stiger och försurning kommer
att ge haven en kraftigt förhöjd pH-nivå. Förändringar som påverkar allt liv på jorden.

Styrketräning som ger resultat : enkla övningar för en stark och vältränad kropp.
Av Susann Hempel.

Boken innehåller specifika träningsprogram för de åtta vanligaste träningsmålen, till exempel sexpack, muskulösa armar och smal midja. Passen kan lika gärna utföras i hemmet som på gymmet.

Tapetglädje : på väggarna förr och nu. Av Catharina & David Miller.

En guide som visar alltifrån slott och stugor, till stadsvåningar, radhus och villor, till kaféer,hotell och butiker och till dagens skickliga tapetmakare.

Tidstypiska kök & bad 1880-2000. Av Cecilia Björk, Gustav Bergström, Laila Reppen.

I den här boken får du en bild av standard- och stilutvecklingen av kök och badrum i Sveriges flerbostadshus
och småhus. Utformning och utrustning av kök och badrum följer tidsandan genom decennierna, såväl tekniskt
som funktionellt.

Vatten : en historia om människor och civilisationer. Av Andreas Karlsson.

Vatten beskriver människans komplicerade förhållande till den transparenta, smaklösa vätska som i miljoner år
har dikterat villkoren för allt liv. Hela vår civilisations existens och utveckling har handlat om att kontrollera
vatten, och för att klara det har människan varit tvungen att förstå det.

Öland och Blå Jungfrun : vandringsturer och utflykter. Av Staffan Söderlund, Marie
Sjöström.

Boken ger information om mer än 50 vandringsturer på Öland och Blå Jungfrun, från lätta familjepromenader till rejäla dagsturer. Du får också tips på ett 50-tal utflykter till naturområden och fågellokaler, borgar och
vikingatida byar.

15.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Bästa blåsorkestern. Av Julia Groth.
De kommer om natten. Av Henrik Jonsson.
Efter stormen. Av Ida-Lovisa Rudolfsson.
Vår. Av Maud & Martin Cederlöw.

Ca 6 - 9 år
Astrid & Amir. Av Charlotta Lannebo & Maria Nilsson Thore.

Astrid ska börja trean och ser fram emot att träffa bästisen Maryam igen, de har inte setts på hela sommaren. Men Maryam är olik sig. Hon har jättemycket smink och säger knappt ett ord på vägen till skolan. Väl
där överger hon Astrid för att vara med Elly istället. Höstterminen blir inte som Astrid trott. Platsen bredvid
hennes står tom. Tills det en dag börjar en ny kille i klassen. Han heter Amir och är vid första anblicken rätt
påträngande. Men det visar sig snart att han också har spännande sidor. När han erbjuder Astrid att bli hans
kompanjon i en nystartad spionverksamhet är det omöjligt att tacka nej.

Drakprinsessan. Av Daniel Lehto, Richard Svensson. (Sagan om Ina och draken, del 1)

Ina är en prinsessa på en ö i Västanhavet. Som alla prinsessor får hon lära sig att fäktas, rida och får läsa långa
böcker om viktiga saker som fjärran riken och svunna dagar. När mamma drottningen och pappa kungen spårlöst försvinner, lämnar hon allt för att leta reda på dem. Det blir startskottet för ett spännande äventyr.

Handbok för superhjältar Del 6 Utan hopp. Av Elias & Agnes Våhlund.

Rädda människor kan bli farligare än det de är rädda för. Rosenhill är i chock. Sju barn är försvunna och det
finns inga spår efter dem. Alla är rädda, och folk blir mer och mer arga på både polisen och Röda masken.
Varför gör de inget? Och vad är det för superhjälte som inte kan hitta barnen? Samtidigt kämpar Lisa med att
träna Nick, Robert och Max. Sedan hon visade Handboken för sina vänner har Robert och Max lärt sig jättemycket, men det blir hela tiden fel för Nick. Vad händer om han ger upp?

Mobil-tjuven. Av Lena Lilleste.

Max och Pennys lärare har blivit sjuk, och de ska ha vikarie i några dagar. Hela klassen tycker att det är kul
med en ny lärare, och Eva verkar snäll. Men när Penny går in på rasten för att hämta sitt äpple ser hon att Eva
rotar i en klasskompis väska. Strax därefter upptäcker Axel att hans mobil är borta! Kan det vara så att Eva
stjäl av barnen? Det måste skoldeckarna ta reda på!

Rikast i världen. Av Malin och Alexander Karim.

En regnstorm har kommit och gått och trots att det mesta är förstört är nästan alla i byn tillbaka. Men istället
för att hjälpas åt att bygga upp byn med det som finns, bråkar alla och försöker roffa åt sig mest. Så uppenbarar
sig en oväntad lösning - en äkta skattkarta! Genast smider folk planer om att behålla skatten för sig själv. Alba,
kompisen Elias och lata geten Yanko bara måste hitta skatten först så att rikedomarna kan delas lika och folk i
byn kan bli vänner igen.
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Ca 9 - 12 år
Benknotornas labyrint. Av Rick Riordan. De 39 gåtorna, bok 1.

Fem minuter innan hon dör gör Grace Cahill - den rika och mäktiga matriarken i Cahill-ätten - en ändring i
sitt testamente. Arvingarna får ett val: Ta emot ett arv på en miljon dollar, eller få en ledtråd som kan leda till
omåttlig rikedom och makt. De föräldralösa syskonen Amy och Dan är de sista av Grace Cahills arvingar, och
de beslutar sig för att anta utmaningen. Detta innebär att de måste ge sig ut på ett hisnande äventyr, en kapplöpning över världen för att leta efter sammanlagt 39 kryptiska ledtrådar gåtor som ska leda dem till en mystisk
förmögenhet
.

Den fasansfulla sagan om Lilla Hen. Av Lena Ollmark & Per Gustavsson.

Den här boken börjar med ett fruktansvärt skrik mitt i natten! Det kommer från Lilla Hens rum och när
mamma och pappa rusar dit sitter Lilla Hen mitt i en enda röra. Det är som om en orkan dragit förbi. Det var
monstret, säger Lilla Hen. Det var monstret som var här! Att hantera monster är inte lätt. Särskilt inte när de
ställer till oreda i skolan, bland vänner och till och med hotar lillebror! Och det blir ju inte lättare om monstret
är en del av en själv ...

Fakta för barn
Boken om att bli sjuk : och fakta om kliande myggbett, svidande sår och hjälpande
sprutor. Av Maria Frensborg, Anna Lindsten.

Li och Lotus ska gå till BVC och få en spruta, men innan dess måste de till apoteket för det kliar både här och
där.Löss, springmask och skrubbsår är några av alla de barnåkommor som läsaren får veta mer om i denna
saga- och faktabilderbok.

Lotta och Tarm-Ludde. Av Margareta Elding-Pontén.

Vi får följa Lotta som har celiaki och samtidigt lära känna Tarm-Ludde och hans stora familj i tunntarmen. Boken är en fackbok i sagoform som på ett lekfullt och lättbegripligt sätt ger en förståelse för sjukdomen celiaki
och hur den diagnostiseras och behandlas.

Queera tider : hbtqi då och nu. Av Edward Summanen.

Boken tar upp olika aspekter av att vara queer. Frågor får svar, och berättande texter varvas med intervjuer och
skildringar av personer som varit betydelsefulla eller på andra sätt gjort avtryck.
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