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Medicin
Att förstå patienter med smärta. Av Steven James Linton. Tredje upplagan.

Smärta är ett stort problem för många människor och en ofta förekommande anledning till att söka vård.
Genom rikliga exempel och förklarande bildmaterial ger boken en ovärderlig grund för att kunna förstå och
behandla patienter med smärta.

Biblioterapi : hälsofrämjande läsning i teori och praktik. Av Cecilia Pettersson.

Kan vi må bättre genom att läsa litteratur? Vilken litteratur i så fall? Och hur går det egentligen till att läsa i
hälsofrämjande eller personlighetsutvecklande syfte? Frågorna utgör utgångspunkter i det första större verket
om biblioterapi på svenska.

Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2021. 52:a upplagan.

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och
har ett omfattande sakregister.

Hållbar vård : klimatet och hälsan. Av Anna Anåker.

Hälso- och sjukvården står inför nya utmaningar. Klimatförändringarna påverkar redan i dag människors hälsa
och kommer att vara en bidragande faktor vad gäller hur vården ska utformas i framtiden. Ett syfte med denna
bok är att ge en fördjupning inom området hållbar vård, med fokus på klimat och hälsa.

Makt och privilegier i psykoterapi. Av Malin Fors.

I denna prisbelönta bok introducerar författaren en matris med relativa privilegier som visar hur social makt
såsom exempelvis klass, kön, etnicitet, sexualitet, funktionsvariation och ålder påverkar interaktionen i terapirummet.

Medicinsk informatik. Red. Göran Petersson mfl.

Boken handlar om kunskapsinnehållet i vårdens IT-system och beskriver hur digitaliseringen kan stödja kvalitet, forskning, utveckling, beslutsfattande, resursutnyttjande m.m. Syftet är att ge vårdprofessionen förståelse
för digitaliseringens möjligheter och begränsningar så att de bättre kan ställa krav på och utforma IT-system
som uppfyller kraven på god och säker vård.

Samtal som förändrar - en guide till ACT i praktiken. Av Rikke Kjelgaard.

Hur kan vi samtala om och ta oss an de livserfarenheter och svårigheter som gör att människor söker psykologisk hjälp? Och hur kan vi hjälpa våra klienter att släppa taget om kampen mot lidande och i stället välja att
sträva efter ett rikt och meningsfullt liv?  

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet. Av Steven James Linton & Ida Flink. 2:a utg.

I denna nya utgåva är alla verktygen och referenserna uppdaterade utifrån aktuellt forskningsläge. För varje
verktyg beskrivs den teoretiska bakgrunden, forskningsstödet, vilka resultat du kan förvänta dig, när verktyget
bör användas och hur det tillämpas steg för steg.

1.

Psykologi

Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender. Av Åsa Wikforss. Andra upplagan.

Bokens författare undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv.
Här diskuteras vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen mot fakta och
hur vi kan motverka en sådan resistens.

Frihet : att leva sin längtan. Av Malin Berghagen.

Vad är frihet? Hur kan man bli fri och leva utan rädsla och nära sin livsuppgift och i ärlighet med sig själv? I
sin nya bok reflekterar och berättar Malin Berghagen synonym med begreppet frihet om det som varit hennes
största utmaning och gåva till sig själv. Att våga leva sin längtan, att våga välja ett liv i frihet.

Motivationsrevolutionen : från temporär tändning till livslång låga.
Av Magnus Lindwall & Olof Röhlander.

Pedagogiskt och inspirerande presenteras den spännande nya forskningen kring en av de bäst bevarade hemligheterna inom psykologin: Självbestämmandeteorin, även kallad SDT. Med SDT får du en vetenskaplig och
stabil grund att stå på när du vill skapa hållbar motivation hos dig själv och andra.

Parrelationens socialpsykologi : hur par bildas, förändras och håller ihop.
Av Erik Rautalinko.

Vilka byggstenar är viktiga för relationsnöjdhet och stabilitet? Vad kan par göra för att stärka sin relation? Människan är en biologisk och social varelse och vi agerar ofta både med förnuft och känsla. Samtidigt
som vi utgår från egna önskemål är vi också påverkade av andra i vår närhet och av samhällets normer.

Samhällsvetenskap & sociologi

Disciplinering, femininitet och tvångsvård : tjejers vardag vid särskilda ungdomshem.
Av Maria Andersson Vogel.

Tjejer utgör en tredjedel av de ungdomar som bor vid särskilda ungdomshem. Ändå står nästan alltid killarna i
centrum i mediernas rapportering om allmänna, mediala, figurer såsom ”problemungdomar”, ”ungdomsbrottslighet” eller ”ungdomsgäng”.

Metoder för forskning i socialt arbete : hur, var och varför?
Red. Magnus Dahlstedt & Sabine Gruber.

De här boken beskriver olika forskningsmetoder som är användbara inom socialt arbete. Även olika sätt att
använda dokumentation redovisas, som fotobaserade metoder och fältanteckningar, liksom metoder för att
studera text och tal såsom samtalsanalys, tolkande innehållsanalys, narrativ analys och diskursanalys.

2.

Nya medicinska e-böcker

3.

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

Några av de senaste e-böckerna:

Några av de senaste e-ljudböckerna:

4.

Skönlitteratur
Att leva eller inte leva. Av Gunilla Käller.

Klara, mästare i navelskådning, har livsanalysen klar för sig: Relationer är skit. Livet är skit. Efter ett motvilligt samtal med en psykolog ger hon sig ensam iväg på en resa som tar henne upp på Kebnekaises topp. Men
kommer Klara våga möta sina egna behov eller ger hon efter för sitt inre mörker?

Bli snäll igen. Av Geir Gulliksen.

Han heter Henning och han är färdig med förhållanden. Han har haft flickvänner sedan han var fjorton år och
varit sambo sedan han var nitton. Han har också varit gift, mer än en gång. Nu är han femtio någonting och vill
ta reda på vem han har varit tillsammans med kvinnor – och vem han kan bli utan dem.

Dag för dag : texter från en särskild tid. Av Bengt Berg.

Lyrik. Texter från en särskild tid är underrubriken till en samling betraktelser som poeten Bengt Berg sänder
oss från sin utpost på landet under en brinnande coronapandemi. Svävande i ett tidens vakuum fångar författaren flyktiga infall och tankar som når honom under strövtågen i påtvingad karantän.

Hjärtlinjer. Av Brit Bennett.

Som tonåringar rymmer tvillingsystrarna Desiree och Stella Vignes till New Orleans. Där inser Stella för första
gången att hennes hud är så ljus att andra människor kan ta henne för vit. Så snart hon upptäckt kraften i den
förklädnaden finns ingen återvändo.Tjugo år senare lär två unga kvinnor känna varandra i 80-talets Los Angeles. På ytan har de inte mycket gemensamt, men de delar samma rötter.

Madonnan vid Nilen. Av Scholastique Mukasonga.

Rwanda 1979. I närheten av Nilens källa, högt uppe i de rwandiska bergen, står en staty av en svart madonna.
Här ligger också internatskolan Notre-Dame-du-Nil, dit de rika och mäktiga sänder sina döttrar för att de ska
hållas på avstånd från stadens faror och frestelser. Men på skolan frodas istället nedärvda fördomar mot alla
som inte tillhör majoritetsfolket hutu. Och medan regnperioden pågår för fullt utanför, trappas den hatiska och
våldsamma stämningen upp innanför skolans väggar.

Mannen som älskade Sibirien. Av Roy Jacobsen, Anneliese Pitz.

Den tyske vetenskapsmannen och äventyraren Fritz Dörries (1852-1953) uppsökte jordens mest ogästvänliga platser där han fångade vilda djur och samlade växter och fjärilar, som sändes till museer i Europa. Han
korsade hela Japan till fots samtidigt som det pågick krig i landet och reste med släde tvärs genom det sibiriska
islandskapet. Ett liv av farliga strapatser, kyla och lidande, men också av enastående skönhet.

Przewalskis häst. Av Maja Lunde.

Historien om världens sista riktiga vildhästar. De målades i grottor i Frankrike för tusentals år sedan och levde
i århundraden på de mongoliska stäpperna, men blev under 1900-talet utrotade överallt utom i europeiska djurparker och reservat. Genom tre berättelser följer vi zoologen Michail från S:t Petersburg, som på 1880-talet
reser till Mongoliet för att jaga de mytomspunna hästarna, veterinären Karin, som leder arbetet med att återföra
vildhästarna till stäpperna efter Sovjetunionens fall på 1990-talet, och Eva, som år 2064 kämpar för att kunna
bo kvar på sin gård i Norge tillsammans med dottern Isa, samtidigt som världen runt omkring dem håller på att
falla samman.

The queen’s gambit. Av Walter Tevis.

När Beth Harmon i mitten av 1950-talet tvingas flytta till ett barnhem i Kentucky upptäcker hon snabbt två sätt
att undfly sin omgivning: Att spela schack, och att ta de små grönvita piller som hon och de andra barnen får
varje dag för att de ska hålla sig lugna. Det blir snart uppenbart att Beth är ett underbarn med en exceptionell
talang. Om hon lyckas klättra i schackvärlden kan hon få en chans att skapa sig ett nytt liv. Samtidigt tvingas
hon hela tiden kämpa både med ett intensivt missbruk och mot en mansdominerad verklighet.

5.

Vänligheten. Av John Ajvide Lindqvist.

En höstmorgon 2018 står en klargul, låst container i Norrtäljes hamn. Ingen vet hur den har kommit dit. När
den så småningom öppnas kommer dess innehåll att förvandla Norrtälje. Den vardagliga vänligheten börjar att
vittra bort. Under denna förändringens tid får vi följa sex personer runt 30 år som även de är stadda i omvandling. De är en omaka grupp varsinbördes relationer utvecklas och invecklas under berättelsens gång.

Deckare & thriller
Den trogne läsaren. Av Max Seeck.

Kommissarie Jessica Niemi kallas till en tjusig villa där polisen efter ett larm har funnit en kvinna brutalt
mördad. Hennes man är en känd författare som just denna kväll är iväg på ett framträdande. På natten när en
lokal polis hjälper honom hem råkar de ut för en bilolycka och de två omkommer. Men strax därefter skymtar
författaren på en kamerasekvens från tunnelbanan i Helsingfors. Jessica Niemi och hennes kollegor står inför
ett mysterium som accelererar allteftersom timmarna går. Vem mördade kvinnan i huset och var är hennes
make, författaren?

Fadern. Av Lotta Lundh.

Kommunalrådet i Sunne hittas mördad utanför sitt hem. Efter sig lämnar han en chockad fru och dotter. Vem
kan ha velat se honom död? Kriminalkommissarie Erik Ljung väcks mitt i natten och blir inkopplad på fallet,
ett svårt fall utan en tydlig riktning. Kommunalrådet Per Nilsäter var en stridbar man, kan dådet ha politiska
förtecken? Även på hemmafronten är det tungt. En obetänksam flört river upp gamla sår från en tidigare otrohet och Eriks fru Cissi är inte säker på att hon är beredd att se mellan fingrarna ytterligare en gång.

Gömstället. Av Nora Roberts.

Caitlyn Sullivan var en stjärna redan som tioåring, men hon var inte för gammal för att leka kurragömma i det
stora huset vid Big Sur. Det var under en sådan lek som hon försvann. Flera år senare är det dags för Caitlyn
att återta sitt liv och övervinna traumat som påverkat henne. Vad hon inte vet är att det såddes två frön den där
natten för så länge sedan – ett av kärlek och ett av hämnd...

I egna händer. Av Cecilia Sahlström.

En man är funnen död. Mördarens tillvägagångssätt känns på samma gång impulsivt som beräknande. Kommissarie Sara Vallén vid Lundapolisen som bara dagar tidigare vittnat mot den man som misshandlat henne
ska i tomheten som vittnesmålet lämnat efter sig hitta kraft att utreda mordet. Den mördade visar sig vara en
socialsekreterare. Hans krets beskriver en svärmorsdröm: empatisk, social, lojal och klok. Men Sara anar oråd.

Nadia. Av Elisabeth Norebäck.

Linda Andersson hade allt. Som barn uppträdde hon ofta med sin mamma, den folkkära sångerskan Kathy, och
blev Solskensflickan med hela svenska folket. Senare gifte hon sig med Simon, också han en känd artist. Men
när Kathy drabbades av en dödlig sjukdom som krävde all Lindas uppmärksamhet avslöjades även Simons
otrohet. Nu avtjänar hon ett livstidsstraff på Sveriges farligaste kvinnofängelse för mordet på sin man. Ingen
tror att hon är oskyldig, inte ens hennes egen syster. För att stå ut tvingas Linda glömma sitt tidigare liv. Hon
måste sluta älta vad som egentligen hände.

Pojken från skogen. Av Harlan Coben.

Ett barn hittas i skogen på USA:s östkust. Han har överlevt ensam utan mänsklig kontakt och har inget minne
av var han kommer ifrån. Pojken får namnet Wilde. 30 år senare har Wilde återvänt till skogen där han lever
isolerad och utstött från den stad han vuxit upp i. Han har lämnat sin lysande karriär som yrkessoldat och spårningsexpert bakom sig och föredrar ett avskilt liv utan några nära relationer. Men när en tonårsflicka försvinner
spårlöst blir Wilde tillfrågad att använda sina unika färdigheter för att hitta henne.

6.

Rökridå. Av Jørn Lier Horst & Thomas Enger.

Del 2 om Blix och Ramm. En bombexplosion på nyårsafton sätter Oslo i terrorberedskap. Ett av namnen på
listan över skadade är bekant för Alexander Blix: Ruth-Kristine Smeplass, mamma till Patricia som två år
gammal kidnappades tio år tidigare och har varit försvunnen sedan dess. När fallet får ny aktualitet fattar också
bloggaren Emma Ramm intresse för det olösta mysteriet. Från var sitt håll försöker Emma och Alexander
tränga igenom den rökridå som lagts ut för att dölja sanningen om Patricias bortförande.

Sista andetaget. Av Robert Bryndza.

En ung kvinnas torterade kropp hittas i en sopcontainer, med igenmurade ögon, oräkneliga skärsår och
genomdränkt av blod. Kriminalkommissarie Erika Foster är en av de första poliserna på plats. Problemet är
bara att det inte är hennes fall. Medan Erika kämpar för att få ingå i utredningsgruppen upptäcker hon en länk
med det sedan fyra månader olösta mordet på en annan kvinna som också hon hittats i en sopcontainer, med
liknande skador och dödad på samma sätt. Gradvis börjar bilden klarna. Mördaren väljer ut sina offer på nätet
och använder sedan sociala medier för att under falska identiteter bli vän med och slutligen stämma träff med
tilldragande unga kvinnor.

Stalkerns hämnd. Av Peter Appelqvist.

Kriminalkommissarie Allan Qvist slumrar tillsammans med staden Kristianstad. Plötsligt vaknar både han
och staden ur sin dvala. Unga blonda kvinnor mördas i snabb takt. Underbemannad jobbar avdelningen Grova
Brott mot klockan i sitt sökande efter gärningsmannen. En oförstående chef och en snokande journalist gör inte
livet lättare för kriminalkommissarien.

Striden om Dimön. Av Mariette Lindstein.

Femte delen i Dimön-serien. Journalisten Julia Frisk har precis återhämtat sig från ett dramatiskt jobb på
Dimön. Hon har lovat sig själv att aldrig träffa sektledaren Franz Oswald igen. Men så får Julia och Franz en
gemensam fiende, Samfundet Ursprungsevangelisterna

Skönlitteratur med extra stor stil

Love : en roman om Greta Garbo. Av Kerstin Gezelius & Alexander Onofri.

7.

Biografier
Förintelsens barn. Av Margit Silberstein.

Auschwitz, själva symbolen för nazisternas dödsmaskineri, befriades den 27 januari 1945. Men Förintelsen
slutade inte där. Den gick i arv och sipprade in i blodomloppet hos Förintelsens barn. Det här är en bok om det
tunga arvet, om känslan att finnas till istället för alla de som slutade sina liv i gaskamrarna. I barnen skulle en
förlorad värld återuppstå. Vem kan leva upp till det? Men det är också en berättelse om två människospillror,
författarens föräldrar, som möts igen efter kriget, i Norrköping. Om deras strävan att i skuggan av de döda,
bygga ett nytt liv i det svenska folkhemmet.

Tiden är människornas ängel. Av Anna Widerberg.

Dagen då han tog sitt liv var hon inte där. Nu är hon ensam kvar och tvingas ut på en lång vandring för att försöka ta reda på hur livet ska kunna fortsätta när katastrofen har rivit sönder framtiden. Anna Widerberg skriver
om sorg men också om storslagen kärlek och att slåss för sitt liv. Hon färdas djupt ner i känslomässiga avgrunder men med hjälp av vardagens rutiner och en oväntad humor hittar hon sitt sätt att läka.

Välkommen till helvetet : en sann historia. Av Nanna Helsén och Stina Helsén.

När 15-åriga Nanna insjuknar i anorexi rasar hon i vikt och läggs in för akut vård. Hennes tillstånd är livshotande och livet vänds uppochner för hennes familj. Nanna plågas av grav ångest och är helt i sjukdomens våld.
Hemma är 13-åriga lillasystern Stina ledsen och arg. Det som tidigare var en nära syskonrelation upphör tvärt.
Nanna och Stina, idag vuxna, berättar öppet och rättframt om ett år med anorexin och ångesten ur sina olika
perspektiv.

Ljudböcker på Mp3
De kapabla. Av Klas Ekman.
Påfågeln. Av Ulla Trenter.
Tio grisar nere. Av Denise Rudberg.

Film
Djuragenterna (animerad, familjefilm)
Fallet Collini (thriller)
Marie Curie - pionjär, geni, rebell (drama, biografi)

8.

Faktaböcker
52 små äventyr med stora upplevelser : en vägvisare till mer tid i naturen.
Av Gunnika Isaksson-Lutteman med äventyrshunden Diesel.

En bok för den som vill spendera mer tid i naturen och letar inspiration. Här finns tips på aktiviteter och destinationer inför hemestern och svemestern.

Arbetarlitteraturens återkomst. Av Rasmus Landström.

Ända sedan 1930-talet har arbetarlitteraturen varit en levande tradition som skildrat statares, torpares och
fabriksarbetares slitsamma tillvaro. Här skildrar litteraturkritikern Rasmus Landström hur proletärdikten lämnade fabriken och potatisåkern och klev in det moderna tjänstesamhället.

Barnens bästa bibel. Av Sören Dalevi, Marcus-Gunnar Pettersson.

En ny svensk barnbibel, som med avstamp i Jesu födelse berättar de gammaltestamentliga texterna. Därefter
följer det som sedan blev Nya testamentet. Ett 40-tal berättelser har valts ut, liksom böner och psalmer som
sätter texterna i ett större sammanhang, innehållsmässigt och kulturellt.

Bygg ikapp : för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Av Elisabet Svensson. Sjunde utgåvan.

En handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad
som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Den nu aktuella revideringen har beaktat nya erfarenheter samt ändringar
inom lagstiftningen i BBR 28 (BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2019:2).

Byggnadsvård : hur du får tid, råd och kraft att restaurera ditt hem. Av Erika Åberg.

I den här boken berättas i tio kapitel om tio grundläggande sätt att tänka kring byggnadsvård och restaurering.
Det handlar om allt från förhållningssätt till praktiska steg för steg-moment. Boken visar hur du kan restaurera
på ett sätt som är hållbart; för hemmet, för miljön och för dig och din familj.

David Batras inte så tråkiga indiska mat. Av David Batra.

Goda och enkla rätter som passar hela familjen. Davids favoritrecept presenteras med hans inte så tråkiga
instruktioner. Dessutom bjuds det på en inblick i det indiska köket.

Effektiv verksamhetsutveckling : metoder för processorientering i praktiken.
Av Marie-Therese Christiansson.

Verksamhetsutveckling behöver utföras med rätt fokus och med reflektion för att vara effektiv. Att synliggöra
verksamhetsprocesser inom och mellan organisationer är ett sätt att nå en helhetsbild och ett verksamhetsnära
underlag för att fatta beslut.

Ekonomi-PT:ns handbok för kvinnor : så blir du ekonomiskt starkare, tryggare och friare.
Av Mia Ingelström & Veronica Linarfve.

Ekonomi-PT:n Mia Ingelström guidar Veronica Linarfve, beteendevetare och författare med nybotad ekonomifobi, genom 9 träningspass. Upplägget passar alla oavsett hur mycket eller lite pengar du har. Steg för steg får
du lära dig hur du tar kontroll över din ekonomi och gör det bästa av det du redan har.

#fredrikälskarhundar : konsten att kommunicera med hundar. Av Fredrik Steen.

Hundcoachen Fredrik Steen berättar hur man bäst kommunicerar med hundar och hur de fungerar. Han ger
förklaringar och lösningar på vanliga problem och visar hur du med enkla medel kan hjälpa din hund att bli en
ännu lyckligare familjemedlem.

9.

Ghost ships : Östersjöns okända historia. Foto: Jonas Dahm, text: Carl Douglas.

I denna fotobok följer vi dykarna Jonas Dahm och Carl Douglas till de mest spektakulära vraken i Östersjön.
Detta hav rymmer närmare 100 000 vrak – det kalla vattnet och avsaknaden av skeppsmask har skapat en
skattkista för vrakletare. Det är regalskepp från stormaktstiden, ståtliga träskepp från 1700-talet, lastfartyg från
1800-talet och ubåtar från andra världskriget.

Konsten att älska det som inte är perfekt : lär dig att acceptera dig själv i en värld
besatt av perfektion. Av Haemin Sunim.

När vi lär oss att behandla oss själva med omtanke, empati och förlåtande lär vi oss att behandla andra människor på samma sätt. Först då kan vi känna oss nöjda med oss själva.

Statistik för beteendevetare. Av Elisabet Borg och Joakim Westerlund. Fjärde upplagan.

En heltäckande grundbok i statistik. Författarna går steg för steg igenom hur du planerar, genomför och redovisar en statistisk undersökning.

Systrarna Perssons skafferi : konsten att hushålla med naturens skatter.
Av Linda Persson & Malin Persson.

En bok för den som vill fylla sitt hem med naturliga dofter, smaker och ingredienser. Systrarna Persson bjuder
på recept, tinkturer och snälla rengöringsmedel som alla stammar från den svenska naturen runt knuten.

År : historiker berättar. Red. Anna Götlind & Magnus Linnarsson.

Från 1250 till 1983. Tjugoen historiker lyfter fram enskilda öden och händelser ur det förflutna. De berättar om
när kungen strejkade, om kyrkoherde Mellander, om kupongfifflare, om Caveforsaffären och mycket annat.

10.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Bebbe gillar. Av Mervi Lindman.
Bebbes första ord : titta & peka. Av Mervi Lindman (pekbok)
Bojan och grävmaskinen. Av Johan Anderblad, Filippa Widlund.
Glad. Av Lotta Olsson, Emma Adbåge.
Jag vill inte tvätta händerna! Av Tony Ross.
Kattbossen. Av Marta Altés.
Korvtjuven. Av Marianne Gretteberg Engedal.
Nej! sa Kanin : till min pappa. Av Marjoke Henrichs.

Ca 6 - 9 år
Hjälp! Jag måste hitta Mia. Av Jo Salmson.

Våra släktingar från Chile ska hälsa på oss. ”Mia, Lois dotter, är i din ålder”, säger mormor till mig. Men det
stämmer inte, visar det sig. Mia är flera år yngre än jag. Dessutom pratar hon bara spanska. Vad kan man då hitta
på? Jag och mina kompisar tar med henne till köpcentrumet, där vår musiklärare ska spela in en musikvideo. Det
händer så mycket under inspelningen. Plötsligt upptäcker vi att Mia har försvunnit! Vad ska vi nu ta oss till?

Kedjebrevet. Av Petrus Dahlin, Johanna Kristiansson.

”Om du inte skickar vidare den här filmen till tre personer kommer du att dö.” Så står det i kedjebrevet som
kommer till Sixtens mobil. Mamma och pappa säger att meddelandet bara är på låtsas. Men det tror Sixten inte
på. Till slut måste han välja: ska han skicka vidare kedjebrevet, och till vilka?

Världens högsta berg. Av Helena Bross.

Ny bok i serien om kompisarna Axel och Omar, för nybörjarläsare med kort text och enkla ord i versaler. Idag
regnar det ute, men vad gör det om man bor i samma hus? Axel och Omar har ju en hel farstu att vara i! Axel
och Omar leker att de är bergsklättrare. De ska klättra ända upp till Axels våning. Då har de nått toppen! Och i
Axels badkar finns en stor flod som de måste ta sig över. Oj, vad vattnet forsar om fötterna...

Ca 9 - 12 år
Apstjärnan. Av Frida Nilsson.

Jonna bor på barnhemmet Renfanan och drömmer om en mamma som luktar parfym och har fina kläder. Till
sin fasa blir hon utvald av en gorilla och får flytta hem till henne. Gorillans hem visar sig vara ganska trevligt
och de börjar trivas ihop. Då dyker Tord från kommunen upp och hotar med att skicka tillbaka Jonna.

Salen. Av Nina & Willem Källmodin.

Harry tappade ficklampan medan vi kämpade för att komma ut från skolsalen. Strålen riktades mot tavlan. Kritan i luften ritade dit det sista, ett utropstecken. I en vid båge över tavlan stod det nu: SLÄPP UT MIG! Bakom
en bokhylla i skolbiblioteket upptäcker kompisarna Lo, Johanna och Harry en dörr som ingen visste fanns.
När de väl får upp den hittar de en gammal övergiven skolsal. Men det som börjar som ett spännande mysterium blir snart allt läskigare när det blir tydligt att någon i salen försöker få kontakt med dem. Någon som inte
längre lever.
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Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland
www.regionvarmland.se/sjukhusbibliotek
Vill du få nyhetslistan direkt till din e-post?
Kontakta något av Sjukhusbiblioteken.
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

