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Medicin
Anknytningsteori i praktiken : Emotionellt fokuserad terapi (EFT) med individer,
par och familjer. Av Susan M Johnson.

Hur påverkar anknytning behandling av emotionella problem? Och hur kan forskning på anknytning i vuxenlivet användas i psykoterapi? I den här boken sammanfattar Susan M. Johnson, pionjären bakom emotionellt
fokuserad terapi (EFT), över 50 års forskning med särskilt fokus på ångest och depression.

Breastfeeding and human lactation. Av Karen Wambach and Becky Spencer. 6:e uppl.
This book contains everything a nurse, lactation consultant, midwife, women’s health nurse practitioner,
physician assistant, or Ob/Gyn needs to know about lactation care and science.

Bättre immunförsvar på 21 dagar : så blir du metabolt friskare och så ökar du din
motståndskraft mot infektioner. Av Aseem Malhotra.

Här berättar den brittiske läkaren Aseem Malhotra om vad man kan göra för att bli metabolt friskare. Här beskrivs hur några viktiga förändringar av kost, motion och livsstil kan ha en revolutionerande betydelse för vår
metabola hälsa. Den goda nyheten är att dessa förändringar kan ha stor effekt redan efter kort tid.

Hundra röster om corona. Av Malin Edgren.

Vad innebär det att vara människa i coronapandemins spår? Boken Hundra röster om corona fångar en tid av
existentiella frågor där representanter för ett helt lokalsamhälle berättar. Om oro, saknad och frustration. Om
hopp, framtidstro och drömmar. Om ett påtvingat utanförskap eller en efterlängtad samhörighet.

När livet svänger : för föräldrar till barn och unga med diabetes.
Av Isabel Petrini & Mimmie Willebrand.

Den här boken handlar om hur diabetes påverkar oss som är föräldrar till barn som har sjukdomen. Om livet
runt om kring och hur man kan göra för att orka. Författarna vill att närstående eller vårdpersonal ska få en
större förståelse för hur det är att leva med diabetes och vad som kan vara hjälpsamt.

Patientsäkerhetslagen : en kommentar. Av Lars-Åke Johnsson.

Med patientsäkerhet avses enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, skydd mot vårdskada. Boken belyser
vårdgivares skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete samt utreda händelser i verksamheten
som medfört eller har kunnat medföra en vårdskada.

Psykoterapi : relation och teknik. Av Rolf Holmqvist.

Bygger framgångsrik psykoterapi på relationen mellan patient och terapeut eller är det den metod som terapeuten använder som är avgörande? I den här boken visar författaren att frågorna är fel ställda: relationen mellan
patient och terapeut är teknik; teknik i psykoterapi kräver samarbete.

Samtalsterapi : språket som kur och krämpa. Av Niklas Törneke och Jonas Ramnerö.

I Samtalsterapi utgår författarna från det mänskliga språket som fenomen, och undersöker hur behandling i
form av pratande kan påverka människors liv. Utifrån inlärningspsykologi identifierar de tre principer som
antas vara centrala för förändringsarbetet i terapier där språket är ett avgörande medium.

Socialstyrelsen har gett ut tre nya nationella riktlinjer under 2020.
• Nationella riktlinjer för vård vid stroke : stöd för styrning och ledning.
• Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom : stöd för styrning
och ledning.
• Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar : reumatoid artrit, axial
spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos : stöd för styrning och ledning.

1.

Psykologi

Den högkänsliga föräldern : gläns i din roll - även i en överväldigande värld.
Av Elaine N. Aron.

Att vara en högkänslig förälder innebär en del unika utmaningar – men högkänslighet kan också vara en
förälders mest värdefulla tillgång. I den här boken ger Elaine Aron ovärderlig vägledning till högkänsliga
föräldrar baserat på omfattande forskning och egna erfarenheter.

En liten bok om meningen med livet. Av Micael Dahlen.

Micael Dahlen är forskare och i den här boken sammanfattar han på sitt personliga, underhållande och typiska
sätt resultaten av sin egen och andras forskning i tretton tips som bevisligen kan få oss att trivas bättre med
våra liv.

Hur vill du dö? : om makten över livets slut. Av P C Jersild.

Hur vill du dö? Den frågan ställde P C Jersild till sina studenter när han utbildade blivande läkare på Karolinska Institutet. Nu riktar han frågan till en bredare allmänhet: Vem har egentligen makten över livets slut? Är
det läkarna, juristerna, prästerna, politikerna eller vi själva?

Kris-stress : att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar.
Av Giorgio Grossi & Kerstin Jeding.

Vad kan vi göra för att orka hålla ut om en kris, så som en pandemi, blir långvarig? Vad behöver vi veta om
stress? Giorgio Grossi och Kerstin Jeding är ledande aktörer inom stresshantering i Sverige och förmedlar i
boken Krisstress livsviktig kunskap om varför vi blir sjuka av stress och ger strategier för hur man ska orka i
en svår tid.

Människan i teamet : om individ och samarbete. Av Håkan S. Sandberg.

Vi samarbetar med varandra, inte minst i arbetslivet. Vi är unika personligheter men är samtidigt människor
som alla andra. Vi ingår i olika grupper och har våra sätt att möta andra. Både det personlighetspsykologiska
och socialpsykologiska perspektivet är sammansatt av olika kunskapsområden.

Ungdomar och identitet. Red. Ann Frisén och Philip Hwang. Andra utgåvan.

Ungdomar och identitet är en etablerad klassiker som fördjupar olika aspekter av ungdomars identitetsutveckling. Denna nya utgåva är kraftigt reviderad, teoretiskt breddad, uppdaterad utifrån de senaste årens forskning
och har bidrag från flera nya författare.

Pedagogik

Ett svar i taget : att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik.
Av Louise Ardoris.

I den här boken ger Louise Ardoris förslag på strategier för hur du kan förstå, förhålla dig till och hitta lösningar på de problem som orsakar utmanande beteenden. Så att du uppnår den effekt du önskar med den tydliggörande pedagogiken.

2.

Sociologi & samhällsvetenskap

Att uppfinna världen : hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet.
Av Katrine Marçal.

I Att uppfinna världen ställs samtidens dominerande idéer om ekonomi och teknik på ända. Med djupdykningar i allt från valfiske och rymddräkter till klimathot och artificiell intelligens visar Katrine Marçal hur
grundmurade föreställningar om manligt och kvinnligt har präglat det moderna samhällets uppkomst. Och
fortfarande gör.

God man och förvaltare : en handbok. Av Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt. Tredje uppl.
Att vara god man eller förvaltare är ett samhällsviktigt uppdrag som kräver både kunskap och engagemang.
I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt
uppdrag. Du får också en vägledning i hur man hanterar de svårigheter som kan uppkomma.

Gola, vittna, dö : tystnad och trauma i Hallonbergen. Av Ann Törnkvist.

Gola, vittna, dö är berättelsen om tre mord, om två sörjande familjers sökande efter svar, om upprättelse
och kampen för ett bättre samhälle.

Jakten på en mördare. Av Tobias Barkman.

Jakten på en mördare är en reportagebok om en av Sveriges skickligaste mordspanare under en viktig epok i
svensk polishistoria. En tid av omorganisationer och kriminaltekniska framsteg men också en tid då polisen
tappat räkningen på alla ouppklarade mord.

Kvinnosaker : ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål. Av Karin Carlsson.

Historikern Karin Carlsson skriver på ett fängslande och underhållande sätt om tingen som påverkat kvinnors
vardag och format förutsättningarna för ett mer självständigt liv. T.ex. byxkjolen för kvinnliga poliser och
många andra berättelser om föremål som visar på samhällsförändringen.

3.

Nya medicinska e-böcker

4.

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:

5.

Skönlitteratur
Alla fyrar kring höstens långa kust. Av Anton Westman.

Snart tjugo år har gått sedan Solveig drog i nödbromsen på Transsibiriska järnvägen. Vem var hon, sjukpensionären från norra Västerbottens kustland som en snöig natt i oktober höjde Rysslands terrorberedskap? Genom
att söka svar i brorsonens reseskildring och Solveigs egna bandinspelningar tar läkaren och författaren Anton
Westman med läsaren på en resa i spåren av ett svunnet kärnvapenkrig.

Den konserverade änkan. Av Hélène Gullberg.

Året är 1779 i Gustav III:s Stockholm. När Sara gifter sig med den dubbelt så gamle möbelkonstnären Georg
Haupt anar hon inte att hon bara fem år senare ska vara änka med ansvar för sju barn och en berömd möbelverkstad. Ska hon lyckas stå emot skrået och behålla sitt oberoende?

För Gustav : en tvåsamhetsroman. Av Johan Evasdotter Dencker.

När Martina och Gustav möts blir bara en av dem handlöst förälskad. Den andra tror över huvud taget inte på
idén om »Den Stora Kärleken«, faktumet att de passar så oerhört bra ihop måste ju inte betyda att de inte kan
passa ihop också med andra. Och så går åren. Medan de älskar och bråkar och blir vuxna och flyttar hemifrån,
och medan kärleksrelationerna med andra människor kommer och går, så växer de ihop. Martina och Gustav är
så symbiotiska att de inte kan vara utan varandra, men de har hela tiden samma grundkonflikt mellan sig. Vad
måste man lova den man älskar? Vad kan man kräva?

Greyhound. Av C. S. Forester.

George Krause, kommendörkapten i den amerikanska flottan, ska föra en konvoj med trettiosju handelsfartyg
från USA till England. Året är 1942 och i lasten finns en mängd förnödenheter som de krigsdrabbade britterna
är i desperat behov av. Men resan blir mer dramatisk än någon kunnat föreställa sig; mitt ute på Atlanten blir
man förföljd av en grupp tyska ubåtar som är beredda att göra allt för att stoppa fartygen. Det hela utvecklar
sig till en katt-och-råtta-lek där Krause tvingas ta till alla medel för att stå emot utmattning, hunger och törst
samtidigt som han måste skydda varor värda miljoner dollar och försöka rädda livet på sina tretusen män.

Härlig är framtiden. Av Ewa Klingberg.

Del 6 i serien Begravningsbyrån Tranan. Det våras på begravningsbyrån Tranan och kärleken blomstrar i takt
med växtligheten. Christoffer och Sandra tar äntligen steget att flytta ihop. Sören ger avkall på livets goda för
att vara sin flickvän till lags. Och moster Majken har bestämt sig för att inte leva ensam. Men hur går det med
hennes fyrbenta familjemedlem när den nye fästmannen är allergisk?

Hör inte allting ihop ändå? Av Robert Jonsson.

En bruksort i mitten av nittiotalet. Samhället öppnar upp för en annan tid och Markus Hansson får äntligen gå
från bygdens industri. Men drömmandet och den uteblivna lönen tvingar honom in i hans gamla pojkrum igen.
Han drivs ut i arbete genom åtgärder och hemtjänstvikariat, mot sina egna rädslor. Han kritar öl hos Mohsen
som driver byns pizzeria. Där möter han högskoleelever med en annorlunda syn på livet och han förälskar sig
i Hannah från Göteborg.

I krigets skugga. Av Lizzie Page.

1939. Krig har brutit ut, och hundratals barn evakueras till landsbygden för att undkomma bomberna som
regnar över London. Vivienne bad inte om ett evakueringsbarn. Hon är faktiskt inte säker på att hennes hjärta
klarar av det. Men sjuåriga Pearl flyttar in, och med tanke på ryktena om vad som händer med små judiska
barn i Europa, kanske detta är den säkraste platsen för henne. Medan Vivi och Pearl lär sig att leva tillsammans, upptäcker de att de har ett band som går djupare än de kunde ha anat från innan Pearl föddes, och djupt
ner i Viviennes förflutna.

In i smärtan. Av Kristofer Flensmarck.

6.

Sonen och hans flickvän kommer till hans gamla barndomshem på slätten i Skåne för att fira jul med föräldrarna. Storasystern är kanske på väg med sin familj. På ytan en odramatisk återkomst. I själva verket en nedstigning i ett sorts Hades. Ett drama om rivaliteter mellan son och far, stelhet mellan de äldre, oro mellan de yngre,
en fars grandiosa men spruckna självbild och julspriten som bränsle på gamla oförrätter och övergrepp.

När saker faller från skyn. Av Selja Ahava.

Saara mamma dör plötsligt då hon träffas av ett isblock som faller ner från ett flygplan. Fadern övermannas av
sorg och de flyttar till flickans faster Annu som köpt en gammal herrgård efter att ha vunnit högsta vinsten på
lotto. När hon ännu en gång vinner högsta vinsten faller hon i chock men får så småningom brevkontakt med
en man från Yttre Hebriderna som lika osannolikt träffats av blixten fyra gånger. Det handlar om vanlig vardag
men också om det ytterligt osannolika och den underliga känsla som infinner sig när det som bara inte kan
hända ändå händer. Eller det omvända: det som borde ha hänt, varför hände det inte?

Om hon inte lever är jag död. Av Claire Castillon.

Hortense var fyra år när hon försvann, en vanlig eftermiddag när hon lekte kurragömma i parken med sin
mamma. Efter tio år av sökande hoppas hennes föräldrar fortfarande att hon ska dyka upp. Allt ställs på sin
spets när en ny familj flyttar in i grannhuset. Deras dotter är fjorton år, precis som Hortense skulle ha varit.
Hon har samma leende, samma ärr vid läppen. Mer än så behövs inte för att mamman ska känna igen sin försvunna dotter, och hon går snart för långt i sin övertygelse.

Pojken, mullvaden, räven och hästen. Av Charlie Mackesy.

En sagolik skogspromenad med fyra vänner som diskuterar vad som är viktigt i livet på riktigt: Vad är mod?
När är du lycklig? Och finns det något problem som inte blir lite bättre av att äta tårta? En vardagsfilosofisk
tankebok, en modern fabel och en berättelse om vänskap och gemenskap.

På egna ben. Av Josefin Wiking.

Sofia har just tagit examen och börjat sin första anställning som sjuksköterska på en akutvårdsavdelning. Hon
kämpar för att göra sitt bästa för patienterna samtidigt som rollen som sjuksköterska ställer krav hon inte
kunnat föreställa sig. Arbetets karaktär och kulturen på avdelningen tvingar henne att möta sina egna begränsningar och rädslor och ompröva sina egna ideal.

Sigmund Freuds syster. Av Goce Smilevski.

Wien, 1938. Sigmund Freud lyckas få tillstånd att fara till England. Han får då skriva ner namnen på de som
han önskar ta med sig ut ur landet och på listan finns hans livläkare, hushållerskor, hunden och sin svägerska
– men ingen av sina egna systrar. De fyra systrarna Freud forslas sedan till koncentrationslägret i Terezín. Här
berättas om den bortglömda Adolfine Freud och hennes liv under första hälften av 1900-talet: barndomen och
det starka bandet till sin storebror, drömmen om en familj, vänskapen med Klara Klimt, den fruktansvärda
psykiatriska kliniken Redet, och nazisternas frammarsch i Europa.

Som skuggan följer ljuset. Av Vibeke Olsson.

Sjunde boken om sågverksarbetaren Bricken. 1932, året efter skotten i Ådalen blir dramatiskt på Svartvik,
först en sågverksstrejk där Svartviks arbetare står ensamma, sedan en massastrejk över hela Sverige. Den ideologiska maktkampen mellan socialdemokratin och kommunismen präglar både strejkledningen och vardagslivet och skär rakt igenom Brickens familj. Bricken är nu 63 år och funderar mycket över hur hon ska förmedla
minnen, hopp och framtidstro till barn och barnbarn. Mycket är osäkert och det är Bricken van vid ändå hade
hon aldrig kunnat ana vad som ska hända hennes familj.

Sommaren på kanalen. Av Anne Youngson.

Två främlingar bryter sig in i en kanalbåt för att rädda en ylande hund. Eve, som precis avslutat en händelserik karriär och försöker anpassa sig till det nya livet med lediga dagar, och Sally som dagen innan berättat för
sin man att hon vill skiljas efter 25 års äktenskap. Men hunden lyckas fly innan de hinner fånga in honom och
plötsligt står ägaren till båten framför dem. Det visar sig att hunden inte alls behövde räddas och att det snarare
är båtägaren Anastasia som behöver hjälp. Hon letar nämligen efter någon som kan ta båten upp längs Englands kanaler medan hon själv genomgår cancerbehandling.

Sparven. Av Elisabeth Östnäs.

Den unga kvinnan Sparven lever bland de fattigaste i Stockholm i mitten av 1700-talet när hon lockas av en ny
sekt i Skevik ute på Värmdö. Hennes far, dödgrävaren vid Johannis kyrka, har tagit hand om henne efter det
att modern lämnade dem för många år sedan. När han plötsligt försvinner är hon helt övergiven. I sin ensamhet
börjar hon söka efter både ett nytt sammanhang och sin mor. Och dessutom sanningen om vad som hänt fadern. Men faror lurar överallt i staden och det är omöjligt att veta vem som går att lita på. Frågan är om sekten
kan hjälpa Sparven eller om allt bara kommer att bli ännu värre.

7.

Sändebudet. Av Yoko Tawada.

I en närliggande framtid, i efterdyningarna av en stor katastrof, har Japan isolerat sig från omvärlden. Barnen
är så svaga att de knappt kan gå, medan de äldre tycks odödliga. Här lever pojken Mumei med sin gammelmorfar Yoshiro. Mumei är sjuklig och svag, men ändå omgivningens ljus och hopp.

Thoras arv. Av Pia F Davidson.

Thora arbetar på Ingeborgs café som osar av svettiga uniformer och surrogatkaffe. En dag kliver hennes
morbror in och ber henne om en ytterst ljusskygg tjänst. Över 70 år senare stöter Ethel ihop med Morgan i
en blomstrande syrenhäck, och tillsammans försöker de reda ut sanningen kring de okända foton hennes far
lämnat efter sig.

Utifrån inget ljus till hjälp. Av Tobias Skog Tietz.

På ett förortstorg rör sig en välbekant kvinna i cirklar. Hon frågar efter en cigarett eller lite pengar. Du byter
riktning, ser åt ett annat håll. Historien tar sin början när kvinnan inte längre betraktas. Vi följer henne, som
man läser av årsringar på ett träd, utifrån och in, bakåt i tiden, tills vi når dit där allting började. Det här är ett
porträtt av missbrukets outtröttliga kärlek.

Deckare & thriller
Anfall som försvar. Av Marc Cameron.

När två amerikanska spelutvecklare försöker sälja ett avancerat AI-program till ett indonesiskt spelbolag blir
Kinas underrättelsetjänst varse om den innovativa tekniken. De lyckas stjäla mjukvaran med avsikten att hacka
och kontrollera amerikanska tillgångar. Jack Ryan Jr och Kollegiet samlar sina styrkor för att hindra Kinas
plan innan det är för sent. AI-programmet är ett av de mäktigaste vapnen i modern tid och hamnar teknologin i
fel händer kan det få katastrofala följder. Samtidigt står president Jack Ryan handfallen när hans barndomsvän
Pat West, tidigare CIA-agent och numera bosatt i Indonesien, står anklagad för hädelse mot islam.

Blåmärken. Av Lina Arvidsson.

Stella arbetar på ett äldreboende och trivs med sitt jobb. Men därhemma finns den kontrollerande pojkvännen
Samuel som håller Stella i ett järngrepp. Till slut passerar Samuel en gräns som får Stella att inse att hon, för
att rädda sitt eget liv, måste lämna honom. När Maj, en av Stellas gamla vårdtagare, testamenterar sin stora våning på Söder till Stella ser hon sin chans att äntligen bli fri från Samuel. Men är det verkligen så enkelt?

Draksådd. Av Chris Berg.

Rickard Häll, före detta specialförbandsoperatör och numera konsult, längtar tillbaka till den operativa verksamheten. När en radikaliserad ung man som varit försvunnen dyker upp i Södertälje, involveras Rickard Häll
i jakten på terroristerna och får en avgörande roll i arbetet mot det hotande attentatet.

Kvinnan utan hjärta. Av Lars Bill Lundholm.

Skärgårdsmorden 2. Kriminalkommissarie Jack Larsson har levt under täckmantel som narkoman för att avslöja en seriemördare. Under infångandet misshandlade han två poliser vilket nästan förstörde operationen. Det
gör att han nu är avstängd tills vidare. Jack åker ut till Kattnäs i skärgården, till sin stumma dotter Astrid och
pappa Jonathan. En poliskollega på Saxarön, där Astrid går i skolan, behöver hjälp med elevernas rektor, som
han tror är i inblandad i kriminell verksamhet. I samband med att Jack undersöker rektorns förehavanden hittas
en kvinna död, bestialiskt mördad. Trots att polisledningen inte låter Jack återgå till sin ordinarie tjänst får han
ändå bli fallets mordutredare. Han kan ju skärgården.

Sista dagen. Av John Grisham.

En kylig oktobermorgon 1946 går Pete Banning - krigsveteran nyss hemkommen från andra världskriget,
bonde som äger en välskött gård i Mississippi, familjefar och trogen medlem i den lokala kyrkan - upp tidigt,
åker in till staden och skjuter en man. Vad får honom att göra ett så fruktansvärt brott? Pete själv har inget svar.
Han vill inte förklara och inte försvara sig. Men under rättegången kommer sanningen fram.

8.

Vinterströmmen. Av Kamilla Oresvärd.

Vargön del 3. En styckad man hittas i vattnet nedanför ruinerna av det gamla pappersbruket i Vargön. Allt
som kan identifiera offret har noga avlägsnats från kroppen, förutom en detalj som gör att Mona Schiller tror
sig veta vem han är. Om hon har rätt är alla i hennes närhet i fara, men om Mona berättar för polisen blir hon
tvungen att avslöja den hemlighet hon bär på.

Vår mörka hemlighet. Av Jenny Quintana.

Fjortonåriga Elizabeth är något av en udda fågel i det lilla samhället Chelmsford. Sommaren 1978 flyttar Rachel till grannskapet med sin familj. Hon är populär och spännande, och flickorna inleder en trevande vänskap,
båda med varsin agenda. Deras relation är både osannolik och ojämlik. Elizabeth skulle göra allt för Rachel en
lojalitet som snart kommer att prövas. En kropp hittas och ingenting blir sig likt. Tjugo år senare lever Elizabeth ett lågmält liv i Oxford. Hon vill inget annat än att hålla tonårens hemligheter djupt begravda. Men när
den andra kroppen hittas kan hon inte fortsätta att springa ifrån sitt förflutna.

Science fiction

Neo sapiens : anno 2073. Av Johan Leth.

När Linn Andersen bestämmer sig för att föda ett konventionellt barn blir hon motarbetad av systemet. Istället
rekommenderas en Neo baby, ett certifierat embryo med biogenetiskt odlad hjärna. Linn blir misstänksam, börjar
gräva och dras in i en händelsekedja som till sist tvingar in henne i en desperat kamp mot en empatilös fiende.

Storstil
Innan molnen kommer. Av Mari Jungstedt.
Sen for jag hem. Av Karin Smirnoff.

Skönlitteratur på engelska
A time for mercy. Av John Grisham.

Jake Brigance is back. Clanton, Mississippi. 1990. Jake Brigance finds himself embroiled in a deeply divisive
trial when the court appoints him attorney for Drew Gamble, a timid sixteen-year-old boy of murdering a local
deputy. Many in Clanton want a swift trial and the death penalty, but Brigance digs in and discovers that there
is more to the story than meets the eye. Jake’s fierce commitment to saving Drew from the gas chamber puts
his career, his financial security, and the safety of his family on the line.

Reproduction. Av Ian Williams.

Felicia, a nineteen-year-old student from a West Indian family, and Edgar, the lazy-minded and impetuous heir
of a wealthy German family, meet by chance when their ailing mothers are assigned the same hospital room.
After the death of Felicia’s mother and the recovery of Edgar’s, Felicia drops out of high-school and takes a
job as caregiver to Edgar’s mother. The odd-couple relationship between Edgar and Felicia, ripe with miscommunications, misunderstandings, and reprisals for perceived and real offenses, has some unexpected results.
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Biografier
Dracula : myt och verklighet. Av Katarina Harrison Lindbergh.

Vlad III, Vlad pålspetsaren eller Dracula är namn på en furste i Rumänien under 1400-talet. Skrönor blandades
med europeisk folktro och folktron blev föremål för skönlitterär gestaltning och då började vår tids myter om
den blodsugande vampyren att ta form. Här får du veta all upptänklig fakta om såväl Dracula i populärkulturen
som Dracula i myternas värld.

Du kallade mig djävulens barn. Av Victoria Spry.

Som barn blev Victoria Spry brutalt slagen, försummad och lämnad att svälta av sin mamma. Omvärlden såg
Eunice Spry som en hängiven förälder, men bakom stängda dörrar var hon en ondskefull tyrann. Istället för att
skydda, älska och ta hand om Victoria tvingade hon henne att dricka blekmedel och urin, slog ut hennes tänder,
band fast henne naken och lät henne leva i smuts och elände. Det tog 18 år av hjärtesorg och förtvivlan innan
hon kunde ta mod till sig och avslöja vem hennes mamma egentligen var.

Ett förlovat land. Av Barack Obama.

I denna första volymen av sina memoarer berättar Barack Obama historien om sin osannolika resa, från en ung
man sökande efter sin identitet till ledare för den fria världen. Personligt beskriver han sin politiska utveckling
och sina milstolpar från den första mandatperioden i detta historiska presidentskap - en tid av stor oro och
dramatiska förändringar.

Främling i vita rum. Av Lovette Jallow.

Hur är det att leva som svart kvinna i Sverige där vithet är normen? Du får följa med Lovette från uppväxten
i Gambia med starka kvinnor som förebilder till kulturkrocken i mötet med Sverige. Hon förklarar, fördjupar
och konkretiserar begrepp som vit feminism, colourism och white saviorism, samtidigt som hon på ett inspirerande sätt berättar om sitt liv med autism.

Gangsterliv : brotten, gänget och livet på gatan : den sanna historien om Sam Ho.
Av Jacob Härnqvist.

Som barn var Sam rädd för sin pappas våld, for illa av djup fattigdom och flydde in i kriminalitet och droger.
Som vuxen är Sam vicepresident för ett av Malmös mest fruktade kriminella gäng: Original Gangsters. Längs vägen har han blivit både pappa och tung missbrukare - och fängelsekund. En natt i häktet inser Sam att han måste
förändra sitt liv - eller gå under. Där börjar den hårda vägen mot ett helt nytt liv. Utan våld, droger och vapen.

Inges krig. Av Svenja O’Donnell.

Inge hade aldrig tidigare talat om sitt förflutna. Allt Svenja ODonnell visste om sin mormor var att hon vuxit
upp i Königsberg i östra Preussen, numera Kaliningrad. Men när Svenja gör en resa till staden och ringer upp
sin mormor därifrån, brister Inge ut i gråt: »Jag har så mycket att berätta för dig.« Allt börjar i en hemlig jazzbar i Hitlers Berlin. En berättelse om passionerad första kärlek. Om svek och terror. Om flykt, svält och våld.

Jag gör som jag vill. Av Dominika Peczynski.

Dominika Peczynski berättar om sitt liv. De skyhöga topparna och bottendjupa dalarna. Från kärleken, skratten och friheten till sveken, tårarna och klavertrampen. Det är en berättelse om att till varje pris följa sin egen
kompass, på sina egna villkor, oavsett vad alla runtomkring dig tycker. För oavsett hur krokig vägen kan bli, så
kommer man ju fram så länge man stannar kvar på den.

Min vän Anna : den sanna historien om den falska arvtagerskan som svindlade
New Yorks societet. Av Rachel DeLoache Williams.

Anna Delvey är världsvan, ambitiös, förmögen och tar sig på nolltid in i New Yorks innersta kretsar. Rachel,
som jobbar på tidskriften Vanity Fair, träffar Anna under en utekväll med gemensamma kompisar och de blir
snabbt goda vänner. När Anna bjuder med Rachel på en resa till Marrakech säger hon ja. Men Annas kreditkort
slutar mystiskt att fungera och drömresan övergår i ett mardrömsscenario. Anna ber Rachel lägga ut pengar
för flygbiljetter, shopping, middagar och den lyxiga villan de hyr. Efter en osannolik händelsekedja är Rachel
plötsligt inblandad i jakten på stadens mest ökända bedragerska.
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Rätten till egna vingar : bland miljontals CP-skador.
Av Stina Millner Palmqvist & Maria Sundelin.

Världen över finns det ungefär 17 miljoner människor som lever med CP, cerebral pares. Det här är författarnas
tredje bok, en fristående fortsättning på ”Födda med trasiga vingar” och ”Flyger med känsliga vingar”. Grundtemat i alla böcker är bemötande och inte diagnoser. I den här boken delar dem med sig av nya berättelser att
fundera över och beröras av, för allas lika värde och rätt till egna vingar.

Zsófia Torma och civilisationens vagga : en kvinnlig arkeologipionjär och hennes
upptäckter. Av Anders Kaliff.

Redan för mer än 7 000 år sedan, fanns i delar av Central- och Sydosteuropa ett mycket avancerat jordbrukssamhälle, med stadslika bosättningar som hyste flera tusen invånare. De första spåren efter denna märkliga
kultur, hittades på 1870-talet vid Tordos (Turda) i Transsylvanien. Utgrävningen gjordes av dr Zsófia Torma
(1832-1899), Ungerns första kvinnliga arkeolog och en av de allra första kvinnorna i arkeologihistorien. Boken
skildrar även den kulturella miljö där Zsófia Torma föddes och verkade - det ungerska Transsylvanien.

Ljudböcker
Lika i döden. Av Anna Roos.
Ålkistan. Av Jan Ekström.

Film
Adam (drama)
Force of nature (drama, action)
Mjölkkriget (komedi)
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Faktaböcker
Cocktails : från populära klassiker till nya innovativa drinkar.

Du får lära dig att blanda innovativa drinkar från grunden med hjälp av nya tekniker och bartenderknep. Men
här finns även recept på klassiska cocktails som Manhattan, Tom Collins och Mojito.

Den nya skåpmaten : gott och hållbart ur burk och tetra. Av Jenny Damberg.

En konservkokbok där konserverna spelar huvudrollen. Färska råvaror är inte bannlysta, men de har verkligen
förtjänat sin plats när de förekommer.

Golvet är lava och 99 andra roliga spel och lekar. Av Ivan Brett.

100 olika spel som underhåller både familj och vänner. Du hittar allt från knepiga tankenötter och sifferpussel
till ordlekar och fysiska utmaningar.

Göteborg alla dagar : platser vi känner för. Av Viveca Lärn, Maria Näslund.

Viveca Lärn och Maria Näslund, mor och dotter, bjuder på sina personliga favoriter i den stad de älskar i nöd
och lust, regn och blåst, och framförallt året om.

Julkalendern genom tiderna. Av Caroline Cabot.

I den här boken får du följa med på en resa bland tv-kalendrar genom tiderna, från starten 1960 fram till i dag.

London bortom London : en vandring mellan storstadens byar. Av Anders Steinvall.

I boken följer du med på en lång vandring genom skogar och parker i en av världens grönaste storstäder och
möter ett London bortom turisternas London.

Miniliv. Av Martin Almqvist, Jan Westin.

Genom årmiljoner av evolution har en balans uppnåtts där bakterier, svampar, växter och djur ingår i ett
komplicerat samspel. Här möter vi några av dessa som i dag hotas av människans exempellösa tillväxt och ofta
omilda behandling av miljön.

Mormorsrutor som sticker ut : 100 virkbeskrivningar med 3D-effekt. Av Caitie Moore m.fl.
Här hittar du ett stort urval av 3D-designer med allt från får och grisar till vattenmeloner och palmer. Alla
mönstren har beskrivningar i text och bild.

Nystart : starkare, friskare, piggare med enkel träning.
Av Sofia Åhman, Gunilla Hasselgren.

Sofia Åhman har det senaste året varit PT i tv-rutan. I den här boken får du hennes effektiva pass med bara
kroppen som redskap, att göra precis där du är, och när du vill. Därtill berättar Gunilla Hasselgren om vad som
händer med kroppen med åren, och vad du själv kan göra för att undvika vanliga åldersrelaterade problem.

Samlarboken : din guide till auktions- och antikrundan 31 (2021).
Sveriges sötvattensfiskar. Foto Jörgen Wiklund, text Mats Ottosson.

Jörgen Wiklund har rest land och rike runt och studiofotograferat dem livs levande, från lax till simpa. Faktatexter berättar om alla de femtio inhemska arterna plus några till och du får tips om hur man skiljer på de
mest svårbestämda.

Tryckt till jul. Av Anna Lindqvist & Marie Odenbring Widmark.

Julmönstren från textilformgivningens glansdagar, främst 1950- och 60-talen, har kommit att bli självklara
samlarobjekt för nya generationer. I denna andra och utvidgade upplaga presenteras 125 formgivare i text och
framför allt i bild.

Världens bästa resor : topplista över de 500 mest fantastiska platserna på planeten.
Av Isabel Albinston och 28 andra.
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Lonely Planets experter har listat sina val av världens bästa resor bland kända resmål och gömda smultronställen.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Barnens bästa bibel – julen. Av Sören Dalevi och Marcus-Gunnar Pettersson.
Hundra en fri hund. Av Kerstin Elias Costa.
Saxen. Av Sara Villius och Aslak Gurholt.
Tomten berättar. Av Jan Lööf.

Ca 6 - 9 år
Hunden som räddade julen. Av Nicola Davies.

För Jakob, som är autistisk, brukar julen vara en mardröm. Han hatar de blinkande ljusen, alla ljud överallt och
avbrotten i hans vanliga rutin. Men något förändras när han hittar en bortsprungen hund och tar med den hem.
På något sätt hjälper hunden honom att klara saker som annars skulle stressa upp honom. Kanske kommer den
här julen att bli riktigt bra för Jakobs familj trots allt?

Pricken och Lucille på äventyr i Stockholm. Av Inga-Lil Ahlstrand, Alexander Lusth.

En berättelse om mod, kärlek och vänskap, men också intressanta lärdomar om Stockholm, slottet och historia.
Boken passar att läsa inför en resa till huvudstaden eller när man vill veta mer om Stockholm, eller bara följa
med på en rolig resa med två charmiga katter.

Ca 9 - 12 år

Humlan Hanssons hemligheter. Av Kristina Sigunsdotter, Ester Eriksson.

Humlan ska bli konstnär precis som faster Fanny som älskar ost och konst och alltid säger vad hon tycker.
Inte alls som Humlans mamma som går på stenåldersdiet och suckar åt allt. Men nu har faster Fanny tappat
livsgnistan och slutat att skapa. Dessutom har Humlans bästa vän övergivit henne för hästtjejerna.

Rakt fram är den rätta vägen. Av Sara Salander.

Arwen Nilsson går sista terminen i sexan, men allt är jobbigt. Speciellt när klassläraren Fredrika meddelar att
hon är gravid och att klassen ska få en vikarie. Arwen klarar inte av förändringar, inte när de kommer så plötsligt. Så länge Arwen kan gå rakt fram klarar hon av att hålla fast i verkligheten. Om alla bara kunde förstå att
de raka linjerna är vad som gör henne till just Arwen.

13 år och uppåt
Midnattssol. Av Stephenie Meyer.

Twilight-serien. När Bella och Edward möttes för första gången inleddes en ikonisk kärlekssaga. Men fram till
nu har vi bara fått läsa Bellas sida av historien. I Midnattssol är det Edwards tur. För första gången får vi lära
känna vampyren, på djupet. Han slits mellan sin mänskliga sida och det rovdjur han faktiskt är, och när han
möter Bella utmanas han på ett sätt som han aldrig upplevt förut.

Fakta för barn
Min första bok om virus. Av Johan Nordholm, Emelie Wiklund.

Hur fungerar vaccin och varför vill virus ändra utseende? Vilka arbetar med virus och hur kan vi bäst skydda
oss från dess sjukdomar? I denna bok får du lära dig mer om hur virus fungerar och hur de faktiskt kan hjälpa
våra kroppar att må bra.
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