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Medicin
Berövade underliv och själar : om förlossningsvård och svårläkta sår. Av Felicia Ferreira.

Berövade underliv och själar är en personlig granskning av den svenska förlossningsvården som kunnigt och
lättillgängligt belyser problematiken och ställer sig frågan: Vad är det egentligen som händer?

Din nya höftled. Av Emma Holmgren & John Ljunggren.

Vad innebär en höftprotesoperation och hur ser rehabiliteringen ut efteråt? Din nya höftled vänder sig till dig
som lever med artrossmärta och inväntar operation, men också till dig som fått en ny höftprotes och söker mer
information. Boken kan med fördel även läsas av anhöriga.

Farmakologi. Red. Per Norlén & Erik Lindström. Fjärde upplagan.

Boken beskriver både basal och klinisk farmakologi. Den inleds med allmän farmakologi och praktisk läkemedelsanvändning. Därefter följer kapitel som utgår från grundläggande förklaringar av organens funktioner
i kroppen och de sjukdomar eller symtom som olika läkemedel avser att behandla.

FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 4. rev. uppl.
Av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA).
En evidensbaserad handbok för dig som arbetar med att främja fysisk aktivitet.

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Red. Rúna í Baianstovu m.fl.

Den här boken beskriver hur synen på våld i nära relationer och den våldsutsatta har förändrats över tid och
boken ger en fördjupad kunskap om vissa våldsutsatta personers särskilt utsatta livssituation och belyser våld i
nära relationer ur ett intersektionellt perspektiv.

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Av Mikael Hjerm mfl. 2. uppd. uppl.

Boken handlar om att studera sociala fenomen som väcker frågor och skapar nyfikenhet. Men för att göra det
måste man veta hur man ska gå tillväga. I den här boken beskrivs och förklaras det vetenskapliga hantverk som
krävs för att man ska nå underbyggd kunskap om vårt samhälle.

Kirurgiska sjukdomar. Red. Roland Andersson mfl. Tredje upplagan.

Boken omfattar samtliga kirurgiska discipliner och är rikt illustrerad och utformad på ett sätt som ska underlätta inlärningen. Boken ger en bred täckning av den kunskap som krävs för vård av patienter med kirurgiska
sjukdomar i dess mångsidiga definition.

Kommunikation i vården. Red. Lene Martin.

Att informera och undervisa patienter är en viktig uppgift för sjuksköterskor. Korta och tydliga budskap som
överförs på ett välstrukturerat och begripligt sätt är nödvändiga för att vården ska kunna bedrivas rationellt,
utan att göra avkall på bemötande, delaktighet och patientsäkerhet.

Kulturmöten : interkulturell omvårdnad med normkritiska perspektiv.
Av Tide Garnow.

Dagens samhälle beskrivs som mångkulturellt, vilket innebär att sjuksköterskor förväntas hantera mångfald på
olika sätt. Att möta det okända eller annorlunda kan uppfattas som spännande men också utmanande. Denna
bok har sin utgångspunkt i interkulturell omvårdnad och normkritik.

Långvarig smärta : smärtmedicin Vol. 2. Red. Emmanuel Bäckryd, Mads U. Werner.

Smärtmedicin är ett nytt gediget verk med ett omfattande referensmaterial baserat på den senaste evidensen
och klinisk praxis och kan läsas som fördjupningslitteratur eller uppslagsverk. Boken kan intressera olika
professioner som i sitt yrke möter människor med smärta.

1.

Mamma med ätstörning : kroppen, maten och vägen till ett sunt föräldraskap.
Av Anna Ehn, Leone Milton.

Författarna vill bryta tystnaden kring moderskap och ätstörningar och sticka hål på seglivade myter om vem
och varför man kan drabbas av ätstörningar.

Medicinsk mikrobiologi & immunologi. Red. Annelie Brauner mfl. Upplaga 2:1.

Infektionssjukdomar är det globalt största hälsoproblemet och kunskap om mikrobiologi, immunologi och
vårdhygien är allt viktigare för att behandla patienterna optimalt. Bokens andra upplaga har utökats med ett
kapitel om klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Människokroppen : fysiologi och anatomi. Av Olav Sand mfl. Tredje upplagan.

Människokroppen ger grundkunskaper om fysiologiska principer, kroppens uppbyggnad och organens funktioner. Boken är rikt illustrerad och innehåller kliniska exempel som visar vad som händer när de reglerande
mekanismerna inte längre fungerar som de ska.

Näringslära för högskolan. Red. Christina Berg mfl. Sjunde upplagan.

Näringslära för högskolan har i sjunde upplagan uppdaterats med ny evidensbaserad kunskap och kompletterats med flera nyskrivna delar. De sju avsnitten återspeglar ämnesområdets tvärvetenskapliga natur.

Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Red. Anna-Karin Edberg mfl. Andra upplagan.
Boken har sin utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna som är gemensamma för alla professioner inom
hälso- och sjukvården; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling
genom förbättringsarbete, säker vård och digital vård.

Psykisk ohälsa : ett biopsykosocialt perspektiv. Red. Ali Sarkohi, Gerhard Andersson.

Synen på psykisk hälsa och ohälsa har blivit mer komplex under de senaste åren. I det biopsykosociala perspektivet förespråkas att psykisk hälsa och ohälsa måste förstås även som biologiska och sociala fenomen.

Stark 50+ : hormoner, sömn, kost, träning. Av Monika Björn.

Boken fördjupar sig i relevanta ämnen och frågeställningar för kvinnor mitt i livet, till exempel vad som
händer i kroppen efter menopaus, om träning och vardagsrörelse och vilka vanliga träningsmisstag kvinnor
i klimakteriet gör.

Överlista smärtan : programmera om din hjärna och få livet tillbaka.
Av Karsten Ahlbeck och Carin Hjulström.

När smärtan bitit sig fast under lång tid, uppfattar hjärnan det plågsamma tillståndet som kroppens nya normala. Men det finns hopp. Med kunskap om medicinering och egenvård går det att överlista hjärna och kropp.

2.

Psykologi

Att vara människa : livsfilosofi utifrån Viktor E. Frankl. Av Sofia Wrangsjö.

Vad innebär det att vara människa? Vad gör man om allt känns meningslöst? Och vad är det som får livet att
kännas värdefullt och viktigt? Viktor E. Frankl var professor i psykiatri och neurologi, som filosof är han mest
känd för sina tankar om människans behov av mening.

Att älska : om kärlekens natur. Av Lone Frank.

Vanligtvis ställer vi de stora frågorna om kärlek till poeter, konstnärer och filosofer men här väljer Lone Frank
att med hjälp av vetenskapen, undersöka vad som till sist formar den enskilda människans tankar och verktyg
för att upptäcka mening i livet.

Digital psykologi - Forskning och klinisk tillämpning.
Red. Johan Edbacken & Kristofer Vernmark.

Digital psykologi är ett område på frammarsch som erbjuder stora möjligheter för dagens hälso- och sjukvård.
Kombinationen av digitaliseringens möjligheter och vetenskapligt beprövade insatser för att behandla psykisk
ohälsa har skapat nya sätt att förmedla effektiva psykologiska insatser till fler.

Han är så bra på att ta egentid : jämställdhet i praktiken. Av Maria Farm.

Boken blottlägger de strukturer som leder till ojämställdhet i relationer, i familjen och på arbetet. Det handlar
om vem som får styra över tiden, vem som har tolkningsföreträde, vem som har ansvar i vardagen och om
ohörda röster i arbetslivet.

Psykisk hälsa i arbetslivet. Red. Gunnel Hensing mfl.

Arbetslivet är en central arena för att främja den psykiska hälsan. Psykisk hälsa i arbetslivet handlar om hur
psykisk ohälsa och hälsa relaterar till arbetsplatsens villkor.

På tal om döden : Essäer. Red. Emilie Reinhold & Oscar Wandery.

Boken är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samtal om döden mellan personer som har helt olika yrkesroller.
I sina tio essäer resonerar skribenterna om individers och organisationers relation till döden.

Sjukhussjukan : en bok om krisen i sjukvården och orsakerna bakom krisen.
Av Tomas Eriksson.

Boken riktar sig till dig som vill lära dig mer om krisen i sjukvården men också om hur sjukvården är organiserad. Här kan man läsa om orsakerna bakom och att lösningarna på sjukvårdens utmaningar är lite mer
komplexa än vad som framkommer i den allmänna debatten.

Svart bälte i föräldraskap : att lösa vardagen i npf-familjer.
Av Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson.

Oroar du dig för att ditt barn har svårt med kompisar? Kanske vill ditt barn inte gå till skolan? Eller sitter bara
framför datorn? Den här boken visar på möjligheter och strategier för att få familjelivet att fungera oavsett om
man har barn med en diagnos eller inte.

Tjatter : hur du övervinner oro och ältande. Av Ethan Kross.

Den inre röstens kraft kan hjälpa oss att lösa problem men ibland kan den fastna i en tankekarusell som är
hopplöst svår att få stopp på och bara ältar misslyckanden och pinsamheter. Författaren visar att det går att
tämja vårt inre tjatter.

Varva ner : avslappningssagor för en lugn stund. Av Susanne Bogren.

Boken innehåller tolv härliga och inspirerande fantasiäventyr för barn i åldrarna fyra år och uppåt. Behovet av
att hitta sitt inre lugn och landa i sig själv blir allt större och genom att bli medveten om sin andning, kan man
få en viktig pusselbit för att kunna hantera framtidens utmaningar på ett sunt sätt.

3.

Pedagogik

Boken du önskar att dina föräldrar hade läst : (och som dina barn kommer att tacka
dig för att du läste. Av Philippa Perry.

I den här engagerande, smarta och roliga boken berättar psykologen Philippa Perry vad det verkligen är viktigt
och vad man ska undvika. Resultatet är en klok, vis och uppmuntrande guide till föräldraskap.

Patientsäkerhets- & kvalitetsarbete : handbok för elevhälsans medicinska insats.
Av Susann Magnusson.

Den här handboken ger vägledning och stöd för vårdgivare, verksamhetschefer och medicinskt ansvariga skolsköterskor och skolläkare i det viktiga patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

Sociologi & samhällsvetenskap

Därför demokrati : om kunskapen och folkstyret. Av Åsa Wikforss, Mårten Wikforss.

Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i våra händer. I det ligger dess stora styrka men också
dess stora sårbarhet. När desinformation och propaganda utnyttjar denna sårbarhet är det avgörande att vi är
medvetna om demokratins stora värde.

Incel : om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris. Av Stefan Krakowski.

Stefan Krakowski har som en av de första i världen personligen djupintervjuat en rad incelmän som nu berättar
om sina liv och avslöjar sina innersta tankar. Boken ger även en unik inblick i den mörkare delen där författaren under falsk identitet infiltrerat incelrörelsen.

Moderna kommuner. Av Stig Montin och Mikael Granberg. Femte upplaga.

Boken beskriver dels hur kommuner är inplacerade i det svenska statsskicket, dels hur de styrs formellt. Den
behandlar även de kommunala verksamheterna, och hur idéer och praktik formar den kommunala demokratin
och politiken.

Må bra nu : mer glädje, mindre stress. Av Monica van der Pals.

Vill du leva här och nu och släppa taget om onödig stress? Du får öva avslappning och vila varje dag utan krav
på prestation. Övningar finns både i boken och i ljudfiler att lyssna på i appen SoundCloud.

Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige : migrationens bidrag till folkhemmet.
Red. Ali Hajighasemi & Jørgen Straarup.

Boken vänder sig i första hand till studerande på socionom- och IMER-programmet men även för yrkesverksamma inom ordningsmakt, socialt arbete, skola samt hälso- och sjukvård, antingen för personlig fortbildning
eller kollegial diskussion.

Vapensmederna : männen som beväpnar Sveriges kriminella.
Av Jani Pirttisalo Sallinen och Mathias Ståhle.

Det organiserade våldet drabbar både gängmedlemmar och oskyldiga. Men varifrån kommer alla vapen som
används vid skjutningarna? Hur kan tonårsgrabbar beväpna sig med halvautomatiska pistoler och militära
automatvapen? Författarna följer vapnens väg fram till de kriminella.

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
Antydningarnas tid : samtal under en förintelse. Av Stewe Claeson.

I centrum för berättelsen står Lucius Annaeus och det utspelas under några månader under Senecas sista år. Det
var en tid då Neros storhetsvansinne tog förfärande proportioner sedan han låtit döda inte bara politiska motståndare utan också sina egna släktingar och till sist sin egen mor och sin unga hustru. År 62 mördade han så också
Burrus. Därefter tappade Nero greppet om verkligheten och paranoida utrensningar av verkliga och misstänkta
motståndare tog sådan fart att moderna forskare nu använder uttrycket Holocaust, Förintelse, om den tiden.

Argbiggornas antikvariat. Av Frida Gråsjö.

Andra boken i Rosnässerien. Agatha »Agge« Blom är arg. Hennes liv har inte alls blivit som hon tänkt sig. Vid
det här laget skulle hon rest jorden runt och haft både man och barn. Dessutom missköter den odräglige hyresvärden underhållet av hennes älskade antikvariat och grannarna i kvinnokollektivet är onödigt påträngande.
När fastigheten bredvid säljs och den nye ägaren visar intresse även för antikvariatet snurrar tankarna i Agges
huvud. Kanske borde hon ta den enkla vägen ut och avsluta sitt kontrakt i förtid?

Barndomsbrunnen : en historia om sjukdom och minne i brutna rader. Av Göran Greider.

Vad sker i psyket när en människa drabbas av sjukdom? Man börjar ofta minnas barndomen, i Göran Greiders
fall en rätt så typisk arbetarklassuppväxt i Vingåker. Under hösten 2020 åkte han in och ut på sjukhus och kring
nyår fick han en cancerdiagnos. Under hela denna tid har han skrivit, ofta i sjuksängen, och format en historia
om sjukdom och minne i brutna rader.

Bokbussen kommer vid midnatt. Av Sofie Axelzon.

Den lilla biblioteksfilialen, inhyst i gamla prästgården i byn Sidhäll, hotas av nedläggning om inte de tre
anställda lyckas höja utlåningen till helt omöjliga nivåer. Men just när allt ändå ser ut att gå vägen kommer
dråpslaget och byn går in i ett helt nytt tidevarv där en gammal dansbandsbuss, några motvilliga ungdomar och
en hemlig, bokälskande undergroundrörelse får människor att förändras och en sömnig by att vakna upp.

Bron över Tangagata. Av Eiríkur Örn Norðdahl.

I Isafjördur är det produktionsstopp på räkfabriken och Halldór har blivit arbetsbefriad. Han ägnar dagarna åt
att driva runt i stan och sitta i köket och blicka över gatan mot grannen Gyda i vilken han är hopplöst förälskad. Mellan dem skiljer ett djupt dike när ett vägarbete har grävt upp Tangagata, men så en sen natt får Halldór
hjälpa Gyda att kravla sig upp ur diket.

Början på något nytt. Av Jenny Fagerlund.

Tre kvinnor möts och det blir början på något nytt. Johanna har precis flyttat med sin familj till Båstad. Här ska
hon få tid att förverkliga sig själv, och skriva den stora romanen hon alltid har drömt om. Men flytten blir inte
alls som hon har tänkt sig. Medan vännerna skaffar barn och stadgar sig satsar Alex på en karriär som influencer
och trivs bra med det. Efter ett uppslitande otrohetsdrama flyr hon till familjens sommarstuga. Trots att hon har
trehundratusen följare på Instagram har hon ändå ingen att vända sig till när livet faller samman. Efter fyrtio år
som flygvärdinna har Mona motvilligt gått i pension. Det som borde vara en fantastiskt härlig tid är helt tvärtom.

De fyra vindarna. Av Kristin Hannah.

Texas, 1934. Torka och stormar plågar människor och djur. Som så många andra på slättlandet tvingas Elsa
Martinelli till slut lämna sitt hem. Hon ger sig av västerut med sina två små barn i hopp om ett bättre liv i
Kalifornien. Men resan blir längre och ankomsten svårare än hon någonsin har kunnat föreställa sig.

De kom från öar. Av Malin Haawind.

Första delen i trilogin om Dagmar och Holger. Året är 1945. Artonåriga Dagmar har sitt arbete som spritkassörska på hotellet i Slite, hon har sina tre systrar, hon har en pappa som blir alltmer grå och en mamma som
börjat förlora kontakten med verkligheten. Hon har havet och hon har sin dröm om att livet ska börja på riktigt.
En dag lägger ett fartyg till i Slite hamn, och besättningen inkvarteras på hotellet. Sjömannen Holger från
Tjörn börjar samtala med Dagmar, han ser henne på ett sätt som ingen annan gjort. Men kan hon hänge sig åt
förälskelse när så många runtomkring henne har det svårt?

7.

Definitionen av en syster. Av Ina Ekegård.

Hedda bor i kollektiv på Hägerstensåsen i södra Stockholm, är sjukskriven för utmattning och lämnar sällan
huset. När hon en dag gör det och inte återvänder blir det tydligt att det finns saker omgivningen inte känner
till om henne. Under en veckas tid får läsaren följa ett antal handplockade personer som vet eller inte vet något
om försvinnandet. Efter hand framträder en bild av Heddas bakgrund som ingen hade kunnat ana.

Den fantastiska sanna historien om Nomi Ali. Av Uzma Aslam Khan.

Nomi och Zee tillhör De Infödda. Deras far dömdes till att sitta av sitt fängelsestraff på de isolerade Andamanöarna, och när fängelsetiden är över måste han bli kvar med sin familj och odla upp marken åt britterna. Men
när makten över öarna skiftar fram och tillbaka mellan britterna och japanerna är bara en sak säker: ingen är på
Nomis och Zees sida.

Det holländska huset. Av Ann Patchett.

I slutet av andra världskriget börjar Cyril Conroy bygga upp ett enormt fastighetsimperium genom en kombination av tur och skicklighet. Hans första drag är att köpa Det holländska huset, en lyxig egendom i utkanten
av Philadelphia. Det som var tänkt som en överraskningspresent till hans fru lägger grunden till familjens
rikedom men också deras undergång.

Det lilla pensionatet i gröna dalen. Av Marie Sammeli.

Den tredje boken om Julia. Julia lever sin dröm utanför Kapstaden med veterinären Max, sonen Theo och
deras två hundar. Vingården hon sköter om blomstrar med alltfler gäster som uppskattar att prova vin i den mysiga miljön. Men allt förändras när ägarna beslutar sig för att sälja. Samtidigt impulsköper Julias pensionerade
och framgångsrikt vloggande mamma Gudrun pensionatet Rose Garden i närheten av vingården. Hon ångrar
snart sitt köp, men när de undersöker möjligheterna att snabbt sälja uppenbarar sig en spännande historia som
gör att Julia får svårare och svårare att skiljas från det.

Detta blod vittnar om Guds vrede. Av Mukhtar Wafayee.

Tjusad av framgångssagorna från afghanska migranter låter Mukhtar Wafayee sig bli smugglad över gränsen
till Iran. Han är femton år och har satt familjen i skuld för att kunna satsa på sin framtid. Men när han ställs
inför sanningen om afghanernas mödosamma liv i exil, inser han att han begått sitt livs största misstag. Idealismen förtvinar allteftersom drömmen om religionsskolorna ersätts med det osäkra daglönearbete som är vardag
för migranter.

Dina färger var blå. Av Marcus Jarl.

Linn Råman jobbar som sjuksköterska på neonatalen. Hon längtar efter egna barn, men hennes man, Samuel,
vill inte ha några. I en skokartong som ligger gömd längst in i garderoben förvarar Lina minnena av sin första
pojkvän, Ted. Han som försvann. En dag är Ted tillbaka. Han säger att han har tre månader kvar att leva och att
han vill tillbringa dem med Lina. En önskan som sätter Linas och Samuels äktenskap under enorm press.

Dit du går, följer jag. Av Lina Nordquist.

Vid sekelskiftet 1900 flyr Unni, Armod och lille Roar från Norge för att finna ett nytt hem. I Hälsingland slår
de sig ner i ett ödetorp i skogen mellan människoland och vildmark. Den lilla flocken tvingas huka under
naturens och skogsbondens brutala nycker i det nya landet med blå berg och svartmörka skogar. Mer än sjuttio
år senare sitter Kåra vid köksbordet som Armod byggde. Hon planerar begravningen för sin svärfar Roar. Det
gror mörkt i hörnen. Vad var det egentligen som hände för länge sedan, när Roars föräldrar kom till huset? Nu
vill hon bryta tystnaden och avslöja hemligheterna.

Ellens val : Friheten. Av Moa Eriksson Sandberg.

Ellens val, del 4. Året är 1916. Ellen har äntligen hittat sin syster – men blir deras återförening som Ellen föreställt sig? Samtidigt blir hennes relation med Carl mer intensiv. När vännen Ingeborg träffar herrgårdssonen
Anton blir de blixtförälskade. Men Ingeborg vill inte ha det liv Anton kan erbjuda – hon vill studera till läkare
och måste därför fatta ett tufft beslut. Samtidigt sätts Gabriellas och Oskars äktenskap på prov när de båda
utsätts för farliga frestelser.

8.

Ellens val : Lockelsen. Av Moa Eriksson Sandberg.

Ellens val, del 3. Året är 1916. Ellen är hejdlöst kär i Carl och vill inget annat än att vara med honom. Men
hennes förflutna jagar henne – vågar hon verkligen lita på kärleken? Att vara gift är inte alls som Gabriella
föreställt sig. Maken Oskar är alltmer hemlighetsfull och Gabriella känner sig ensam i äktenskapet. När saker
ställs på sin spets tvingas hon fatta ett svårt beslut. Vännen Alva är olyckligt kär. Hon brinner för rätten till
kvinnlig rösträtt och gör allt för att förtränga sin förbjudna längtan.

En engelsk romans. Av Niina Mero.

Nora bor i Finland men älskar England mer än någonting annat. Hon är galen i böckerna, konsten, musiken,
humorn och gotiken. När hon får en inbjudan till sin systers bröllop i Oxford tackar hon motvilligt ja. Hon är
nämligen rädd för att drömmen kanske slår verkligheten. Väl på plats njuter hon av storslagna herrgårdar, lummiga trädgårdar och dammiga bibliotek. Det blir en både spännande och romantisk resa för Nora som träffar en
gåtfull man och kommer ett mystiskt försvinnande på spåren.

En enkel till Amerika. Av Marie-Louise Marc.

Det är 50-tal i Flen och unga Ingrid längtar ut i världen. Jobbet på det lokala konditoriet ger pengar till hyran,
men det Ingrid drömmer mest om är att skapa festkläder. Tillsammans med sin bästa väninna gör hon en
bussresa till Paris för att äta croissanter och dansa, men det dröjer inte länge innan hon möter amerikanen John,
som också är där på besök. Attraktionen är omedelbar och Ingrid förälskar sig handlöst. Några månader senare
befinner sig Ingrid på den lyxiga Amerikabåten M/S Stockholm till New York, med en enkelbiljett i handen.

Ett lyckligare år. Av Jonas Gardell.

1879 skriver den kände filosofen Pontus Wikner en text han kallar Psykologiska självbekännelser. Manuset
låses in i en blecklåda som enligt direktiven ska förvaras på Uppsala Universitetsbibliotek i minst 50 år innan
någon får bryta förseglingen och läsa. Dess innehåll är så kontroversiellt och så skandalöst att enbart ryktet
skapar panik i Pontus Wikners vänskapskrets. Ändå är det Wikners vilja att hans text någon gång ska publiceras. Han drömmer om ett lyckligare år. 1970, nästan 100 år efter att Pontus Wikner skrivit sina olyckliga
bekännelser, genomförs den första demonstrationen någonsin i Sverige för homosexuell frihet.

Från Osnabrücks station till Jerusalem. Av Hélène Cixous.

Berättarjagets mor är död, och med henne alla berättelser om Osnabrück, staden som under nazismen plötsligt
vände sig mot och började mörda sina egna medborgare. I sökandet efter sina flydda eller mördade släktingar
finner berättaren en Kung Lear-liknande historia, om en fader som flydde till sin dotter i Jerusalem men blev
avvisad och tvingades tillbaka till Tyskland.

Förvandlingen. Av Juliana Spahr.

Tre vänner och älskare flyttar från det amerikanska fastlandet till Hawaii, och får i öns ekologiska och koloniala historia syn på sig själva. Det som sedan följer är en med författarens egna ord ”nästan sann” berättelse om
några år under den turbulenta Clinton-Bush-eran, en berättelse om invasiva klängväxter och rubbade mikroklimat, om expansionistiska språk och förhäxande rökplymer, och om två torn som en dag störtade samman.

Herrens år 1399. Av Dick Harrison.

Det är Herrens år 1399. Tyska orden försöker upprätthålla lag och ordning på Gotland strax efter att Kalmarunionen grundats. En man har nyligen hittats hängd i en ödegård norr om Visby. Det visar sig vara en rik borgare från
Stockholm. Det är åter dags för ordensriddarnas betrodde spårhund, Thierry av Liège, att utreda vad som hänt.
Det är inte så lätt att få folk att tala. Efter många år av våld, död och pest ser de flesta om sitt eget hus.

Hunter i Huskvarna. Av Sara Stridsberg.

Berättelserna i boken utspelar sig i trånga svenska landskap och ute i världen, mellan barndom och förbrukade
liv, mellan sorg och livsgnista, mellan rå verklighet och saga. Det är valar och barer och nedlagda fabriker, det
är städer och familjer i ruiner, ensamma divaner och näckrosor och rovdjur, begravningar och hämndbegär och
hemliga sällskap och den eviga frågan om förlåtelse. Elva öden som tillsammans skapar en svindlande mytologi om kärlek och överlevnad.

9.

Karl Marx i New York. Av Dekius Lack.

Lisa Warner, 25 år, är redan en nyckelfigur i det stora företagskonglomerat som hon en dag ska ta över. Hon är
en ensamvarg, känd för sitt stora ekonomiska kunnande och sin enastående effektivitet. Allt står på ända när
hon träffar en ung man som är lika fattig som hon är rik. Hans namn är Karl Marx och han har just kommit
med flyget från Sverige. Karl får jobb som en av ett koppel chaufförer som kör Warnerskyskrapans chefer till
möten och middagar.

Katthotellet vid kusten. Av Jessika Devert.

När Jonna blir vräkt från sin drömlägenhet och dessutom inser att hennes före detta pojkvän lurat henne på
pengar rasar världen ihop. Utan jobb eller någonstans att bo tar hon sina fyra katter och åker till sin farfar i Bohuslän. Att träffa någon ny kärlek är hon inte intresserad av, men när det visar sig att byns rikemansson älskar
att dansa lika mycket som hon då vaknar något till liv i hennes hjärta.

Kosmopoliten. Av Jocke Hartzell.

Jonas har precis lämnat föräldrahemmet och lever studentliv på Stockholms budgetkrogar. Han blir kontaktad
av en kvinna som informerar honom om ett arv han har fått. Men för att få tillgång till arvet måste han genomföra ett uppdrag. Kommer han att lyckas med uppdragen och bli berättigad till det väntande arvet?

Kvinnan med stjärnan. Av Pam Jenoff.

År 1943. När Krakóws getto töms av nazisterna söker artonåriga Sadie och hennes mamma skydd i tunnlarna
under stadens gator. En dag får Sadie kontakt med en ung kvinna, Ella Stepanek. Dagen Ella passerar torget
och upptäcker Sadie förändras hennes tillvaro för all framtid. Ella hjälper Sadie och de blir vänner. Men i takt
med att kriget trappas upp går deras livsöden isär, och den starka vänskapen sätts på prov. Boken är inspirerad
av sanna berättelser.

Lesbiska ligan : en sann kriminalhistoria. Av Mian Lodalen.

Ett oväntat telefonsamtal. Genom en gemensam bekant har Margit fått telefonnumret och Eva går med på att
träffas. Det blir startskottet på en passionshistoria som slutar i rättegång. Inte mindre än fem kvinnor kommer
att anklagas för ”otukt som mot naturen är” och får schavottera i pressen med sitt kärleksliv.Tiden är 1943, mitt
under brinnande krig, med allt vad det innebar av ransonering, motbok, bomblarm och gengasaggregat.

Löpa varg. Av Kerstin Ekman.

Då kom han ut. Han gjorde det med en självklarhet som var lätt att begripa; den här världen var ju hans. Han
kom fram ur skogen lite längre bort än där skidspåret gick. Han ställde sig i myrkanten mellan en enbuske och
en förkrympt tall. Han såg uppmärksamt ut över myrens lilla snövidd, vände på huvudet så att jag såg profilen
med den ädla nosen, den branta pannan och öronen som stod opp. Den som berättar är Ulf Norrstig, pensionerad jägmästare, om en mans förändrade relation till jakten och skogen, till minnena och det egna åldrandet…

Meter i sekunden. Av Stine Pilgaard.

En ung kvinna flyttar till Västjylland och frågorna hopar sig. Hur småpratar man med den lokala mathandlaren? Kan man stoppa världens dårskap med en frågespalt? Vad tänker västjyllänningarna på i pauserna mellan
sina meningar? Varför är folkhögskoleeleverna så glada, och hur fäller man ihop en barnvagn i ett stycke?

Min vän Sällsam : en psykedelisk rock’n’roll-thriller baserad på overkliga händelser.
Av Patrik Stigsson.

Den medelålders affärsjuristen Mats Mårtensson har aldrig kunnat släppa sin ungdomsvän Tarasios ”Sällsam”
Andreadis. Denne mycket märkliga person försvann spårlöst dagen efter att de slutade gymnasiet. Mats tänker
på honom varje dag. Sällsam dyker också ofta upp i Mats nattliga drömmar. Mats har för länge sedan gett upp
hoppet om att få återse Sällsam. Men plötsligt får han ett livstecken från honom.

Missgärningar. Av Petra Nyberg.

När arkivarien Emma går igenom sin gammelmoster Idas hus inför bouppteckning och arvskifte hittar hon
brev och fotografier som avslöjar att Ida hade många hemligheter. Breven leder till en okänd make, till barn
som försvann 1937 och hela vägen tillbaka till ett mord som skedde 1849. Emma börjar nysta i vad som verkligen hände för att förstå hur hennes gammelmoster var inblandad. Men ju mer hon hittar desto mer förvirrad
blir hon. Hur är allt kopplat?

10.

Munkavle. Av Sofie Sarenbrant.

I femton år bar Sofie på en hemlighet som skulle vara lättare att ta med sig i graven. Då behövde ingen någonsin få veta. Men till slut valde hon att berätta. För sin egen överlevnad, men också för andras skull. Berättelsen
är ett gripande vittnesmål om konsekvenserna av sexuella övergrepp mot barn.

Möjlighet till självhushållning. Av Karin Janson.

Möjlighet till självhushållning på charmig gård utanför Kopparberg, står det i annonsen i tidningen Land.
Basse och Kajsa bestämmer sig för att prova livet på landet. Nu ska de odla, snickra möbler och sköta gårdens
hästar, som hyresvärden lämnat kvar. Men livet på gården visar sig bli tuffare än de tänkt sig. Både hästar och
bin är rymningsbenägna, ladan är fallfärdig och kålmaskarna äter upp stora delar av odlingen. Dessutom lägger
grannen Per-Arne ständigt näsan i blöt.

Nya namn. Av Elin Willows.

Den första stora vänskapen i Stockholm är alltings utgångspunkt. En förtrogen, en som vet mer och kan öppna
världen för berättaren som stapplar mot vuxenlivet. Mot kläderna, skivorna, punken och dess svettiga gemenskap. En sådan närhet upphör aldrig. Eller? Berättaren blir äldre, tar sig till London och slutligen till Åbo.
Även på de här platserna uppstår intensiva relationer till andra kvinnor. Det finns pojkvänner, jobb, klubbdansgolv och annat också. Men det är i den sprakande kemin mellan tjejerna som livet pågår.

Nya tider på Flanagans : del tre i serien om hotellet Flanagans. Av Åsa Hellberg.

Frankie älskar att driva hotell. Det gör inget att hennes syster, skådespelerskan Billie, fokuserar på filmkarriären
och är långt borta. Men när Frankies äktenskap spricker öppnas dörren till något hon har begravt djupt inom sig.
Livet kraschar och det blir plötsligt tydligt att hon inte längre klarar sig på egen hand. För Billie kommer ropet
på hjälp olägligt. Hon har precis landat filmrollen som alla stjärnor och konkurrenter vill ha, har flyttat till New
York och är vilt förälskad. Världen ligger öppen för henne. Men hur säger man nej till en älskad syster?

När underbart inte är nog : en medelåldersroman. Av Marit Danielsson.

Jojo är 50+ och chefredaktör för ett kvinnomagasin, Danne är filmskapare i utförsbacke. Jojo älskar Danne och
aldrig att hon skulle vara otrogen. Men nu ligger hon där med sin medarbetare, och ung är han också. Omgiven
av medelålderns rekvisita, halvdyrt rödvin, glidmedel och obesvarade sms till de barnen förstår Jojo att hon
fått allt hon kan begära. Men sen då? De kommande 30 åren? Mer dåligt sex med Danne? Mer tid att kantklippa gräset?

Om du vill ha mig. Av Katrine Wessel.

Familjen Winther, del 2. Karen Moen drömmer om att bli lärarinna, men när hennes pappa dör får hon slå de
planerna ur hågen och istället hitta försörjning. Hon blir husjungfru hos familjen Winther. Men drömmen om
ett annat och bättre liv lever ändå vidare. Genom sin tidigare lärare blir hon vän med den upproriske arbetaren
Alfred. Snart splittras Karen mellan sin lojalitet mot arbetsgivaren, sin framtidsdröm och kärleken.

Osynligt bläck. Av Patrick Modiano.

Jean Eyben är knappt tjugo år när han åtar sig uppdraget han fått av sin chef på detektivbyrån att lösa ett fall
med en kvinna som är spårlöst försvunnen. Via sammanträffanden med en rad mer eller mindre tvivelaktiga
personer i Paris leder spåren slutligen till Rom och dess nattliv.

Rosenträdgårdens hemligheter. Av Katrine Wessel.

Familjen Winther del 3. Rose Winther är bortskämd och envis och hon drömmer om den stora kärleken. Efter
en olämplig romans skickas hon iväg till morföräldrarna på den engelska landsbygden. Väl där börjar familjehemligheter att nystas upp ...

Räkna hjärtslag. Av Katarina Widholm.

Året är 1937 och den 17-åriga Betty lämnar Hudiksvall för att bli hembiträde hos doktorsfamiljen Molander på
Östermalm i Stockholm. Hon kämpar med långa arbetsdagar och doktorinnans nedlåtande attityd. Betty inser
snart att i storstaden finns det andra möjligheter och en betydligt större frihet än vad som fanns på hemorten. Inte
minst växer en stark vänskap fram med Viola, hembiträdet i grannhuset. Genom böckernas värld kommer Betty i
kontakt med Martin, en universitetslektor av judisk börd, och inleder med honom en omöjlig kärleksrelation.

11.

Röda rummet. Av Kaj Korkea-aho.

Först är det bara en kul grej: en ung författare lovar skriva en bok i utbyte mot en förmånlig bostad, och en
förmögen äldre man erbjuder honom ett intressant lägenhet på en fin adress. Men snart märker han att han
blivit indragen i något långt ifrån oskyldigt. Han börjar teckna ner en berättelse om komplicerade relationer i
ett nattligt 80-talshelsingfors, fyllt av dominans och underkastelse.

Sanningen kommer om natten. Av Mhairi McFarlane.

Eve, Justin, Susie och Ed har varit vänner sedan de var arton. Nu är de i trettioårsåldern och står varandra
fortfarande lika nära - torsdag-kvällarnas pubquiz är fortfarande lika heligt och Eve är fortfarande hemligt
förälskad i Ed. En kväll förändras deras liv för alltid. Eve inser att hon inte känner sina vänner så väl som hon
trodde - och att hon inte är den enda som har hemligheter.

Sista sommaren. Av Eleonore Holmgren.

Adam är utkastad hemifrån och på flykt från en knarklangare när han desperat bryter sig in i ett hus i Stockholms skärgård. Där överraskas han av 86-åriga Britta, en vresig och bestämd dam som mot sina barns vilja
har rymt till sitt älskade sommarställe. Britta låter Adam stanna. Långsamt börjar en vänskap växa fram som
kommer att förändra dem båda.

Stadda i upplösning. Av Salam Karam.

I staden viskar, talar och skriker människorna om krig. En inre röst uppmanar männen att bli fria och bära
frihetens börda. För att leva flyr männen sina tankar och dränker dem i stadens brus. Ayo är fjorton år. Han
drömmer om ett evigt liv i frihet bortom de falska männen i staden. Han drömmer om att fara till fronten där
han hoppas finna den sanna gemenskapen, den äkta vänskapen och den rena kärleken. Ayo vill bli martyr.

Trion. Av Johanna Hedman.

Thora, Hugo och August - tre vänner i tjugoårsåldern som tillbringar all tid tillsammans: hänger på caféer,
cyklar till Djurgården om sommarnätterna, möter våren i Paris. Men under ytan rör sig starka känslor och funderingar om identitet, klass och kärlek. Thora kommer från gamla pengar och är uppvuxen i en tjusig våning i
exklusiva Lärkstaden. Hon och konstnären August har länge varit nära, ibland älskare. Hugo har en helt annan
bakgrund, och möter Thora och August när han blir inneboende hos hennes föräldrar. Den sköra balansen mellan dem riskerar hela tiden att förstöras.

Vackra värld, var är du. Av Sally Rooney.

Alice, en ung och firad romanförfattare, träffar lagerarbetaren Felix på Tinder och bjuder med honom på en
resa till Rom. I Dublin försöker hennes bästa vän Eileen komma över sitt ex, och söker upp barndomsvännen
Simon. Alice och Eileen håller sin vänskap högt, men en onämnbar spricka har uppstått mellan dem.

Vagga mig till sömns. Av Barbro Lindgren.

Barbro Lindgrens nionde bok där hon berättar om tillvaron i Glömminge och vad hon tänkt och gjort genom
åren. Hon har gått omkring i sin blommande trädgård och förundrats över livet. Hon har tänkt en hel del på
döden. Ur vattentunnan har hon räddat många skalbaggar för att sedan glädja mig med dem.

Vi vänder vågorna. Av Vendela Vida.

Trettonåriga Eulabee och hennes bästa vän, Maria Fabiola, äger gatorna i området Sea Cliff i San Francisco.
De vet allt om husen och invånarna, stranden och tidvattenvågorna. Flickorna står på randen mellan att vara
barn och vuxna, och plötsligt ser de världen - och ses av den - på ett helt nytt sätt. Varje dag är ett äventyr,
tills den dag när Maria Fabiola mystiskt försvinner. En händelse som skakar det tysta samhället och hotar att
avslöja outtalade sanningar.

12.

Deckare & thriller
Drönarhjärta. Av Lars Wilderäng.

Året är 2016. Transportstyrelsen har röjt den svenska underrättelsetjänstens hemliga agenter och Sverige
står utan ögon och öron på marken för första gången på decennier. När en oväntad upptäckt görs på Gotland
skickas Hanna Hjerta, vid specialförbandsystemets sektion för operativ teknik, dit för att delta i utredningen.
Underrättelsetjänster från världens alla hörn vänder sina blickar mot Gotland, samtidigt som omvärldsläget
blir alltmer spänt. Insatsen visar sig bli mer omfattande än Hjerta först trott, och hon dras allt djupare in i en
storpolitisk konflikt vars konsekvenser riskerar att bli förödande.

Död för dig. Av Mikaela Bley.

Första delen i The Killer-serien med brottsutredaren Henrik ”The Killer” Hedin. Caroline och Gustav är paret
som lever det perfekta livet. Den blonda överklasstjejen från Djursholm i Stockholm som gift sig med sitt livs
kärlek, den geniförklarade och framgångsrika entreprenören som vuxit upp under enkla förhållanden i Rosengård i Malmö. Men vad skulle hända om de berövades allt? En varm dag i början av augusti försvinner den
gravida Caroline tillsammans med parets två små döttrar spårlöst från deras exklusiva strandvilla i Malmö.
Omständigheterna kring försvinnandet förbryllar polisen som inleder en brottsutredning. Ett massivt sökpådrag
drar igång under ledning av Henrik Hedin och Leia Kaplan, två av Sveriges främsta brottsutredare.

Dödsboet. Av Peter May.

September 1990. På den lilla ön Île de Groix utanför Bretagnes kust hittas den åldrade professorn Adam Killian mördad i sitt arbetsrum, brutalt avrättad med tre skott i bröstet. Misstankarna riktas tidigt åt ett visst håll,
men bevisningen mot den utpekade mannen anses vara för svag. Nästan tjugo år senare anländer den före detta
kriminal teknikern Enzo Macleod till ön, fast besluten att bringa klarhet i historien och lägga ännu ett kallt
fall till handlingarna. Men när han stiger in i den mördade mannens arbetsrum - en brottsplats som stått orörd
sedan den dag skotten föll - märker han snart hur det första mysteriet leder över i en rad andra frågor: dunkla
gåtor som lagts ut av Killian själv och som kanske, men bara kanske, pekar mot hans mördare.

Fädernas missgärningar. Av Åsa Larsson.

Den sista boken om Rebecka Martinsson. ”Jag ber dig, Martinsson. Jag orkar inte göra det här. Du måste
hjälpa mig”. Det är en döende mans sista önskan. Rättsläkare Lars Pohjanen ber Rebecka Martinsson att utreda
ett preskriberat mord. Hon går motvilligt med på detta, fast hon egentligen är arbetstrött och slutkörd. Snart
har hon även en ny mordutredning på sitt bord. Spåren löper samman och leder också till mörka hemligheter i
hennes egen familjehistoria.

För han var redan död. Av Eva Frantz.

Del 3 i serien som börjar med ”Blå villan”. Enstöringen Börje Bohman är spårlöst försvunnen. Hockeylegenden Samuel Lindberg har låtit bygga ett smaklöst palats på en ö och hans hustru Alison misstänker att hennes man inte har varit ärlig gällande sitt förflutna. En mamma på barnvagnspromenad upptäcker någonting
förskräckligt när hon ska titta till sin baby i vagnen. Kriminalkonstapel Anna Glad tar sig an att lösa flera
mysterier på en gång.

Gräset är alltid blodigare på andra sidan häcken. Av Sofia Rutbäck Eriksson.

Katarinas eminenta detektivbyrå, del 1. Varför den spänningsälskande Katarina Zapp arbetar med något så
strukturerat som revision är egentligen en gåta. Hon får dagarna att gå med hjälp av stora mängder choklad och
detektivromaner som får ryggraden att krulla sig. När mystiska saker sker både på arbetet och hemma i grannskapet slänger hon sig rakt in i det okända tillsammans med pensionärsgrannen Greta. Äntligen får hon användning
för allt hon lärt sig i böckernas värld. För är det inte så att hon är menad att arbeta med något helt annat än siffror?

Herre på Täppan : en deckare med Ester Karlsson med K. Av Olséni & Hansen.

Arne och Barbro har blivit med kolonistuga, och Ester och hennes kakadua Roland tillbringar motvilligt
sensommaren i det spartanska huset. Arne går i taket av svartsjuka när det visar sig att en av kolonigrannarna,
Hjalmar von Ridderhusen var Barbros första kärlek. När sedan Hjalmar hittas död pekas Arne genast ut som
huvudmisstänkt. Men det slutar inte där. När ytterligare en av koloniägarna går döden till mötes dras även Roland in i utredningen då kriminalkommissarie Bertilsson misstänker att kakaduan blivit vittne till mord. Men
hur får man ett fjäderfä, som bara kan ordet kaka, att börja prata?

13.

Islossning. Av Arne Dahl.

Femte boken om Sam Berger och Molly Blom. Vårvinter går mot försommar. Sam Berger, Molly Blom och inte
minst deras poliskontakt Deer, som måste lära sig gå igen efter attacken som förändrade hennes liv, tycker sig
märka ett oklart samband mellan de kroppar som en efter en hittas i den upptinande skärgården. Någon kommer
att mörda igen. Kan Sam, Molly och Deer ingripa? Eller är sanningen bortom vad de kan föreställa sig?

Kokain. Av Pascal Engman.

Fjärde delen om polisinspektör Vanessa Frank. En våldsam avrättning på öppen gata försätter de boende i
Järva i skräck. Vad blir nästa drag i kriget mellan de rivaliserande förortsgängen Vargarna och YBT? I skuggan av våldet tvingas butiksinnehaverskan Fatou Diop gång på gång att vända bort blicken av rädsla. Men
någonstans går gränsen för hur mycket en människa kan svälja utan att göra motstånd. Polisinspektör Vanessa
Frank kopplas in i mordutredningen och finner sig mitt i en brinnande gänguppgörelse där allt verkar handla
om kokainet.

Mannen som dog två gånger. Av Richard Osman.

Ibrahim, en av de fyra i Torsdagsmordklubben på Cooper Chase råkar illa ut vid ett rån. Förövaren är en 16
årig pojke med band till den lokala knarkdrottningen Connie. Elizabeth, Ron och Joyce bestämmer sig omedelbart för att sätta fast den skyldige. Den svindlande jakten på de inblandade blir upptakten till en rad ovanliga
och blodiga händelser som leder till oväntade avslöjanden om Elizabeths tidigare liv, innan den inte alldeles
snövita sanningen avslöjas.

Odjur. Av Donna Leon.

En ny bok med kommissarie Brunetti. En illa åtgången kropp hittas flytande i en av Venedigs kanaler. Allt tyder på att mannen mördats. Brunetti har en vag känsla av att mannen är bekant. Obduktionen visar att mordoffret led av en ovanlig sjukdom och utredningen för polisen till ett slakthus på fastlandet. Brunetti finner sig i en
ljusskygg värld präglad av utpressning och korruption, och den är allt annat än ofarlig att beträda.

Se döden på dig väntar. Av Jan Mårtenson.

En Homan-deckare. Kongo-Kinshasa, Balkan, Gamla stans gränder och en herrgård vid Båven utgör spelplan
för berättelsen. Johan Kristian och Francine är på jakt efter sin drömlägenhet. En rik änka tror att hennes styvbarn vill mörda henne. En pensionerad ambassadör med tveksamt förflutet lever under hot efter att ha vittnat
om krigsförbrytelser i forna Jugoslavien.

Sly. Av Sara Strömberg.

Ovanpå en igenbommad tågstation i Åre bor den avdankade lokalredaktören Vera Bergström. Hon sover med
en älgstudsare under sängen och brottas med såväl ständiga klimakterieblödningar som med livet som aldrig
blev. När en kvinna hittas mördad i skogarna på Åreskutans baksida tar hon motvilligt på sig uppdraget att
skriva ett reportage om bybornas rädsla. Men längs vägen blir hon allt mer besatt av att ta reda på vem offret
var, vem som mördat henne - och varför. Det dröjer inte länge förrän Vera själv är i fara.

Svart sol. Av Andreas Norman.

Juni 2020. En kvinna blir tvångsintagen på Mälarsjukhusets psykiatriska avdelning. Enligt läkarna är hon psykotisk. Själv hävdar hon att hon måste förhindra ett terrordåd. Bente Jensen leder en infiltration mot svenska
högerextremister. På nätet går rykten om en förestående attack. Men när hotet visar sig finnas på närmare håll
rämnar Bentes tillvaro och hon tvingas gå i närkamp med en undflyende fiende ur sin egen historia.

Ur förtärande eld. Av Paula Hawkins.

När en ung man hittas brutalt mördad på en husbåt i London väcks frågor kring tre kvinnor som kände honom.
Stökiga Laura som spenderade natten på båten var den som sist sågs i offrets hem. Carla är hans sorgedrabbade
moster, som redan sörjer en annan familjemedlems plötsliga död. Miriam är den nyfikna grannen som uppenbart inte berättar allt hon vet för polisen.Tre kvinnor med olika kopplingar till offret, tre kvinnor som av olika
anledningar hyser agg och bär på sorg.

Vemdalsrånet. Av Kalle Löfgren.

När Robert kommer ut efter sitt livs första fängelsestraff är han fast besluten att ordna upp det för sig. Men det
ska visa sig att det inte alltid är ingreppet som är det farliga, det är livet efter som är den stora smällen. Hur kan
man lära sig ljuga för de man älskar? Hur vet man vad man verkligen vill?

14.

Återträffen. Av Guillaume Musso.

Franska rivieran, vintern 1992. Nittonåriga Vinca rymmer med filosofiläraren som hon har ett hemligt förhållande med. Franska rivieran, våren 2017. Fanny, Thomas och Maxime, Vincas bästa vänner har inte pratat med
varandra sedan de slutade skolan, där det nu anordnas en återträff. För tjugofem år sedan murade de in ett lik i
skolans idrottshall, den som nu ska rivas för att ge plats åt en ny byggnad.

Ärende 1569. Av Jørn Lier Horst.

Den fjärde och sista fristående boken i Cold Case-kvartetten där William Wisting undersöker kalla fall. William Wisting är inne på sin andra semestervecka. På håll observerar han hur ett lokalt försvinnande blir till nationell angelägenhet med förstasidor. Agnete Roll har varit borta i tre dagar utan ett livstecken. Samtidigt hittar
Wisting ett meddelande i brevlådan med en speciell kombination av tal som han förstår syftar till ett gammalt
fall och att någon söker hans uppmärksamhet.

Fantasy

Hotat rike. Av Victoria Aveyard.

Realm breaker, bok 1. Corayne bor vid världens ände. År efter år ser hon sin piratmamma segla i väg mot
äventyr hon aldrig kommer att få vara med på. Så när en mystisk lönnmördare och en till synes odödlig jätte
dyker upp på Coraynes trappa och berättar att hon är den sista medlemmen i en utdöende blodsätt och den enda
person som kan rädda världen, blir det en chans för henne att ge sig ut på ett eget äventyr.

Lyrik

Innerligt. Av Margaret Atwood.

Teman i boken är bland annat: naturen under lupp, tvivlet på vår livsstil, möten med zombier, myter och legender och drabbande bilder av kvinnokroppen som slagfält. Varulvar, sirener och drömmar har sin givna plats,
liksom djurliv och civilisationskritik. Dikterna talar om förluster och avsked, om sex, åldrande och tillbakablickar, men också om förnyelse och framtid.

Böcker med extra stor stil
En sång för Hedda. Av Annika Estassy.
Jane Eyre. Av Charlotte Brontë
Pastor Viveka och feministerna på Stockrosvägen. Av Annette Haaland.

Böcker på lättläst svenska
Iskall mördare. Av John Lawrence Reynolds.
Kattvakten. Av Malin Lindroth.
Musselstranden. Av Marie Hermanson.
Viskningar. Av Jenny Lundin.

15.

Biografier
Frivillig i Auschwitz. Av Jack Fairweather.

Den polske motståndsmannen Witold Pilecki infiltrerade Auschwitz för att berätta för världen om vad som
skedde innanför lägrets murar. Men han kunde inte ana de fasor som mötte honom. Mot alla odds lyckades
han skapa en underjordisk armé inne i lägret, och smuggla ut information om nazisternas illgärningar till de
allierade. Tyvärr lyssnade inte omvärlden förrän det var försent.

Hon hette Esmeralda : berättelsen om Lilla hjärtat. Av Melinda Jacobs, Minna Tunberger.
Treåriga Esmeralda sveks av myndigheterna och tvingades lämna det familjehem som hon hade vuxit upp i
sedan sju veckors ålder. Här får vi med familjehemsmamman Melinda Jacobs egna ord veta vad som egentligen hände. Vi får komma nära Esmeralda, vars öde har kommit att påverka så många. Inte minst får vi följa
Melinda i hennes sorg, förtvivlan och outtröttliga kamp för förändring – en kamp som leder till en lagändring
där man äntligen börjar ta hänsyn till barnets bästa.

Hur du lyckas i en vit värld. Av Siduri Poli.

Med utgångspunkt i ärliga berättelser från sitt eget liv diskuterar entreprenören Siduri Poli rasism, diskriminering och samhällsfrågor och formulerar ett manifest med tio konkreta principer som coachar läsaren till att
förverkliga sina idéer. För en sak är säker: Möjligheterna utanför den vita normen är oändliga.

Jag är inte död. Av Erik Engelv.

Erik Engelv dödförklarades av sin familj när han kom ut som homosexuell. För ett Jehovas vittne kommer Gud
före allt, även familjeband. Så han dog – och föddes på nytt.

John F. Kennedy. Av Bengt Liljegren.

John F. Kennedy fick bara vara USA:s president i 34 månader innan han mördades i Dallas 1963. Med sin
filmstjärnekarisma och sin modeikon till hustru, Jackie, spred Kennedy glamour och förväntningar som ingen
president före honom. Men samtidigt som medierna paketerade Kennedy som sinnebilden för ungdomlig vitalitet led han av allvarliga hälsoproblem som noga hemlighölls. Under Kubakrisen 1962 räddade han världen
från ett fullskaligt kärnvapenkrig genom sitt mod och sin intellektuella skärpa, samtidigt som han inte drog sig
för att äventyra nationens säkerhet med ständiga otrohetsaffärer.

Kantstött och väldigt värdefull. Av Shama Persson.

Efter att ha försökt ta sitt liv flera gånger bestämde sig Shama Persson för att ta reda på varför, vad var det som
låg bakom hennes dåliga mående? Varför var hon en person som valde att ta sitt liv när en kris uppstod, och
hur skulle hon kunna förändra sitt liv positivt så att hon inte hamnade där igen?

Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle : 10 år efter Utøya.
Av Ali Esbati.

Den 22 juli 2011 var Ali Esbati på Utøya för att hålla en föreläsning på AUFs sommarläger. Han blev en av
dem som överlevde terrorattacken av Anders Behring Breivik. Boken berättar i detalj de dramatiska händelser
som visade sig bli den blodigaste terroristattacken i nordisk historia sedan andra världskriget. Det är en politisk
berättelse med en personlig ton. Den berör förändringarna i debattklimatet, tendenser till avhumanisering i
frågor om invandring och integration, och reflekterar över den sociala betydelsen av dessa.

Putins värsta fiende : Aleksej Navalnyj och hans anhängare. Av Kalle Kniivilä.

Den 20 augusti 2020 förgiftades den ledande ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj med ett militärt
nervgift som nästan tog hans liv. När Navalnyj envisades med att inte dö försökte makthavarna tvinga honom
att stanna utomlands. Men han återvände till Ryssland. Varför är han inte rädd och varför måste han återvända
till Ryssland? Och framför allt, varför är Putin rädd för honom. Vem är egentligen Navalnyj och vilka är hans
anhängare?

16.

Som ett surr mellan brösten. Av Marianne Mörck.

Marianne Mörck har en lång karriär bakom sig som skådespelare, regissör och sångerska. I sin självbiografi,
skriven tillsammans med Stina Jofs, delar hon med sig av sorg och drömmar, förgörande kärlek och himmelsk
ensamhet. I hela sitt liv har hon slagits för att få vara sann mot sig själv. Som nyfödd lämnades hon till ett
barnhem och adopterades av sjökaptenen och hans hustru vars högsta dröm var att hennes dotter skulle gifta
sig med en Volvodirektör. Så blev det inte. Sannerligen inte.

The doctor who fooled the world : science, deception, and the war on vaccines.
Av Brian Deer.

A militant ”anti-vax” movement has surfaced to campaign against children’s shots. But why? Reporter Brian
Deer exposes the truth behind the crisis. He unmasks the players and unearths the facts. Where it began. Who
was responsible. How they pulled it off. Who paid. At the heart of this dark narrative is the rise of the so-called
”father of the anti-vaccine movement”: a British-born doctor, Andrew Wakefield.

Vem var Natacha Peyre? : en självbiografi. Av Elena Belle, Leif Eriksson & Martin Svensson.
Som Natacha Peyre blev hon känd för hela svenska folket genom sin medverkan i Paradise Hotel. Därifrån
ledde karriären vidare till en lång rad modelljobb och såpasuccén Svenska Hollywoodfruar. Vad ingen anade
var att det bakom den glamorösa ytan dolde sig ett stort trauma som hon först idag, under namnet Elena Belle,
känner sig stark och mogen nog att berätta om för första gången.

Ljudböcker på Mp3
Den osynliga mördaren. Av Hans Carstensen.
Hon vars hjärta var som mitt : Dan Andersson och Märta Larsson. Av Göran Greider.
Kirskålsgrannar. Av Jenny Clevström.
Londonflickan. Av Susanna Alakoski.
Polcirkeln. Av Liza Marklund.
Samtal från en ängel. Av Guillaume Musso.

Film
En runda till (drama)
Let him go (drama, thriller)
Long story short (romantisk komedi)
Mare Of Easttown (tv-serie, drama)
Mortal Kombat (action, fantasy, äventyr)
Promising young woman (drama, thriller)
Saker vi säger, saker vi gör (drama)

Musik på CD

Happier than ever. Av Billie Eilish.
Tänker inte alls gå hem. Av Arvingarna.

17.

Faktaböcker
Amazon : bakom framgången. Av Julia Lindblom.

Journalisten Julia Lindblom har granskat e-handelsjätten Amazon sedan 2019. I den här boken går hon på djupet
och granskar villkoren för företagets anställda, som framgångssagan är beroende av men som sällan skildras.

Barnfamiljens friluftsguide till Stockholm : korta vandringar, utsiktspunkter, skidspår,
natursköna badplatser och friluftsgårdar. Av Emma V Larsson & Jonas Westbom.
Bygga i stolpverk : historiskt, hantverksmässigt och hållbart. Av Ulrik Hjort Lassen.

Stolpverk är en byggnadsteknik med lång historia och finns i olika former över hela världen. Det går att skapa
vackra och rymliga byggnader och andra konstruktioner med enbart trä-i-trä förbindningar, som sedan är synliga i konstruktionen som vackra detaljer.

Dagsturer i Jämtland : 66 turer över hela Jämtland - från korta familjevandringar till
längre löprundor. Av Linnéa Damberg & Johan Ranbrandt.
De arktiska konvojerna. Av Stine Overbye.

Under andra världskriget slogs tyska och sovjetiska elitstyrkor om den isfria hamnstaden Murmansk där Sovjetunionen mottog konvoj efter konvoj lastad med brittiska och amerikanska stridsvagnar, kanoner, flygplan,
bränsle, handeldvapen och livsmedel. För männen ombord på de arktiska konvojerna var seglatserna fruktade
och inte utan grund kallade manskapet dem ”självmordskonvojerna”.

En liten djävla brödbok. Av Mats Linde, Hedda Linde.

Författaren bakar till vardags i stort sett bröd av 15 enkla recept. Boken är till för dig som vill baka utan besvär
och utan krångel.

Erik : Nordens härskare och sjörövarkung. Av Herman Lindqvist.

När han bara var fjorton år blev han kung av Sverige och ett år senare kröntes han till kung över Nordens alla
länder – han som eftervärlden kallar Erik av Pommern. Men för hans samtid var han bara kung Erik.

Guinness world records 2022.

De största och bästa rekorden från hela världen. Spännande och knasiga fakta om dinosaurier, rymden, tidigare
pandemier, robotar, tv och film, idrottsprestationer, kroppsliga utmaningar och konstiga djur och superstjärnor.

Historiens största fälttåg. Av Else Christensen m.fl.

Den 22 juni 1941 bryter helvetet lös längs en 2 900 km lång front. Tysklands invasion av Sovjetunionen inleds,
det sovjetiska högkvarteret bombas av Luftwaffe och det enorma ryska flygvapnet sätts ur spel. Följ berättelsen
om Operation Barbarossa berättad av ögonvittnen från båda sidor.

Hundens språk och tankar. Av Per Jensen.

Författaren, professor i etologi, har skrivit en bok om hundens beteende, språk och tankeförmåga och beskriver
pedagogiskt hur kunskapsläget är idag.

Hyllning till Katalonien. Av George Orwell.

År 1936 anländer Orwell till Barcelona för att rapportera om det inbördeskrig som rasar i landet. Men snart ansluter han sig till arbetarmilisen, för att som soldat försvara den republikanska regeringen mot Francisco Franco.
Beväpnad med ett tyskt mausergevär från 1896 skickas han ut till fronten – och beskriver den brist som där råder.

Inred, organisera & förvara : enkla knep för ett vackert och ombonat hem.
Av Camilla Fürst, Michael Förster.
18.

Lär dig allt från hur du gör en behovsanalys och ett moodboard till hur du förnyar utan en stor budget genom
att till exempel optimera din möblering, förvaring och hur du inreder med textilier och belysning. Här får du
också tips på vad du bör tänka på när du ska göra en större renovering i kök och badrum.

Komplexitet : enklare navigerat, bättre hanterat - så driver du utveckling i komplexa
system. Av Klara Palmberg Broryd.

Den här boken riktar sig till dig som dels behöver förstå vad komplexitet är och veta hur du agerar på bästa sätt
när uppgifterna är just: komplexa.

Konsten att tala och skriva. Av Siv Strömquist. Sjunde upplagan.

En klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Den ger råd och regler för arbetet
med att planera, formulera och bearbeta talade och skrivna texter. Här diskuteras allt från ögonkontakt och
kroppsspråk till skiljetecken och språkregler.

Ledarskap satt i system : röster om vidgade perspektiv.
Red. Elisabeth Aldstedt & Johanna Hansson.

Fokus på ledarskap är i hög grad individinriktat. Hur kommer det sig? Och vad händer när vi vidgar perspektivet?

Leva utan migrän : yoga för dig med huvudvärk och migrän. Av Per Söder.

En bok för alla som lider av huvudvärk eller migrän. Här beskrivs hur man med specifika yogaövningar, medveten andning och ayurvedisk hälsovägledning kan nå fram till ett liv fritt från smärta och värk.

Ljus, lyktor & ljusstakar : 44 kreativa projekt att göra själv.
Av Sania Hedengren, Susanna Zacke.

44 projekt som ger stämning både inomhus och utomhus – oavsett årstid. Använd dig av allt från kopparrör till
grenar för att göra ljusstakar och tillverka lyktor av bland annat betong, pumpor och pepparkaksdeg.

Motiverande samtal för chefer. Av Colleen Marshall, Anette Søgaard Nielsen.

I boken beskrivs grunderna i motiverande samtal – MI – och hur MI kan användas i samtal om förändringar i en
organisation. En mängd olika situationer som ställer krav på olika typer av förändring tas upp; det kan handla om
att handleda en medarbetare i en ny roll, hantera svårigheter i arbetet eller omarbeta rutiner och arbetssätt.

Nazismen. Av Dick Harrison.

För att förstå mekanismerna bakom nazismen, den tyska variant av fascism som växte fram i början av
1900-talet, måste man söka sig långt tillbaka i Tysklands historia. I backspegeln klarnar bilden av hur den
grumliga mixen av nationalism och rasism kunde få så katastrofala följder. Nationalismen hämtade näring ur
1800-talets romantiska tankar om en folksjäl, och rasismen hade sina rötter i Tysklands imperialistiska era.

Pita, piroger, pizza & andra matiga bröd. Av Kristina Eriksson, Åsa Dahlgren.

Här finns klassiker som pizza, piroger och paj men också spanska empanadas fyllda med grönsaker, steamed
buns från Vietnam, färska vårrullar med jordnötssås och sambosas med kryddig köttfärs.

Polishästen Utter från början till slut. Av Ulla-Carin Carlsson.

Boken handlar om Sveriges mest kända polishäst. I 26 år fick han vara med om allt ifrån patrulleringar och
våldsamma upplopp till uppvisningar inför kungligheter på stora arenor och andra spektakulära uppdrag.

Skrotbilar : om hängivna samlare och deras fordon. Av Anders Björklund.

Här och där i vårt avlånga land står det skrotbilar och skräpar. Hur hamnade alla dessa utslitna fordon där,
varför blev de bara stående och vilka är det som ställt dit dem? I boken möter vi massor av bilvrak och några
passionerade samlare som berättar om sina fynd.

Skrädmjöl : det värmländska mjölet. Av Margareta Edsgård.

Allt som är värt att veta om skrädmjöl - hur man rostar och mal det, näringsvärde och historia. Möt mjölnare
från förr och nu, havreodlare och nävgrötskokerskor, som alla brinner för att bevara det kulturarv som skrädmjölet bär.

Slöjd, som i att bestämma över sitt eget liv. Red. Mikael Löfström och Dorte Gottlieb.

Bokens utgångspunkt är valda delar av utställningen Slöjdvägar på Kulturgatan Bodafors 2020, men den är
lika mycket en scen, en fristad och ett röstspel där process och samtal om slöjd pågår. Dörrar och fönster står
vidöppna för möten med människor och utblickar mot deras arbetsrum.

19.

Statistisk dataanalys helt enkelt. Av Christer Thrane.

I den här boken är det i tolkningen av data som är det centrala. Med hjälp av konkreta exempel får läsaren en
bättre förståelse för hur statistisk analys kan användas för att se mönster och trender i statistiska material.

Sticka, sy & skapa : kreativa projekt i naturliga material. Av Erika Åberg.

Handgjorda projekt där du kan använda dig av de material du har hemma, återbruka eller ge dig ut i naturen
och plocka nypon, rönnbär och vass. Sticka en vändbar halsduk eller varma sockor av restgarner, gör egna
glasunderlägg, broderade nålbrev och festliga girlanger.

Sveriges 100 vanligaste fåglar. Av Magnus Ullman.

Grundläggande fakta om våra 100 vanligaste arter, samt några ytterligare fåglar som inte tillhör de vanligaste,
men som du ofta kan stöta på ändå.

Sveriges bästa stigcykling 2 Norra Sverige : 42 storslagna mountainbikeäventyr mellan
Faluns gruvhål och Abiskos fjälltoppar. Av Aron Gooch.
Taylor och Surtanten : odla grönsaker och fyll ditt skafferi. Av Jenny Neikell, John Taylor.

En grundbok i hur du odlar grönsaker. Hur du bygger en grönsaksodling från ingenting, hur du planerar, sår
och planterar, vattnar, gödslar och gräver. Men den visar också hur du tar till vara allt det som du skördar, med
olika metoder som fermentering, pickling, frysning, syltning och torkning.

Tunnel 29 : den sanna historien om den osannolika flykten under Berlinmuren.
Av Helena Merriman.

En sann historia baserad på succépodden från BBC Radio. I september 1961, mitt under kalla kriget, riskerar
den 22-åriga studenten Joachim Rudolph allt för att fly från den brutala diktaturens Östberlin. Några månader
senare plockar han upp en spade på västsidan och börjar gräva en tunnel tillbaka för att hjälpa så många han
kan till friheten. Det här är berättelsen om Tunnel 29.

Valpträning : så gör du din valp till en vardagshjälte! Av Jessica Mann.

Den här boken försöker besvara alla dina frågor om valpen: Varför gör valpen si eller så? Hur mycket motion
ska valpen ha? Vad gör du om valpen inte sover? Om den biter dina fingrar och tår? Om den skäller på grannen eller om den blir rädd? Du får även konkreta tips på hur du ska lära valpen olika saker som att komma på
inkallning, gå fint i kopplet och hälsa på ett belevat sätt.

Yoga från grunden. Av Harry Waesse, Martin Kyrein.

Med fler än 65 övningar för alla kroppsdelar blir du smidig och rörlig med kraftfulla, elastiska muskler.
10-stegsprogrammet tar dig vecka för vecka vidare i ditt yogautövande till en fördjupande inre upplevelse.

Äventyrlig evolution : varför fiskar klättrar i vattenfall och fladdermöss ger blod.
Av Hanna Nyborg Støstad.

Varför lägger en liten fågel näbben i kors i en nordisk granskog och hur kommer det sig att en fågelunge i
Amazonas försöker se ut som en fjärilslarv? Varför gör de som de gör och hur började allt egentligen? Hanna
Nyborg Støstad visar hur evolutionen har påverkat djurlivet i skogen, havet och luften.

20.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Boken som verkligen inte ville bli läst. Av David Sundin.
Bokstavsvärldar : en ABC-bok. Av Henrika Andersson.
Bästa jobbet. Av Leo Brodin.
Flax och glasspaketet. Av Johan Anderblad.
Flax och pizzakartongen. Av Johan Anderblad.
Glömdagen. Av Sara Lundberg.
Kalla lilla larv. Av Malin Linneroth, Lisa Moroni.
Knotan krockar. Av Per Bengtsson, Per Gustavsson.
Kråksommar. Av Lars Lerin.
När jag var stor och du var liten. Av Jujja Wieslander, Emma Adbåge.
Tigern kommer att äta upp mig! Av Samir Belarbi.
Var är alla barnen på förskolan Valen?! Av Emma Virke, Per Gustavsson.
Vems är Bob? Av Alex Howes.

Ca 6 - 9 år
En seg cykel. Av Susanna Lönnqvist.

Jag heter Gott-Frida, säger tanten. Jag letar efter någon som kan jobba i min godisaffär. Du kanske är den jag
söker? Melli tror inte sina öron. En godisaffär! – Ja, det är jag! säger hon. Den magiska godisaffären är en
serie lättlästa kapitelböcker för barn mellan 6 och 9 år.

Kerstin, solen och kärleken. Av Helena Hedlund.

I skolan är det stökigt och fröken vill att Kerstin ska ta mer plats och räcka upp handen men det vill inte
Kerstin. Och när bästa kompisen Gunnar bestämmer att deras rekordbok ska heta Gunnars rekordbok, trots att
dom gjort rekorden tillsammans, hittar hon inte rösten som kan protestera.

Luna och Liam går till tandläkaren. Av Malin Stehn, Maria Källström.

Luna och Liam ska gå till tandläkaren. Liam tycker att det är kul. Man får alltid nån present. Men Luna tycker
att det är jobbigt. När klasskompisarna sen börjar dra skräckhistorier om stora borren och utdragna tänder
känns det ännu värre.

Musikmysteriet. Av Martin Widmark.

LasseMajas Detektivbyrå. Hela Valleby har samlats för att se det berömda dansbandet Errols, som är på turné
genom staden. Det blir en kväll att minnas - men dagen därpå är alla biljettpengar stulna! Vem ligger bakom?
Kan det vara Sara från cafét, som verkar betuttad i sångaren? Eller är det den kaxiga trummisen Nadja RaKadam? Och varför tycker Maja att hon har sett den engelske basisten förut någonstans...?

Nijko och den stora hemligheten. Av Jo Salmson, Yossra El Said.

Första delen av tre i serien Odjuret i borgen. Det bor ett odjur i tornet mitt i staden. Men det är inget som
Nijko tänker särskilt mycket på. Ingen talar om det. Inte på hundra år har odjuret lämnat borgen, men det sägs
att det ser och hör allt. Vad är det egentligen som händer där innanför murarna? De vuxna vägrar att berätta.
För Nijko förändras allt när han börjar ställa frågor. Han bestämmer sig för att ta reda på sanningen.

21.

Sommarskuggan och campingbuset. Av Tina Mackic, Johanna Arpiainen.

Sommarskuggan har under flera somrar lurat barn och vuxna i programmet Sommarlov. Den magiska dräkten
är ständigt på jakt efter sin utvalda person, om den skulle hitta den så blir Skuggan fulländad! Det får bara
inte hända, och det är därför Struts fått uppdraget att se till att skuggkistan blir inlåst för alltid. Samtidigt sitter bästisarna Agnes och Ailo på en camping i utkanten av staden som håller på att flytta. De har lekt samma
skugglek minst hundra gånger, och nu är det inte kul längre. Men så hittar de en magisk ramsa på nätet - en
ramsa som sägs kunna locka fram den riktiga Sommarskuggan..

Spökgymnasten. Av Lena Arro & Anna Westin.

Möt Hemera Nattdotter! En flexibel konsult som driver Hemera Nattdotters flexibla konsultbyrå bäst på det
mesta och bäst när det gäller. När Hemera landar med sin animakopter i Söderköpingkastas hon direkt in i
ett märkvärdigt mysterium. Dansläraren och kocken på stadens skola är spårlöst försvunna. Som tur är, är
Hemera expert på just försvunna lärare.

Valle och tonåringarna. Av Ellen Greider.

Det var i matsalen. De andra var redan ute på rast, till och med fröken. Allt var precis som det brukade. Men
så hörde jag något. Som ett muller långt bortifrån. Det dundrade och klirrade. Marken skakade. Mjölken i
glaset darrade. Vad var det som hände? Det är då Valle upptäcker att tonåringar finns. De är intressanta och
läskiga på samma gång. Vuxna kan inte bestämma över dem så som de kan bestämma över barn, tonåringarna
får göra lite som de vill. Med ens tycks det vara tonåringar överallt, stora, oberäkneliga och fascinerande.

Ca 9 - 12 år
Alba och landet Bortom. Av Mårten Gisby, Henrik Johansson.

Första delen om Landet Bortom. Alba lever med sin farbror Odd i den lilla staden Värend. Hon blir vän med
Idun som bor på Björkagård, och får av hennes faster Siri lära sig om växter och djur, men även naturmedicin,
runor och uråldriga formler. På gården sker märkliga saker: djuren beter sig inte som djur brukar, en liten figur
stryker omkring, och i jordkällaren finns en sten med främmande tecken. Varför har Siri kommit till Värend?
Och varför blir Odd arg när han får höra om Siri? När Björkagård visar sig vara ingången till en annan värld
bestämmer sig Alba för att ta reda på sanningen.

13 år och uppåt
Så nära att det bränns. Av Christina Lindström.

Jason snattade i kvartersbutiken och satte eld på hamburgarkartonger redan när han var elva år. På högstadiet
var han en självklar ledare. Våldsam, rebellisk, involverad i drogförsäljning - och samtidigt karismatisk. Max
har lämnat livet med Jason bakom sig. Men han kan inte förneka att han saknar gemenskapen, kicken och bekräftelsen. Och kanske saknar han framför allt Jason. Även Alice dras till Jason och väntar febrigt på honom,
trots att han är kontrollerande och kall. Så möts Max och Alice och förälskelsen är omedelbar. Men Jason ser
Alice som sin och är det något alla vet så är det att det som tillhör Jason är förbjudet område.

Fakta för barn
Alkohol, vad är det och hur blir det? Av Jette Boberg.

Barn i familjer med beroendesjukdomar är fortfarande en åsidosatt grupp. Att inte förstå det som händer i
vardagen är en av de faktorer som bidrar till den stress de flesta barn lever med under kanske hela sin uppväxt.
Barnen behöver hjälp att förstå att det som händer i deras familj beror på saker som ligger helt utanför deras
förmåga att påverka. Målet med denna bok är att barn ska kunna känna igen sig, veta att de inte är ensamma
om sin situation och att hjälp finns att få.

22.

Forntiden. Av Fabian Göranson.

För 13.000 år sedan började de första människorna bosätta sig på den plats vi idag kallar Sverige. Det var hårt
och kargt, stora delar var fortfarande täckt av ett tjockt lager is, och man fick kämpa för sin överlevnad. Men
hur var det egentligen att leva på den tiden?

Klimatförändringar. Av Oskar Degard.

Vad vi människor gör och hur vi lever påverkar vår planet. Men vad innebär klimatförändringarna egentligen,
vad är det som händer och varför? Läs om den globala uppvärmningen, växthuseffekten och vilka konsekvenser det får för vår jord. Vad finns det för lösningar och vad kan vi göra för miljön?

Lätta friluftsboken – junior. Av Bengt Fredrikson, Andreas Palmaer, Karin Ulin.

I boken får du följa med på några turer i skogen. Du får också veta mer om naturen: hur du hittar, vilka regler
som gäller och roliga saker att hitta på i skogen.

Värsta bästa svårsnacket : om porr, sex & samtycke. Av Maria Dufva, Maria Ahlin.

Boken ger barn och unga svar på deras vanliga men ofta svårpratade frågor om porr, sex och samtycke. Här
förklaras vad porr är, hur den görs och hur den skiljer sig från sex. Utan att moralisera eller skambelägga ger
författarna råd om hur unga kan förhålla sig till porr och till sin egen sexualitet. I boken hörs verkliga berättelser från barn, men också röster från läkare, psykologer och jurister.
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