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Medicin
AMLS : Advanced Medical Life Support. From the Advanced Medical Life Support
Committee of the National Association of Emergency Medical Technicians. Third edition.
Advanced Medical Life Support is the leading course for prehospital practitioners in advanced medical
assessment and treatment of commonly encountered medical conditions.

Anna och hennes systrar. Av Tina Olby.

De åtta gripande berättelserna speglar kvinnors utsatthet av våld och kränkningar, något som tyvärr fortfarande är verklighet för alltför många kvinnor i dagens samhälle. Boken skapar en bättre förståelse för kvinnors lidande och kamp så de kan få ett adekvat stöd och bemötande av civilsamhället och myndigheter.

Applied theories in occupational therapy : a practical approach.
Av Marilyn B. Cole, Roseanna Tufano. Second edition.

This book describes four levels of theory that incorporate most of the profession’s knowledge base, as well
as the broad external health care models within which we practice, teach, and conduct research.

Att bli och förbli en bra läkare : handbok för egna reflektioner och kollegiala samtal.
Av Emmanuel Bäckryd.

Boken tar upp frågor som de flesta läkare brottas med dagligen, t.ex. hur hen ska hantera sin egen osäkerhet
och ofullkomlighet. Kapitlen inleds med en glimt från verkligheten och handlar om patient-läkarrelationen,
den evidensbaserade medicinens nödvändighet, etiska och ledarskapsteoretiska frågor m.m.

Barnortopedi. Av Henrik Düppe, Acke Ohlin. Andra upplagan.

Den här boken vänder sig främst till såväl verksamma ortopeder som ortopeder under vidareutbildning och
till barn- och skolläkare. Även sjukgymnaster och skolsjuksköterskor med intresse för barn- och ungdomsortopediska problem kan ha god nytta av boken.

Besvär med tarm och urinblåsa hos barn : behandlingsmetod för barnhälsovården.
Av Malin Borgström.
Boken ökar förståelsen för barnets tarm och urinblåsa så att barnet kan få rätt behandling i god tid och slippa
det lidande förstoppningen orsakar. Författaren, Malin Borgström, är bl.a. urotarm-terapeut och doktorand.

Bontrager’s Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy.
Av John P. Lampignano, Leslie E. Kendrick.

This comprehensive text focuses on nearly 200 of the most commonly requested projections to ensure
you master what’s expected of an entry-level practitioner.

Case-Smith’s occupational therapy for children and adolescents.
Edited by Jane Clifford O’Brien, Heather Kuhaneck. Eighth edition.

This book is focusing on occupational therapy for children from infancy to adolescence and provides comprehensive, full-color coverage of pediatric conditions and treatment techniques in all settings.

Child and adolescent psychotherapy : making the conscious unconscious.
Av Peter Blake. 3rd edition.

In this new edition Blake gives a personal account of his professional experience of working with children
and adolescents over the last 45 years.

Critical Care Medicine. Av Dr. John J Marini. Fifth edition.

This book will bring you up to date with the latest advances in the field, Critical Care Medicine. Designed
for intensivists, critical care and pulmonology residents, fellows, practicing physicians, and nurse practitioners, this highly regarded text is clinically focused and easy to reference.

1.

Fall, fallrisk och fallprevention : genom träning. Av Marina Arkkukangas, Michail Tonkonogi.

Vilka möjligheter finns det för trygg rörelse och aktivitet även i hög ålder? Går det att förebygga fall och
fallskador genom specifik och målinriktad träning? Denna bok har som ambition att täcka såväl teoretiska som
praktiska aspekter på de specifika fallrisker som följer med åldrandet.

Grundbok i eHälsa. Av Malin Hofflander.

Grundbok i eHälsa ger en inblick i områden som studenter inom hälso- och sjukvård behöver för att möta
digitaliseringen. Genom att tillämpa en tvärvetenskaplig strategi för att beskriva digitaliseringen inom hälsooch sjukvården förstår man komplexiteten i utvecklingen.

Kliniska färdigheter : mötet mellan patient och läkare. Red. Pontus Karling. Upplaga 4.

Boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare oavsett inriktning måste behärska och
tonvikten ligger på patientsamtalet, anamnestagande och den fysikaliska undersökningen.

Lokalanestesi och smärta. Av Annika Rosén och Fredrik Jarnbring. Andra upplagan.

Den här boken förmedlar kunskap om hur smärta uppstår, hur smärta kan blockeras och varför smärta oönskat
upprätthålls. Praktiska instruktioner ges både i texten och med hjälp av illustrativa figurer och foton. Bedövningsmedlets generella och lokala effekter beskrivs.

Läkarinnor : Sveriges först utbildade kvinnliga läkare. Av Gudrun Nyberg.

Boken handlar om de första femton kvinnorna i Sveriges som utbildade sig till läkare, när kvinnor 1870 till slut
fick börja studera vid universitet och högskolor. De var pionjärer som bröt ny mark och konfronterades med
många fördomar och vanesätt.

Mastering the clinical conversation : language as intervention. Av Matthieu Villatte mfl.
This compelling book provides psychotherapists with evidence-based strategies for harnessing the power of
language to free clients from life-constricting patterns and promote psychological flourishing.

Measurement and the measurement of change : a primer for the health professions.
Av Denise F. Polit.

This book is for researchers and clinicians from all health disciplines because measurement is vital to highquality science and to excellence in clinical practice.

Measuring health : a review of subjective health, well-being and quality of life measurement scales. Av Ann Bowling.
An invaluable resource for health professionals and students engaged in research, this thoroughly updated
edition provides a guide to the major measures of health and functioning.

Medicinsk genetik : en introduktion. Av Ulf Kristoffersson, Maria Johansson Soller.
Tredje upplagan.

Genetisk kunskap är nödvändig för att förstå biomedicin och är i dag en integrerad del av hälso- och sjukvården. Kunskapsutvecklingen har öppnat möjligheter för individanpassade förebyggande åtgärder men leder
också till nya etiska konflikter.

Moore’s Essential Clinical Anatomy. Av Anne M.R. Agur, Authur F. Dalley II. Sixth edition.
This book presents core anatomical concepts in a concise, student-friendly format.

Occupational therapy for physical dysfunction.
Editors Diane Powers Dirette, Sharon A. Gutman. Eighth edition.

Designed to help students become effective, reflective practitioners, this fully updated edition of the most widely used occupational therapy text for the course continues to emphasize the ”whys” as well as the ”how-tos”
of holistic assessment and treatment.

2.

Omvårdnad 1. Av Maria Bengtsson mfl.

Boken ger en fördjupning av de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Syftet är att ge eleverna som läser boken, en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vårdoch omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Tillsammans : för en god och nära vård. Red. Bodil Jönsson & Hans-Inge Persson.

Runtom i Sverige pågår omställningen till en god och nära vård. Gemensamma målbilder och färdplaner diskuteras fram. I texter från riksdag, regering och myndigheter pekas riktningen ut. Boken Tillsammans – för
en god och nära vård vill medverka till en breddning av samtalen.

Psykologi

Allt ingen sa. Av Richard Magyar.

I den här boken berättar fotbollsspelaren Richard Magyar en historia från omklädningsrummet som man sällan
hör. Det är en berättelse om att leva proffslivet samtidigt som man är osäker på sig själv. Det är också en berättelse om att komma ut starkare på andra sidan.

Brus : det osynliga felet som stör våra bedömningar - och vad du kan göra åt det.
Av Daniel Kahneman mfl.

Nobelprisbelönade Daniel Kahneman är tillbaka med en ny bok om hur vårt omdöme och vår beslutsförmåga
fungerar och inte fungerar. Kahnemans forskning har haft stort inflytande inom områden som ekonomi, psykologi, medicin och politik.

Etik : en grundbok. Av Jacob Birkler.

Den här boken presenterar etikens viktigaste begrepp, teorier, värderingar och dilemman på ett lättillgängligt
sätt. Boken tar sin utgångspunkt i många typiska exempel och etiska frågor som vårdpersonal står inför i det
dagliga arbetet. Läsaren får en god överblick över etisk teori, etisk reflektion, etisk ansvarsskyldighet och
yrkesetik.

Etikens dialog - dialogens etik. Av Gunilla Silfverberg.

Etikens dialog - dialogens etik handlar om dialogen som ett viktigt hjälpmedel i vårdens vardag. Den är avgörande för att en relation mellan vårdtagare och vårdare ska etableras. Dialogen är också en förutsättning för
reflektion över svåra frågor, till exempel sådana som väcks av teknologiska innovationer i vården.

Etisk stress. Av Lisa Bengtsell mfl.

Samvetsstress, moralisk stress eller etisk stress är ord som allt oftare används för att beskriva upplevelsen av
att i sin yrkesroll inte kunna handla på det sätt som man själv uppfattar som det moraliskt rätta och fenomenet
framträder särskilt inom vårdyrken.

Kommunikation : samspel mellan människor. Av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson.
Femte upplagan.
Den här boken tar bland annat upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal
kommunikation, lyssnande, kommunikationsstörningar, interkulturell kommunikation och genusaspekter på
kommunikation.

När jag döljer mitt ansikte : perspektiv på skam. Av Berit Okkenhaug.

Vad är det som gör att vi drar oss tillbaka när vi blir rädda för att mista vår värdighet eller inte bli accepterade?
Skamkänslan kan dölja sig bakom andra känslor som är lättare att förhålla sig till. I boken sätts sökarljuset på
vad skam är och utmanar oss att komma till rätta med våra egna skamkänslor.

3.

Problemlösning i arbetslivet : samtal för bättre psykisk hälsa. Red. Gunnar Bergström mfl.
Boken beskriver problemlösningssamtal som en insats för att förebygga eller minska psykisk ohälsa i arbetslivet. Läsaren får en detaljerad genomgång av problemlösningsprocessens olika delar och omfattande konkreta
exempel på hur problemlösningssamtal kan genomföras i praktiken.

Våga leva igen : efter utmattningssyndrom. Av Emma Holmgren.

”Våga leva igen” är den fristående uppföljaren till Emma Holmgrens första bok ”Våga vara rädd” som sålt i
15 000 exemplar och beskrivits som en av de bästa böckerna om utmattningssyndrom. I denna bok är det
Emmas personliga berättelse som är i fokus, för att ge hopp om det friska livet efter ett utmattningssyndrom.

Pedagogik

Litteratur & läkekonst : nio seminarier i medicinsk humaniora. Av Katarina Bernhardsson mfl.
Syftet med skönlitteratur på läkarutbildningen är inte i första hand bildning utan utbildning. Det handlar om att
använda litteraturen till det den är bäst på - att tillgängliggöra mänsklig erfarenhet och belysa människans villkor.

ST-boken : från BT till färdig specialist. Red. Ola Björgell, Ulrika Uddenfeldt Wort.
Andra upplagan.

ST-boken kan användas i det vardagliga arbetet, som ett hållbart och praktiskt stöd under hela ST. Den vänder
sig till alla blivande BT- och ST-läkare, handledare och studierektorer samt till verksamhetschefer, vårdgivare
och politiska organ.

Sociologi & samhällsvetenskap
Det svenska missnöjet. Av Johanna Lindell, Lisa Pelling.

Boken är ett resultat av över trehundra samtal med människor i trapphus, i vardagskök och på innergårdar.
Från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ställdalen till hyreshusområdet i Sandvången,
från småhusen i Ronneby till miljonprogrammet i Rannebergen.

En by i Champagne. Av Fanny Härgestam.

Genom att följa livet i en by i Champagne under fem år skildrar Fanny Härgestam ett allt mer polariserat
Frankrike. Där landsbygden avfolkas och rädslan för det främmande växer. En by i Champagne skildrar tålmodigt och med skarp blick livet i en by i Frankrike.

Genombrottet : så löste släktforskaren dubbelmordet i Linköping.
Av Anna Bodin & Peter Sjölund.

En lagändring tillåter användning av släktforskningsdatabaser vid polisarbete och därför kunde ett mord klaras
upp med den banbrytande metoden. Nu väntar en lång rad kalla fall på sin lösning. Den här boken handlar om
jakten som ledde fram till att Peter Sjölund kunde identifiera mördaren.

Nedsatt beslutsförmåga : rätt, riktlinjer och praktik. Av Lottie Giertz mfl.

Nedsatt beslutsförmåga på grund av kognitiv funktionsnedsättning är något som kan drabba alla och envar som
följd av en skada eller sjukdom. I den här boken behandlas begreppet nedsatt beslutsförmåga, relevant lagstiftning samt riktlinjer inom området.

Palliativsamhället : smärta idag. Av Byung-Chul Han.

I vår tid råder överallt en generell rädsla för smärta. Varje smärtsamt tillstånd undviks medvetet och smärttoleransen minskar snabbt. Hälsan har blivit det allt överordnade värdet. I kriget mot viruset är livet mer än
någonsin en överlevnad. Överlevnadshysterin förvärras viralt. Viruset är vårt samhälles spegel.

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
Bokförlaget Gyllendufva. Av Lilly Emme & Sara H. Olsson.

Gunilla von Schmeeren är nybliven änka och har ärvt sin makes anrika bokförlag Gyllendufva, som lider av
stora, ekonomiska utmaningar. Gunilla bestämmer sig för att anställa Petra, och tillsammans jobbar de för att
få förlaget på fötter. Men kommer de att få tag i den lysande debutanten som inte svarar på mejl? Kommer den
bittra agenten göra allvar i sina hot om stämning? Och kommer de att ha råd att ställa ut på Bokmässan?

De unga vi dödar. Av Eija Hetekivi Olsson.

33-åriga Miira studerar till lärare på universitetet, praktiserar på ett gymnasium och jobbar i en mataffär för
att få livet att gå runt. Sin egen förortsuppväxt har hon försökt förtränga - nu vill hon utbilda elever och skicka
dem mot framtiden som belästa bazookas. Men varför får de inte lära sig att bli lärare på lärarutbildningen?
Samtidigt kommer det fram att Miiras 15-åriga dotter Nova är mobbad i skolan av både elever och lärare.

Dottern. Av Anne B. Ragde.

Sjätte boken om släktgården Neshov. Torunn har funnit sig till rätta på släktgården och efter farbror Margidos död
har hon tagit över begravningsbyrån. När hon vill byta efternamn till Neshov, raseras den uppbyggda relation hon
har till modern. När hennes gamla kärlek Kai Roger dyker upp med två grisar brister det för henne. Men så träffar
hon prästen Frank och blir förälskad. Hela livet har hon flytt, kanske är det dags att våga välja kärleken.

En fruktansvärd grönska. Av Benjamín Labatut.

Albert Einstein öppnar ett brev från första världskrigets östfront. Det innehåller lösningen på ekvationerna
i hans allmänna relativitetsteori men också en aning om dess apokalyptiska konsekvenser. Matematikern
Grothendieck fasar så djupt inför sina upptäckter att han klipper alla band till omvärlden. Fysikerna Schrödinger och Heisenberg, når fram till motsatta versioner av kvantmekaniken och öppnar världar som ingen kunnat
föreställa sig.

En ny tid. Av Katrine Wessel.

Familjen Winther del 1. Handlingen utspelar sig i Trondheim i slutet av 1800-talet. Vi följer kvinnorna i
familjen Winther både i de vackra salongerna och i de hektiska köksregionerna deras drömmar, längtan och
begär. Cecilia Winther är den ledande kvinnan i societeten i Trondheim. Allas ögon är på henne och kvinnorna
i staden följer henne i allt hon gör och säger. Men bakom den tjusiga fasaden kämpar Cecilia för att behålla
familjelyckan.

En oväntad resa. Av Sheila O’Flanagan.

Deira skulle aldrig stjäla en bil. Eller köra ensam till Frankrike utan att veta vad som möter henne där. Grace
har blivit utsänd på en resa av sin nu bortgångne make. En resa hon egentligen inte har någon lust att göra,
men hon följer hans instruktioner som hon alltid gjort. De två kvinnornas vägar korsas och de upptäcker att det
är lätt att dela sina hemligheter med någon man inte känner.

En sång för alla dom. Av Mike Gayle.

Varje vecka pratar änkemannen Hubert med sin dotter som är bosatt i Australien. Han berättar om dagarna fyllda av goda vänner och upplyftande aktiviteter. Men Hubert ljuger. Dagarna går utan att han träffar en enda själ.
När dottern bestämmer sig för att komma hem till London ställs hans tillvaro på ända. Nu står Hubert inför en
till synes omöjlig uppgift: att få sitt verkliga liv att likna sitt uppdiktade liv innan sanningen kommer fram.

En vacker dag. Av Tomas Bannerhed.

Författaren Tomas Bannerhed skildrar en vanlig dag i vårsprickningen, från taltrastens första strofer i ottan
till morkullans skugglika flykt i skymningen. På sin vandring runt den Mälarö han gjort till sin plats på jorden
finner han en myriad av fåglar, växter och människoöden, en naturens mångfald som finns närmare än de flesta
stadsbor anar.

7.

Er tredje man. Av Denise Rudberg.

Kontrahenterna, tredje boken. Elisabeth, Signe och Iris påverkas alla av krigets nya spelplan. Genom ett annorlunda äktenskap hoppas Elisabeth vinna självständighet. Signe utvecklar sin relation med professor Nils
Svartström samtidigt som hon lägger stort fokus på sin möjlighet till utbildning. För Iris är krigets ytterligheter en realitet och spänningarna mellan hennes personliga kopplingar till både nazister och judar gör hennes
tillvaro osäker.

Familj för nybörjare. Av Sarah Morgan.

Floristen Flora lever för sina blommor och drömmer om en stor familj att dela livet med. Hon träffar Jack och
med honom får hon en stor familj på köpet. Jacks tonårsdotter Izzy saknar och sörjer sin mamma. Izzy har tagit
hand om både pappan och syskonen sedan den ödesdigra dagen, och enligt henne finns det absolut inte plats
för någon annan i deras liv. Men så bjuder Jack med sin nya flickvän på deras sommarsemester.

Fjärilens tyngd. Av Erri de Luca.

Någonstans i de italienska Alperna härskar sedan många år en alpget över sin flock. Trots sin exceptionella
storlek och styrka känner djuret på sig att hans sista tid som kung har kommit. En tjuvskytt har återvänt för
att leva uppe i bergen och hans sista ambition som jägare är att fälla det enda djur som alltid har undkommit
honom. Kring dessa två starka krafter fladdrar en vit fjäril för att slutligen stanna på alpgetens vänstra horn.

Flicka, kvinna, annan. Av Bernardine Evaristo.

Amma är en radikal pjäsförfattare som i medelåldern ser sin karriär ta fart. Nu ska hon sätta upp en pjäs på National Theatre, ett genombrott som förunnats få svarta dramatiker. I publiken sitter gamla vänner och partners,
var och en med sin egen historia, och med olika erfarenheter av att leva som svart i England.

Frida Kahlo och kärlekens färger. Av Caroline Bernard.

Mexiko, 1925: Sjuttonåriga Frida Kahlo vill utbilda sig till läkare, men en bussolycka sätter stopp för den
drömmen. När hon träffar målargeniet och kvinnotjusaren Diego Rivera blir hon förälskad i honom. Trots alla
svårigheter håller Frida fast vid idén om gränslös kärlek och ett självständigt liv. Hon ägnar sitt liv åt konsten.
Men snart står Frida inför ett beslut där hon måste ifrågasätta allt som hon har trott på hittills.

Fåglarnas hus. Av Eva Meijer.

Len Howard var fyrtio år när hon bestämde sig för att lämna hela sin värld bakom sig. Hon flyttade från London till ett hus på den engelska landsbygden för att ägna livet åt sin stora passion: att studera fåglar. Hennes
studier av fågellivet i den lilla stugan i Sussex ledde till två bästsäljande böcker, som nådde en hel värld med
unika skildringar av talgoxar, rödhakar och trastar som kom henne närmare än någon trott var möjligt.

För barnets bästa. Av Anna Welin.

Saga är bara sex månader gammal när hon omhändertas av socialtjänsten. Hennes föräldrar är nätt och jämnt
vuxna och har redan upplevt mer våld än de flesta gör under en livstid. Mamman har försökt begå självmord. Socialarbetaren Rita får fallet på sitt bord. Trots att hon sett många svåra ärenden påverkar den lilla
flickans öde henne djupt. Hon lyckas placera Saga i ett familjehem som genast tar henne till sig. Månaderna
går. Sagas mamma har överlevt självmordsförsöket, och föräldrarna är inte säkra på att de vill ge upp sin dotter. Det är starten på en smärtsam process där inget är svart eller vitt.

Förunderlig nåd. Av Jacob Sundberg.

När Harri Kangas, sedan trettiotre år anställd vid stålverket i Silverfors, mister sin hustru och sitt arbete nästan
samtidigt, tvingas han konfrontera livet bortom sin förlorade trygghet. Snart pratas det om stora ting på den
lilla orten. Människor blir mirakulöst friska efter att en anspråkslös kyrkvaktmästare lagt sina händer på dem.
Eller blir de det?

Gosse B3275 : berättelsen om en stulen barndom. Av Klas Bernhard.

Intet ont anande vaknar en femårig gosse om morgonen men under dagen slår katastrofen till. Miljön är honom
helt främmande och han förvandlas till ett opersonligt nummer: Gosse B3275. I denna roman får du följa
gossens egen skildring över hur det gick till. Ta del av hans berättelse om tio år av förnedring och misshandel,
men också hur han överlevde utan att tappa förståndet, trots att man försökte hävda just det.

8.

Konsten att flirta som en gudinna. Av Pia Lerigon.

Emely Svensson Falk är Stockholms mest ofrivilliga singel. Hon vägrar acceptera att Matte tagit ut skilsmässa.
Emely har inget annat val än att ge sig ut i dejtingträsket. Problemet är att hon är sämst i världen på att flirta.
Vännerna ger henne stränga order om att läsa boken Alla får ligga och göra exakt som där står. Men är det
någon som missförstår råden i denna utomordentliga dejtingmanual är det förstås Emely.

Kvinnor som vi. Av Dolly Alderton.

Nina George Dean är en framgångsrik matskribent i London. Att passera trettio har inte direkt inneburit den
okomplicerade befrielse Nina hade fått beskriven för sig. När hon träffar den charmerande Max via en dejtingapp verkar äntligen hennes lycka ha vänt. Men plötsligt går han inte att få tag på. Det är inte bara Maxs profil i
appen som har försvunnit, utan den verkliga Max verkar som uppslukad av jorden. Samtidigt förbereder Ninas
ex-pojkvän sitt bröllop och hennes bästa vän väntar sitt andra barn.

Kängurukrönikorna. Av Marc-Uwe Kling.

En dag står Marc-Uwe Klings nya granne utanför hans dörr. En känguru och kängurun är kommunist och
älskar Nirvana. I boken skildras duons äventyr och verbala dispyter. Och vi får äntligen svar på vår tids stora
frågor: Stred kängurun verkligen i Vietnam? Varför älskar han punschpraliner? Kan man koka ner det centrala i
Hegels samlade verk i ett sms? Och vem är bäst: Bud Spencer eller Terence Hill?

Londonflickan. Av Susanna Alakoski.

Det är femtiotal. Greta har lämnat mamma och bomullsfabriken i Vasa för ett bättre liv i Stockholm. Hon delar
rum med sin bästa vän Aili och arbetar som barnflicka innan drömmarna tar henne till London. Hon får jobb
hos familjen Conley, umgås med barnflickorna från Schweiz, lär sig engelska och träffar Elizabeth Taylor och
Frank Sinatra. Föga anar Greta hur framtiden ska gestalta sig.

Medan världen ser på. Av Anna Larsson.

Efter en rejäl livskrasch har Sara lagt karriären på hyllan och arbetar på ett litet förlag i Stockholm. Men allt
förändras då Hollywood får upp ögonen för förlagets succéförfattare Eben Carlsson. Sara tvingas följa med Eben
till Los Angeles och där möter hon stjärnskådespelaren John Williams. Mot alla odds inleder Sara och John en
trevande relation. Men har deras kärlek någon chans, när de lever så olika liv och har helt skilda drömmar?

Många lögner små. Av Annika Estassy.

Tredje delen i Måneby-trilogin. När Maja erbjuds ett vikariat som kyrkogårdsvaktmästare i Måneby ”glömmer” hon att berätta för kyrkoherden: Att hon har traktens minst gröna fingrar och att hennes körkort inte är
giltigt. När Solveig, kommunchefens hustru, erbjuder Maja tjugotusen kronor för ett rum i hennes lägenhet,
tackar hon ja. Men det börjar snart knaka i fogarna. När Solveig dessutom hittar en ung man med bärnstensgula ögon på Majas soffa en morgon, ställs allt på sin spets.

Pestön. Av Marie Hermanson.

Göteborg 1925. Överkonstapel Nils Gunnarsson blir kallad till de laglösa vrakarnas kåkstad. Bland de fallfärdiga barackerna vid ån ligger en död man som vrakarna har bärgat ur vattnet. Den okände mannen leder Gunnarsson till den beryktade Pestön som tidigare fungerade som karantänstation, där sjömän hölls isolerade för
att inte sprida smitta. Men vad försiggår där nu? Och vem är mannen som hålls fången på ön?

Pojkarna i klostret : en släkthemlighet. Av Sofia Nyblom.

Det här är historien om bröderna Peder och Staffan, och deras sex år långa vistelse på klostret Kremsmünster i
en tid då Europa stod i brand. Berättelsen utgår från författarens farfar, som tillsammans med sin bror skickades från Stockholm till en österrikisk klosterskola när de var 10 respektive 11 år gamla. När första världskriget
bryter ut blir pojkarna fast i Österrike. Samtidigt som terror och övergrepp dominerar livet i klostret, så ger sig
deras klasskamrater iväg för att dö för fosterlandet. Först våren 1919 tar sig bröderna hem genom ett Europa
som härjas av revolution, svält och en pandemi: spanska sjukan.

Rose är borta. Av Katja Kettu.

Ettu inser att Rose är förvunnen från deras hem i Minnesota. Hos polisen får han än en gång veta att det är
fyrtio år sedan hans hustru försvann. När parets dotter återvänder är pappan svårt sjuk men har börjat minnas.
Bit för bit fogar hon ihop bitarna till berättelsen om Rose och Ettu men också till sin egen historia med rötter
hos finska immigranter och amerikansk ursprungsbefolkning.
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Råttkrutet. Av Andreas Karlsson.

Boken utspelar sig år 1619 i det danska Halland. En framstående handelsman i staden avlider under mystiska
omständigheter. Stadsfältskären är övertygad om att det rör sig om förgiftning. Men David upptäcker snart
bevis som kullkastar allt, och lagens män står handfallna. Några helt ovidkommande detaljer leder plötsligt in
David på ett helt nytt spår med tankegångar som alla andra förbisett.

Sitt Marie-Rose. Av Etel Adnan.

Beirut slits sönder av inbördeskrig och på en skola för dövstumma förhörs Sitt Marie-Rose om det förräderi
som den kristna milisen anklagar henne för. Tiden rinner ut mot hennes avrättning medan sju röster, däribland
de dövstumma barnen, prästen Bouna Lias, Marie-Rose själv och hennes barndomsvän och blivande bödel
Mounir berättar om hennes liv och kriget.

Skymning över Cornwall. Av Liz Fenwick.

Den pampiga egendomen Boskenna ligger på klippkusten i Cornwall och har haft olika betydelse och vikt för
de tre kvinnorna i släkten Trewin. För Joan var det en tillflyktsort under åren i diplomattjänst utomlands där
hon och hennes make Allan kunde umgås med vänner och koppla av. Men i samband med Allans olyckliga
och för tidiga död är Boskenna också förknippat med sorg och skuldkänslor. Dianas dotter Lottie är på väg till
Cornwall efter det att hennes äktenskap gått i kras. Lottie avgudar sin mormor Joan och trots att förhållandet
till modern Diana inte är det bästa, tar nu Lottie sin tillflykt till Boskenna för att vara nära mormodern under
hennes sista tid i livet.

Snö och potatis. Av Cecilia Hansson.

En kvinna, hennes man och deras dotter ger sig ut på en road trip i Tornedalen. Tanken är att besöka det sanatorium där hennes mormor var inlagd i två omgångar på 1950-talet. Kvinnan vill se platserna där så många människor vårdades och dog i en sjukdom som angrep lungorna. Samtidigt har en ny farsot börjat sprida sig i samhället.

Som i en dröm. Av Julia Quinn.

Del 1 i Smythe-Smith kvartetten. Honoria Smythe-Smith är: a) väldigt dålig på att spela fiol b) fortfarande sur
över att som barn ha haft smeknamnet ”Bug” c) absolut INTE kär i sin storebrors bästa vän d) Alla alternativ
ovan. Marcus Holroyd är: a) Earlen av Chatteris b) dessvärre van vid att vricka fötterna c) absolut INTE kär i sin
bästa väns lillasyster d) Alla alternativ ovan. Tillsammans: a) äter de ganska mycket chokladkaka b) överlever de
en dödlig influensa och världens värsta musikkonsert c) blir de galet kära i varandra d) Alla alternativ ovan.

Svarta bär. Av Pelle Sunvisson.

Alina flyr från kriget, Petro från arbetslösheten och Vlad från skolans tristess. Löften om lättförtjänta pengar
har lockat dem till en by i södra Lappland. Under en sol som aldrig tycks vilja gå ner och med händer som
aldrig vill sluta värka möter de skogen, byborna och varandra. Inget blir som de tänkt sig.

Så länge hjärtat kan slå. Av Birgitta Gunnarson.

Vid femtionio års ålder kan Bodil Olsson bittert konstatera att inte mycket har blivit som hon önskat sig. Hon
är besviken. På livet i allmänhet och på sin man Klas i synnerhet. Dottern Petra visar inget medlidande. Hon
tycker det är bra att föräldrarna delar på sig, och snart börjar hon rapportera om allt nytt och roligt som pappan
hittar på. För att hitta en väg framåt blir Bodil tvungen att sluta se sig som ett offer och börja ta nya steg.

Till Carl på 55-årsdagen. Av Linda Holgersson.

Det är i början av juli 1963 när Carl kommer till den grönskande gården Lövänget för att sommarjobba. Här
träffar han Martin och tillsammans upplever de en djup förälskelse och passion. Känslor som ingen av dem
någonsin vill vara utan. Men lika självklar som Martin tycker att deras kärlek är, lika omöjligt är det för Carl
att föreställa sig en framtid tillsammans och frågan om han någonsin ska våga följa sitt hjärta?

Uppbrottet. Av Ana Porss.

Den unga torparflickan Edla gifter sig med soldat Andersson, men han är en man som både slår och bedrar. När
familjen flyttar till staden berättar apotekaren Lind för Edla om arbetarnas dåliga villkor och det väcker hennes
intresse för kvinnornas situation. Edla kontaktar sin adliga halvkusin Augusta. Mötet mellan de båda kvinnorna
blir början på en djup vänskap och tillsammans söker de sin gemensamma historia.
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Vingården för vilda drömmar. Av Caroline Säfstrand.

Erica sätter sig på tåget och lämnar hastigt sin man och livet i storstaden. Hon vet inte vart hon är på väg, bara
att hon måste komma bort för att orka möta sorgen hon bär på. I Arild hamrar Marcus ner en skylt i marken:
Rum uthyres. Samtidigt sitter Lilian ensam i Helsingborg och iakttar allt som pågår utanför hennes fönster.
Med pennan tecknar hon det som livet inte gav henne. Vad hon inte anar är att en ung kvinna i Stockholm just
påbörjat en resa söderut, och att detta kommer att förändra livet för Lilian och flera andra.

Öppet vatten. Av Daniel Pedersen.

Någon vecka innan hans dotter ska födas försvinner berättarens fader. Snart står det klart att han gått ned i en
älv. Därmed befinner sig både den kommande och den föregående generationen i olika vattenriken. Från detta
gränsland mellan liv och död, fyllt av saknad och kärlek, längtan och sorg, skildras en lång vår i väntan på att
fadern ska återfinnas, en tid som också upptas av den nyfödda dotterns närhet.

Deckare & thriller
Aska. Av Ragnar Jónasson.

Det mörka Island, del 2. En man hittas brutalt ihjälslagen på stranden till en fridfull fjord på norra Island. En
ung journalist lämnar Reykjavík för att utforska fallet på egen hand, omedveten om att en oskyldig människas
liv står på spel. På den minimala polisstationen kämpar Ari Tór Arason och hans kollegor med ett alltmer förbryllande fall. Vilka hemligheter har den döda mannen burit på, och vad döljer den unga journalisten?

Dansa min docka. Av Anna Jansson.

En Kristoffer Bark-deckare. I januari 1967 flyter liket av en kvinna upp i Svartån vid Örebro slott. Kvinnans
namn var Mary Billbro och hon var tvångsintagen på sinnessjukhuset Västra Mark, en institution för ”sinnesslöa, asociala och sexuellt opålitliga kvinnor”. Drygt 50 år senare börjar hennes barnbarn Eva Kulitz släktforska. Hon är fast besluten att gå till botten med händelserna kring Marys död. Men Eva är utsatt för dödshot.
Kriminalinspektör Kristoffer Bark vid Örebropolisen börjar utreda hoten Eva utsatts för.

De andra. Av C.J. Tudor.

Gabe ägnar både dag och natt åt att köra fram och tillbaka längs motorvägen för att leta efter bilen som tog
hans dotter. Han vägrar ge upp, trots att alla andra säger att Izzy är död. Hans jakt leder honom till en grupp
som kallas De andra. Om du har förlorat någon närstående kan De andra hjälpa dig. För de vet hur en sådan
förlust känns. De vet hur smärtan känns. Det är bara ett problem. De vill att andra också ska få veta det.

Den oskyldiga bedragerskan. Av Johan Elfner.

Maria och Jan har varit gifta i många år och nu vill Maria göra sig fri från den själviske Jan och det ytliga liv
de lever i London där karriär och pengar styr. Jan har å sin sida ådragit sig ekonomiska problem, och för att
lösa detta planerar han en sista semester för dem till Alperna. Härifrån utvecklas ett händelseförlopp som tar
oss till London och Portugals vilda kust och en kamp mellan liv och död på yachten Portugals Pärla.

Det som är dolt. Av Gytha Lodge.

Året är 1983. Ett tonårsgäng har bestämt sig för att tälta i skogen. Aurora är 13 år och yngst i gänget. Tidigt
nästa morgon är hon försvunnen. Inte förrän trettio år senare hittas kroppen. Jonah Sheens var själv inte mycket äldre än ungdomarna i gänget när tragedin inträffade. Numera är han kriminalkommissarie och får ansvar för
utredningen. Frågan är vem eller vilka som i trettio år har ljugit om vad som hände den där kvällen.

Dom meddelas redan i natt. Av Dag Öhrlund.

Tredje boken om domaren Suzanne. Världen är full av idioter och irritationsmoment. Suzanne Eriks står
knappt ut, men hon kan hantera buset. Det som inte samhället klarar av att städa upp får helt enkelt någon
annan ta hand om. Livet leker för Suzanne men samtidigt som hon tar sig an ett stort nytt städuppdrag börjar
polisen komma henne på spåren. Börjar verkligheten komma i kapp hovrättsdomaren Suzanne Eriks?
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Där den sista lampan lyser. Av Mari Jungstedt.

Del 16 i Knutas-serien. Två Stockholmspojkar som tillbringar höstlovet på Gotland försvinner spårlöst. Kommissarie Knutas drar i gång en jakt efter pojkarna i en intensiv kamp mot klockan. När så kroppen efter en
antikvarie på Fornsalen spolas upp på en strand norr om Visby finner polisen skäl att leta samband. Knutas
och hans kollega och partner Karin Jacobsson får ett svårgripbart fall att lösa, samtidigt som de står inför stora
utmaningar i privatlivet.

Där isarna råmar. Av Jennie Lundgren & Ulrika Lundgren Lindmark.

Snön tinar och djupt inne i de norrbottniska skogarna hittas en cykel, som visar sig tillhöra en pojke vars försvinnande har förbryllat polisen. Irene är polis och har lämnat Stockholm men på stationen i Kalix hamnar hon
i konflikt med både chefer och kollegor. I en liten by bor flickan Nina med sin moster och sin allvarligt sjuka
mamma. Mellan islossning och lövsprickning trappas en jakt upp, där människors sanna väsen ska träda i dagen.

En familjetragedi. Av Mattias Edvardsson.

Bills ekonomi är körd i botten. Han kämpar för att försörja sin dotter och hyr ut ett rum till studenten Karla.
För att finansiera sina juridikstudier börjar Karla städa hos barnläkaren Steven och hans fru Regina. När Steven
och Regina hittas döda i sitt hem blir Bill snart misstänkt. Fram växer en berättelse om en förtvivlad pappa
som blivit desperat, och om ett läkarpar som förhåller sig fritt till alla regler.

Ett fall mot döden. Av Randi Fuglehaug.

Under en uppvisning störtar en fallskärmshoppare till marken inför hundratals chockade åskådare. Undersökningar visar att någon har saboterat småbarnsmamman Lilands fallskärm. Journalisten Tveit har just återvänt
från Oslo och börjat arbeta på lokaltidningen i sin hemstad. När hon börjar forska i fallet upptäcker hon snart
att den idylliska staden Voss döljer mörka hemligheter.

Flickan vid bron. Av Arnaldur Indriðason.

Andra boken om den pensionerade polisen Konrad. Konrad blir mot sin vilja indragen i gamla ouppklarade
mordfall då ett äldre par kontaktar honom. Parets barnbarn Danni har hamnat snett och är drogberoende och
har nu försvunnit. Men paret vill ändå att Konrad visar största möjliga diskretion eftersom Dannis mormor
innehaft höga poster inom isländskt politiskt liv. Samtidigt gör Konrad efterforskningar kring sin far som mördades under mystiska omständigheter.

Funnen död. Av Gretelise Holm.

Antropologen Ellinor Green hittas död i sin villa utanför Köpenhamn. Vid första anblick verkar hon och maken
ha levt ett stillsamt övremedelklassliv. Men undan för undan framkommer konflikter och slitningar i hennes
relationer med sina närmaste. Frågan är vem som önskade livet ur henne. En efter en faller bitarna på plats,
fram till det överraskande slutet.

Fyrvaktarna. Av Emma Stonex.

Cornwall, 1972. På nyårsafton lägger en båt till vid fyren på otillgängliga Maiden Rock. Men ingen kommer
för att möta båten. De tre fyrvaktarna är spårlöst försvunna. Tjugo år senare har Helen, Jenny och Michelle
fortfarande inte fått några riktiga svar på vad som hände deras män. Men när en författare dyker upp i byn för
att gå till botten med mysteriet får de en chans att berätta sin sida av historien.

Hotellgästen. Av Olséni & Hansen.

Mord i Falsterbo del 7. Sommaren på Falsterbonäset har knappt börjat när en känd influencer hittas död i poolen på Hotell Gässlingen. Skanörpolisen Mårten Lind kastar sig huvudstupa in i mordutredningen och tar hjälp
av vännen Egon, 88 år. När ännu en hotellgäst mister livet, samtidigt som församlingen med Egon i spetsen har
besök av en delegation från Knislinge kyrka, blir saker och ting dödligt komplicerade.

Ingen ond man. Av Leif Appelgren.

Abdi, den unga ledaren för ett av västra Stockholms kriminella nätverk, hittas mördad intill en brygga vid Mälaren. Den sargade kroppen bär spår av tortyr och kommissarie Irina Kovic kopplas in tillsammans med sin grupp
för att utreda fallet, under ledning av kammaråklagare Mats Ljunggren. Mordet förväntas leda till fler våldsamma
uppgörelser och polisen håller noga uppsikt över två gängledare i Abdis närhet: Karim och Slobodan. Men utredarna ser även kopplingar till en tidigare gruppvåldtäkt som ett vittne försökte stoppa genom att larma polisen.

12.

Jubelår. Av Johan Nilsson.

Efter en allvarlig skada är William Berkhaven tillbaka i toppfotbollen och gör succé i sin moderklubb. Men
han omgärdas av rykten om mutor och inte ens de egna supportrarna accepterar honom. När säsongen går mot
sitt slut återvänder gangstern Robin Kemp till staden. På planen kämpar William för sin slutgiltiga upprättelse.
Och på läktaren gör kommissarie Elena Hummel allt för att Kemp ska fastna i hennes fälla.

Kräldjursmemoarer. Av Silje Ulstein.

Det är en av de första skoldagarna efter sommarlovet. Elva år gamla Iben försvinner från sin mamma Mariam
i köpcentret. Mariams omedelbara reaktion är flykt. Hon sätter sig i bilen och kör. Långt. Ett kollektiv skaffar
sig en pytonorm som sällskapsdjur. När Liv möter ormen Nero för första gången blir hon alldeles överväldigad. Hon trodde inte att det var möjligt för henne att känna så starkt inför ett levande väsen.

Litapåmig. Av Anders Roslund.

Den sjätte fristående boken om Hoffmann och Grens. Allt är äntligen så bra för Ewert Grens. En fantastisk
liten pojke kallar honom låtsasmorfar och det finns för första gången på trettio år en kvinna som han vill klä
sig fin för. Hur kan det förvandlas till giftsprutor, slavhandel, illegala organ och kidnappning? Varför leder det
till ett mord på någon som står Ewert nära? Och till spår från det förflutnas Box 21?

Mandelaeffekten. Av Anne Holt.

Tredje boken i serien med Selma Falck, f d stjärnadvokat. Politikern Linda Bruseth dödas på öppen gata
utanför en fullsatt uteservering i Oslo. Hon är i det närmaste okänd för allmänheten. När skottet faller är hon
tillsammans med sin vän Selma Falck som skadas i armen. Utgångspunkten för såväl polisen som press är
därför att det var Selma som var målet för attentatet. Men snart visar det sig att alla har fel. När en högt uppsatt
domare hittas hängd och en regeringsmedlem dör under mystiska omständigheter anar Selma att det finns ett
mönster i både valet av offer och mordmetod.

Monstret. Av Ane Riel.

Ingen vet varifrån lille Leon har fått sin styrka. Men hans mamma vet att han är svår att hantera. Samtidigt som
Danica kämpar med sin son, kämpar Mirko med sina förbjudna känslor för Danica. Mirkos passioner driver
honom ut ur hans hem och in i Danicas hemliga helvete. Konsekvenserna blir ödesdigera för dem han bryr sig
om. Och efter en dramatisk natt blir Mirko bunden till Leon och hans mystiska krafter för resten av sitt liv.

Olycksfåglar. Av Fredrik P Winter.

En flicka försvinner spårlöst i skogarna nedanför Trollhättans vattenkraftverk. Under skallgången hittas flickans röda jacka. Men istället för den saknade flickan, hittar man benresterna från ett annat barn innanför jackan.
I 25 år har fyra vänner dolt en fruktansvärd olycka som tog deras väns liv. Sedan dess har lögnen sakta ätit upp
var och en av dem och på olika sätt förstört deras till synes lyckade liv. Nu har någon tagit dottern till en av
vännerna och hotar att avslöja sanningen om de inte betalar en lösensumma.

Osynligt offer. Av Mats Ahlstedt.

Fatima Wallinder har blivit chef för kalla fall-gruppen. Första dagen på jobbet får hon besök av en kvinna vars
dotter försvann spårlöst för tjugo år sedan. Kvinnan vädjar till henne att ta upp utredningen på nytt. När Fatima
får vetskap om att dotterns sambo omkommit i en märklig olycka väcks hennes intresse för fallet. Historien bakom försvinnandet ska visa sig vara betydligt värre och mer skrämmande än hon någonsin kunnat föreställa sig.

Polcirkeln. Av Liza Marklund.

Fem tonårsflickor i den lilla staden Stenträsk i Norrbotten träffas en gång i månaden för att diskutera litteratur. En
av dem försvinner spårlöst sommaren 1980. Fyrtio år senare hittas hon, mördad. Julen 2020 återförenas de fyra
kvinnorna i bokcirkeln, som de kallade för Polcirkeln, för första gången efter kamratens försvinnande. Det står
snart klart att något i flickornas relationer utlöste det våldsamma brottet. Frågan är vad, och vad som drev dem då
och vilka konsekvenser det fick.

Röd signal. Av Johan Brännström.

Mikaela Sköld, reporter på Nyhetsbyrån, har flyttat ihop med sin kollega Kim i en villa i Huddinge. Snart börjar en serie dödsolyckor ske i tunnelbanan och pendeltågen. Polisen misstänker dock att det handlar om något
värre: En vettvilling som knuffar folk framför tågen. Det blir starten på en gastkramande jakt på en gärningsman som kan vara vem som helst. Mikaela inser att dåden har koppling till hennes artiklar på Nyhetsbyrån.

13.

Satans sommar. Av Kim Faber & Janni Pedersen.

Junckers hustru, Charlotte, får ett anonymt tips: Den fruktansvärda terrorattacken för sex månader sedan kunde
ha undvikits. Charlotte är grävande journalist och konfronterar Juncker, som utreder brottet, men han fruktar
för både sitt eget och Charlottes liv. När en av stadens advokater hittas mördad i stadsparken kastas Juncker in
i en omfattande utredning som också visar sig ha anknytningar till hans eget förflutna.

Schack under vulkanen. Av Håkan Nesser.

Sjunde boken om kommissarie Barbarotti. ”En skriftställares sista dagar och död” är titeln på en icke avslutad
kortroman av den tämligen framgångsrike författaren Franz J Lunde. Texten framstår som en oroväckande
skildring av Lundes egna upplevelser under hösten 2019, och så småningom hamnar manuset i händerna på
kommissarie Gunnar Barbarotti. Motvilligt dras Barbarotti in i skeendet, men borde han inte ägna sin tid åt
viktigare saker? Under 2020 kommer också covid-19 in i bilden, och inte förrän på självaste nationaldagen har
det förbryllande fallet fått sin mörka förklaring.

Skärseld. Av Tina Frennstedt.

Tredje fristående delen i Cold Case-serien som är inspirerad av verkliga fall. En mordbrännare sätter skräck i
de boende på Österlen. På offrens utbrända hus hittar polisen siffror som man tror förövaren målat dit, och en
överlevande kvinnas berättelse ger kriminalinspektör Tess Hjalmarsson en flashback till ett fall hon misslyckats med i början av sin karriär. Tillsammans med kollegan Marie Erling och profileraren Carsten Morris jagar
Tess en gärningsman besatt av hämndbegär.

Slagsida. Av Jørn Lier Horst & Thomas Enger.

Blix & Ramm del 3. Utredaren Sofia Kovic har funnit samband mellan flera mord och dödsfall i Oslo sista året.
Hennes senaste upptäckt får henne att försöka få tag i sin chef, Alexander Blix, utan att ännu involvera fler kollegor inom poliskåren. Men innan Blix hinner ringa tillbaka skjuts Kovic till döds i sin lägenhet. Och en trappa upp
är Blix egen dotter Iselin nära att bli gärningsmannens nästa offer. Fyra dagar senare befinner sig Alexander Blix
och journalisten Emma Ramm under polisförhör. Blix har skjutit och dödat en man och Ramm såg det hända.

Skuggliljan. Av Johanna Mo.

Ölandsbrotten del 2. Jenny kommer hem till Öland och upptäcker att huset är tomt. Har maken Thomas och
sonen Hugo, 14 månader, försvunnit frivilligt eller inte? Hanna Duncker vid Kalmarpolisen kastas in i en utredning som blottlägger många hemligheter. En vuxen dotter är inte det enda Thomas har dolt för sin fru. När
Thomas påträffas död sluter hela ön upp för att hitta lilla Hugo innan det är för sent.

Som man sår. Av Hjorth, Rosenfeldt.

Sjunde boken om Sebastian Bergman och kollegerna på Riksmord. Tre år har gått. Vanja Lithner har tagit
över Riksmord och det nya teamets första uppdrag blir att hitta och stoppa en prickskytt som efter tre mord på
bara några få dagar satt skräck i Karlshamn. Det finns inga ledtrådar, inga vittnen och offren verkar slumpvis
utvalda. Alla i staden är alltså potentiella måltavlor.

Svart sommar. Av M. W. Craven.

Andra boken om Washington Poe. Jared Keaton avtjänar en livstids fängelsedom för mordet på sin egen dotter,
Elizabeth. När en ung kvinna stapplar in på en polisstation med bevis på att hon är Elizabeth hamnar Poe därför i fel ände av en brottsutredning. Med hjälp av Tilly Bradshaw, måste han besvara den verkligt ofrånkomliga
frågan: Hur kan en människa vara samtidigt levande och död?

Svinen. Av Lucifer pseud. för Carl-Johan Vallgren.

Andra boken med Danny Katz. Egentligen är det slut med det kriminella livet för Jorma Hedlund, men en sista
stöt är för bra för att motstås. Rånet går fruktansvärt fel. Samtidigt försöker Danny ta reda på vad som har hänt
hans förra knarklangare Ramón och dennes flickvän. Spåret leder till en början in i Stockholms porrbransch
men sedan i en helt annan riktning. Någon vill uppenbarligen hindra honom i utredningen.

Terapeuten. Av B.A. Paris.

Alice och Leo flyttar in i ett nyrenoverat hus på The Circle, ett grindsamhälle med exklusiva hus. Men skenet
kan bedra. När Alice lär känna sina grannar upptäcker hon en förödande, kuslig hemlighet om sitt nya hem,
och hon börjar känna ett starkt band till Nina, den terapeut som bodde i huset före henne. Alice blir besatt av
att försöka pussla ihop vad som hände två år tidigare. Men ingen vill prata om det.

14.

Trettio dagars mörker. Av Jenny Lund Madsen.

Den snobbiga, ensamstående, alkoholiserade och dessutom skrivblockerade författaren Hannah får utmaningen
att skriva en kriminalroman på trettio dagar. Hon reser till Island och tar logi hos den gästfria Ella i Húsafjördur.
Några dagar efter Hannahs ankomst fiskas Ellas systerson Thor livlös upp ur havet. Hannah börjar undersöka
dödsfallet som en möjlig ingång till sin klichédeckare, men dras snart in i byn Húsafjördur dunkla hemligheter.

Trohetseden. Av Anton Berg.

Andra delen i De aderton trilogin. En uppmärksammad rififikupp mot Nationalmuseum slutar med att journalisten Axel Sköld har en stulen Rembrandttavla i sin ägo. Tillsammans med historieprofessorn Vilhelm Skrak
försöker han blottlägga de ledtrådar som tavlan döljer. Samtidigt utreder polisen ett bombdåd i centrala Stockholm. Är det ett terrordåd eller finns det en annan agenda?

Äppelmannen. Av Anne Mette Hancock.

En pojke har försvunnit från sin skola och journalisten Heloise beger sig till platsen för att ta reda på vad som
har hänt. På skolgården möter hon Erik som har hand om fallet. Heloise beordras att släppa artikeln hon skriver
på, en utredning av soldater med posttraumatiskt stressyndrom, för att rapportera om den försvunna pojken. När
fallet börjar peka i riktning mot de traumatiserade soldaterna behöver Erik Heloises hjälp att lösa gåtan.

Böcker med extra stor stil
Den sorgsne busschauffören från Alster. Av Håkan Nesser.
Döden går på visning. Av Anders de la Motte.
Kirskålsgrannar. Av Jenny Clevström.
Lisa och Lilly : en sann kärlekshistoria. Av Mian Lodalen.
Mordkonsulten. Av Elly Griffiths.
Nalas värld. Av Dean Nicholson med Garry Jenkins.
Nattsångaren. Av Johanna Mo.
Sockerormen. Av Karin Smirnoff.

Skönlitteratur på engelska
The last thing he told me. Av Laura Dave.

Before Owen Michaels disappears, he manages to smuggle a note to his new wife, Hannah: protect her. Hannah knows exactly who Owen needs her to protect - his sixteen-year-old daughter, Bailey, who lost her mother
tragically as a child. And who wants absolutely nothing to do with her new stepmother. As her increasingly
desperate calls to Owen go unanswered, his boss is arrested for fraud and the police start questioning her,
Hannah realises that her husband isn’t who he said he was. And that Bailey might hold the key to discovering
Owen’s true identity, and why he disappeared. Together they set out to discover the truth.

The ministry for the future. Av Kim Stanley Robinson.

Established in 2025, the purpose of the new organisation was simple: To advocate for the world’s future generations and to protect all living creatures, present and future. It soon became known as the Ministry for the
Future, and this is its story. From legendary science fiction author Kim Stanley Robinson comes a vision of
climate change unlike any ever imagined.

15.

Biografier

Barnhemmet från helvetet. Av Marie Hargreaves med Ann och Joe Cusack.

En flott bil stannar till framför sexåriga Maries hus i Oldham 1959. Hennes pappa säger att hon ska åka på
semester, men i själva verket blir hon skickad till ett barnhem på ett kloster som drivs av en sadistisk och grym
nunna. På barnhemmet börjar en lång tid av fysisk och psykisk misshandel. Marie överlever men berättar inte
för någon annan om vad hon utsatts för. Långt senare sätter polisen igång en utredning om förhållandena på
barnhemmet. Marie inser att det är dags att till sist berätta sanningen om sin tid på barnhemmet från helvetet …

Ett tidsfördriv att dö för : boken om Kent. Linus Kuhlin.

Den första heltäckande boken om Sveriges största rockband Kent. År 2021 är det fem år sedan Kent släppte
sitt sista album och gjorde sin allra sista spelning. Linus Kuhlin går i boken på djupet med bandets hela,
fantastiska karriär.

Från höst till höst. Av Merete Mazzarella.

Mazzarella antecknar varje skiftning både i det egna och i det kollektiva medvetandet. Från höst till höst är en
dagbok från ett år då ingenting blev som någon tänkt sig, och om hur de hot världen idag står inför - coronan,
klimatförändringen, Trump, Putin - alla hänger ihop.

Hjärnor och hjärtan : Lars Leksell : neurokirurgen, innovatören, humanisten.
Av Tommy och Åsa Bergenheim.

Lars Leksell (1907-1986) var en framgångsrik neurokirurg, forskare, professor, innovatör och humanist. Han
ägnade en stor del av sitt innehållsrika och idoga liv åt sin profession men hade även ett rikt och spännande
privatliv. Som engagerad och framstående medicinare nådde han internationell framgång och berömmelse.
Hans dröm om den ”oblodiga operationen” kom att resultera i den mest kända innovationen - Gammakniven.

Jag är visst någonting : en berättelse om Hassela. Av Ida Ali-Lindqvist.

Ida Ali Lindqvist skildrar sina år på Hasselakollektivet i Hälsingland, ett av Sveriges mest omtalade behandlingshem. Hassela, som grundades 1969, blev en tongivande aktör i den svenska missbrukspolitiken. Grundidén var att genom disciplin och hårt arbete rädda arbetarklassens barn från drogmissbruk. Men det fanns också
en baksida: angiveri, pennalism, psykisk nedbrytning och kränkningar.

När vinden vänder. Av Charlotte Ulmert.

Porträtterar de två dansk-svenska adelskvinnorna Charlotte Rosencrantz och Adèle Sylvans liv och omgivning.
Det tidiga 1800-talet var männens värld i vilken hustavlans ordning rådde. I Skåne låg de adliga slotten tätt
– ärvda från far till son sedan generationer tillbaka. Två kvinnor som bröt mot normen med individuella och
högst personliga livsval var Charlotte Rosencrantz och Adèle Sylvan.

Pojken i källaren : en sann historia om grymhet och tortyr.
Av Stephen Smith med Veronica Clark.

I tretton år gömde Stephens föräldrar honom i källaren. Han föddes utanför äktenskapet i början av 1960-talet
och föräldrarna valde att dölja honom för världen genom att låsa in honom. Han svalt och blev slagen. Med
undantag för några turer till sjukhuset blev Steve kvar i sitt källarfängelse i familjens hus ända tills han blev
tonåring. Till slut lyckades han rymma men blev i stället offer för två platser som båda är exempel på de värsta
fallen av institutionell misshandel som avslöjats i England: Aston Hall och St William s Catholic School.

Sidenkatedralen och andra texter. Av Sara Danius.

Efter succéerna Den blå tvålen och Husmoderns död arbetade Sara Danius med två projekt som aldrig hann
färdigställas; en samlingsvolym med publicerade artiklar och essäer i skilda ämnen, samt en bok om hennes
favoriter inom fotokonsten. Sidenkatedralen samlar dessa projekt i en volym.

Utan mig har hon ingen : en berättelse om familjehemsplacering, rotlöshet och att vilja
höra till. Av Johanna Bergström.

16.

Johanna Bergström blev familjehemsplacerad när hon var 8 månader gammal, men socialtjänsten gav aldrig upp
försöken att stärka banden med de biologiska föräldrarna. Nu berättar hon sin historia. Vad händer inuti ett barn
som försöker rota sig, när tillvaron inte är säker? Till vilken vuxen vänder sig barnet, när ingen vuxen är självklar.

Ljudböcker på Mp3
Den onde samariten. Av Mason Cross
Där den sista lampan lyser. Av Mari Jungstedt.
En vacker dag. Av Tomas Bannerhed.
Järnmärkt. Av Helén Wigh.
Kvinnan i den vita kimonon. Ana Johns
Litapåmig. Av Anders Roslund.
Lockdown. Av Peter May.
Midsommarblot. Av Ewa Klingberg.
Samlaren. Av Fiona Cummins.
Schack under vulkanen. Av Håkan Nesser.
Skärseld. Av Tina Frennstedt.
Tills alla dör. Av Diamant Salihu.
Trohetseden. Av Anton Berg.

Film
Balto (barn- och familjefilm, animerad)
Balto 3 - Förändringens vindar (barn- och familjefilm, animerad)
Billie (om Billie Holiday, musik, biografi)
Judas and the black Messiah (biografi, drama)
Nomadland (drama)
Raya och den sista draken (barn- och familjefilm, animerad)

17.

Faktaböcker
Att skriva texter i vården. Av Elisabeth Legl. Tredje upplagan.

Hur bör man uttrycka sig i skrift inom vården? Denna referensbok beskriver hur man formulerar texter som
innehåller medicinska ord och begrepp, både den försvenskade och den klassiska formen.

Baka på 30 minuter. Av Nina Hermansen.

Här hittar du snabba godsaker för alla smaker: snittkakor, kladdkakor, kanelbullemuggkaka, chokladkubbar,
blåbärsbullar, nutellabullar, äppelgifflar och mycket mer. Från första tanken på kaffebröd till färdiggräddat på
under 30 minuter.

Bletchley Park : kodernas krig. Av Andreas Marklund.

I slutet av 1942 nådde en brokig skara akademiker ett genombrott på en av andra världskrigets osynliga fronter
- lantegendomen Bletchley Park cirka sju mil norr om London. Den kryptoanalytiska verksamhet som Alan
Turing och hans kollegor bedrev här kom att vända ubåtskriget i Atlanten och för evigt förknippa Bletchley
Park med kampen mot det påstått oknäckbara kodsystemet Enigma.

De bästa spelen : spela klassiska spel med nya regler. Av Dan Glimme.

Här är boken som kommer att gjuta nytt liv i din spelsamling på hyllorna där hemma. Dina spelkvällar blir
plötsligt dubbelt så spännande när du får lära dig nya och kluriga sätt att använda dina favoritspel på.

Drömledarskapet : morgondagens viktigaste framgångsfaktorer. Av Svante Randlert.

Den här boken är en praktisk handbok om vad du som ledare behöver göra idag, för att du och dina medarbetare ska prestera bättre tillsammans imorgon.

En läraktig flickas grand tour. Av Marianne Jönsson.

En modern variant av en grand tour under författarens resor till många av de platser som än idag, flera hundra
år senare, utgör Europas nav.

Fågelröster : om folkliga härmramsor och tolkningar. Av Ingvar Svanberg.

En bok om den folkliga diktkonst som människor skapat utifrån fåglarnas läten, med andra ord härmdiktning
eller tolkningspoesi. Ramsorna kan i dag ses som folkloristiska kuriositeter, men röjer ett folkligt fågelkunnande som inger respekt och vittnar om ett annat samhälle än dagens.

Hildas drömmar & andra bullar. Av Hilda Kirkhoff.

Författaren vann Hela Sverige bakar 2020. I recepten på bröd, kakor och desserter delar Hilda Kirkhoff med
sig av sin passion för bakning. Släktrecept och klassiska favoriter med Hildas egen twist.

Historien om gårdarna mellan Granbäcksbron och Granåbron.
Kulturföreningen Brandsbolsgårdar.

En bygdebok om gårdarna mellan Granbäcksbron och Granåbron vilket omfattar Granbäck, Norra Forsnäs,
Brandsbol, Norra Bråne, Linnan och Kärr hemman i Gräsmark socken.

Jägare och redskap : från koja till slott. Av Peder Lamm, Göran Dyhlén, Ralf Turander.

Jaktens historia och alla de attiraljer som hör jakten till, från stenåldern och fram till modern tid. Hur går egentligen falkjakt till och vem var kung Fredrik den förstes fete jaktkamrat? och vad är egentligen en hirschfängare?

Kartornas historia. Av Thomas Reinertsen Berg.

Vad är en karta? Hur har människor föreställt sig världen genom historien och vad säger kartorna om oss
själva? Boken tar oss på en resa från stenåldersmänniskornas mystiska symboler fram till GPS och Google
Earth i en berättelse om vetenskap och världsbilder, konst och teknologi, makt och ambitioner, praktiska behov
och drömmar om det främmande.

18.

Kunglig hovleverantör. Av Maria Gunnarsson, Adam Rydberg.

Boken ger bakgrund till fenomenet Kunglig Hovleverantör, och nutid, speglad i besök hos 58 av dagens
hovleverantörer, spridda över hela landet. Parallelltext på svenska och engelska.

Kvinnor bakom kameran : 1864-1950-talet i Arvika.

1864 startade Sofia Dahlman den första kända fotoateljén i Arvika på tomt 70 i hörnet av Torggatan och Kyrkogatan. Från 1864 och framåt drev tio kvinnliga fotografer en fotoateljé och de hade många anställda.

Läsa tankar : essäer om geniala böcker och osannolika liv. Av Tatjana Brandt.

Vad lär man sig om att leva av att läsa? Tatjana Brandt följer fyra legendariska författarskap med fantastiska
historier om George Eliots bröllopstragik, Dostojevskijs spelskulder och Ann Radcliffes sublima skräck väcker
existentiella frågor som berör oss alla.

Mackor : 100 klassiska smörgåsar från Reuben till Po’ Boy. Av Jonas Cramby.

I över 100 recept lär du dig bland annat hur du gör perfekta versioner av klassiker som club sandwich, reuben
och BLT samt får bekanta dig med lite mer exotiska smörgåsar som muffulettas, tortas, po boys och banh mis.

När kriget tog tåget. Av Jan Bergsten.

1,2 miljoner tyska soldater tog tåget genom Sverige när Tyskland ockuperade Danmark och Norge. Tidigare
hemligstämplat material har nu blivit tillgängligt och sammanfattas i denna bok.

Ordklok : svenska ords släktskap och ursprung. Av Staffan Fridell.

Boken riktar sig till alla ordvitsare, alla korsordslösare, alla språkpoliser och språktjuvar, alla som tittar på
frågeprogram på teve, läser språkspalter i tidningar, alla svensklärare och alla svenskstudenter, alla som skriver
på svenska och alla som läser.

Röster om Berlin. Av Eva Kjerström Sjölin.

Upplevelser av nutida Berlin blandas med stadens historia. Genom biografiska berättelser, litterära gestalter,
intervjuer och arkivmaterial skildras storstaden Berlin under mer än hundra år.

Skönheten i kaos. Av Julia Ravanis.

Författaren tar ner den teoretiska fysiken på jorden och jämför den med mänskliga erfarenheter. Förklaringar
av svarta hål, sammanflätade elektroner och strängteori varvas med reflektioner om längtan och frustration, om
att bli kär och känna andra människors blick på en själv.

Sjöhärads bortglömda historia : från yngre stenåldern till medeltidens slut.
Av Bengt Wadensjö, Mona Lorentzson.

Delar av Västbo och Mo härader i Småland och Kinds härad i Västergötland utgjorde under lång tid ett gränsland mellan Sverige och Danmark. Bygden har inget namn, därför fick den i boken heta Sjöhärad. Författarna
spårar ursprunget till bygdens särart och beskriver dess utveckling under fem tusen år fram till medeltidens slut.

Tala om kroppen : språkliga perspektiv på hälsa och sjukdom i den digitala eran.
Red. Inga-Lill Grahn & Camilla Lindholm.

I den här boken är kroppen i fokus: hur människor talar om den, upplever den och beskriver den och hur digitala
medier och tekniker spelar en roll i dessa sammanhang. Som när vi söker kunskap om ett sjukdomstillstånd,
använder metaforer för att tala om cancer eller möts i flerspråkiga samtal i mödrahälsovården. Och vad händer
med ett samtal när den fysiska kroppen plötsligt är frånvarande, som i videomöten under coronapandemin?

Tareq Taylors matresa : med rätter från Jerusalem och min familj. Av Tareq Taylor.

Följ med Tareq Taylor på en personlig matresa till sin pappas hemstad Jerusalem. Här hittar du den godaste
maten från Mellanöstern – klassisk hummus, granatäppelsallad, den arabiska pizzan manakish, lammgrytan
makloubi, riktigt bra tabbouleh, sesambrödet kaek och den söta kakan harisi. Boken följer i spåren av tv-programmet ”Tareq Taylors matresa” (SVT).

19.

Tyrannens tid : om Sverige under Karl XII. Av Magnus Västerbro.

Att vara soldathustru i fredstid var svårt nog. När sedan kriget kom stod Elin Jonsdotter inte ut längre. I förtvivlan hängde hon sig i fäboden. Den enväldige Karl XII tvingade svenskarna att fortsätta kriga i åratal, trots
att de krävde fred. Steg för steg ökade desperationen tills upproret tycktes nära. Magnus Västerbro berättar om
det svenska folkets lidande under krigarkungens allt mer tyranniska styre.

Universum på glänt : hundra år av svensk astronomi.
Red. Dan Kiselman, Johan Kärnfelt & Jesper Sollerman.

Samlingen visar på den snabba utvecklingen inom astronomi och rymdforskning. Därtill visas på bredden i verksamheten med världsledande svenska forskare, idoga amatörastronomer och visionära folkbildare i viktiga roller.

Valkyria : vikingatidens kvinnor. Av Jóhanna Katrín Friðriksdóttir.

I boken får vi följa vikingakvinnans liv från vaggan till graven och komma henne så nära det över huvud taget är
möjligt med tanke på de källor som står till buds – sagalitteratur, lagtexter, runstenar, arkeologiska fynd. Den visar också på den marginal av frihet som faktiskt fanns och som många kvinnor gjorde sitt bästa för att ta tillvara.

Vandra kring Falun & Borlänge : 32 vandringar i södra Dalarnas kulturbygder från korta familjeturer till längre äventyr med övernattning. Av Karin Runesson.
Vanlife Sverige. Av Carl & Isabel Waite.

Boken vänder sig både till dig som redan lever vanlife och till dig som drömmer om att flytta in i en van,
ibland eller på heltid. Här får du veta hur du väljer bil utifrån dina egna behov, får tips och kunskap om hur du
kan bygga om din van, liksom fällor att undvika, samt vad som kan vara bra att tänka på när du lever vanlife.

20.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Avslappningssagor : sagor som hjälper ditt barn att koppla av. Av Helena Kubicek Boye.
Berit vill inte. Av Annica Hedin & Per Gustavsson.
Egon oroar sig : en bok om tvång. Av Annelie Strömberg, Carina Stahre.
God morgon : gå upp, sätta på kläder, äta frukost, borsta tänder. Av Karin Wändahl.
Jag vill ha en hund : det spelar ingen roll vilken! Av Kitty Crowther
Livet, livet, livet : en liten bok om stora frågor. Av Pernilla Stalfelt.
Mamma och Liten på cykelsemester. Av Moa Wall Kubilius, Heidi Kosenius.
Nödig. Av Anne-Marie Körling.
Se upp, Stella! Av Susanne Trydal, Ellen Ekman.
Utan pappa. Av Kristina Murray Brodin.

Ca 6 - 9 år
Den hemlighetsfulla världen. Av Camilla Brinck.

Musse & Helium, Andra serien, del 1. Äntligen har mössen funnit Guldosten och räddat Djurriket undan de
elaka Duvjägarna. Men var är Musse och Heliums föräldrar? Doftspåret har upphört och föräldrarna är fortfarande spårlöst försvunna, och det verkar som om spåren leder till Människovärlden. Våra vänner måste än en
gång ge sig ut på en farlig resa. Nu börjar ett nytt magiskt uppdrag för Musse och Helium.

Glitterstrand och rutig sorg. Av Nanna van Berlekom, Kajsa Hagelin.

Det är bara några veckor kvar till sommarlovet när Lo får höra om stranden med vatten som glittrar så där
som i Grekland. Fast innan dess ska Lo sjunga mammas låt på skolavslutningen med sin klass. Men mamma
orkar inte göra pannkakor, trots att hon har lovat. Och när Lo letar efter mammas ansikte på skolavslutningen
så ser hon det inte. Vad är det som händer med mamma?

Kistan på vinden. Av Dan Larsson.

Vad är det för kusligt som pågår uppe på vinden i det gamla huset, som William och hans föräldrar nyligen har
flyttat in i? Bor det en vampyr i den svarta kistan som står där uppe? Eller är det Blodiga Mary, som skrämmer
familjen så de knappt kan sova?

LasseMajas sommarlovsbok : kung för en dag. Av Martin Widmark.

Visste du att Valleby varje år lottar om vem som får vara kung för en dag? Den personen får bestämma över
allt i staden i en hel dag. Just det här året blir det brevbäraren Franco Bollo. Han bestämmer att alla måste
vara med i hans skrammel-orkester. Snart bankar, plinkar och plonkar alla i hela Valleby i en enda stor parad. I
boken finns dessutom en massa kul pyssel och tips på aktiviteter, lekar och spel.

Min pinsamma familj på cirkus. Av Bettina Johansson, Sara Berg, Karin Frimodig.
Vi är på cirkus. Det är roligt. Men så börjar mamma klättra. Och mormor busvissla. Pinsamt!

Vilde och käpphästen Winner. Av Jenny Bicho, Andrea Femerstrand.

Vilde ska vara med i sin allra första käpphästtävling. Hon och hennes bästisar Leya och Hanna kan knappt
tänka på något annat. Allt är så stort och spännande. Tänk om alla klarar banan utom hon? Och tänk om Vincent är där och ser henne? Men så kommer hon att tänka på käpphästen som man kunde vinna i lotteriet vid
ingången. Den bara måste bli hennes. Med bultande hjärta sätter hon av mot det första hindret. Nu gäller det.

21.

Ca 9 - 12 år
Allt som inte syns. Av Katarina von Bredow.

Joel ska börja 6:an och det betyder högstadiet och en ny skola. Men redan första dagen står det klart att ingenting
kommer förändras. Mobbarna är kvar och värst av alla är Ester, hon är riktigt elak och får med sig de andra.

Hjärta av mörker. Av Ingelin Angerborn.

Hilding och hans kompisar har fått världens bästa sommarjobb. De ska vara med i Hildings pappas pjäs
som ska spelas vid Korpa Gruva. En ödslig plats med tät skog, branta stup och en spännande historia. Enligt
sägnen vakar gruvfrun över gruvan och varnar besökare för olyckor och ras. Men det gäller att följa hennes tre
regler, annars vet man aldrig vad som kan hända…

Mysteriet med den försvunna guldskatten. Av Anna Ihrén.

Stellas & Johns detektivbyrå. – Smögendetektiverna. Sommarlovet har börjat och Stella ska till paradisön
Smögen. En dag får Stella läsa ett gammalt brev som handlar om en försvunnen guldskatt som förbryllat Smögenborna i snart 200 år. När Stella och John åker ut med båten hamnar de mitt i en skattjakt. Plötsligt befinner
de sig i ett äventyr av lömska dykare, bortsprungna katter och en stulen, mycket värdefull, ring.

Sherlock Holmes. Av Cecilia Davidsson.

Möt världens smartaste detektiv. Någonsin.Vem dödade Julia Stoner? Vem är det som anställer rödhåriga män,
och sedan försvinner? Och vem är den enda som kan överlista Sherlock Holmes? Följ med på tre oförglömliga
äventyr i det dimmiga London med den genialiske Sherlock Holmes och hans vän doktor Watson.

13 år och uppåt
Midnattsblot. Av Camilla Sten.

Andra boken om Järvhöga. För de flesta i Järvhöga har livet återgått till det vanliga efter den dramatiska
händelsen i skogen, då den försvunna eleven Markus återfanns vid liv. Men för Julia är inget sig likt. Det som
lurade bland träden är kvar. Det som lockar pojkar in i skogen, det som alltid funnits i Järvhöga, finns fortfarande där ute. Samtidigt börjar Emil, Markus rumskamrat, ana att någonting inte är som det ska på skolan.
Någonting har förändrats. Med Markus, med allt, och ingen går säker.

Fakta för barn
Allt om vänner. Av Felicity Brooks.

Varför behöver vi vänner? Hur får man vänner? Hur är en bra vän? Det och mycket mer diskuteras i denna
bok som handlar om vänskap och relationer. Här undersöks olika typer av vänskaper, vad som händer när vänner blir osams och hur man blir kompisar igen, hur man leker många tillsammans och hur en bra vän inte är.

Bli bäst på Minecraft : oberoende och inofficiell. Av Kevin Pettman.

Bygg de ultimata vapnen, besegra enderdraken, klara överlevnadsläget, den här boken går igenom allt du
måste kunna när det gäller att gräva, bygga, slåss, och bruka jorden.

Serier
Kalle och Hobbe 3 Yukon nästa! Av Bill Watterson.
Den tredje kronologiska samlingen med Kalle och Hobbe.
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