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Medicin
Adhd på jobbet : om forskning, hjärnan och strategier. Av Lotta Borg Skoglund. 
Med rätt kunskap och anpassning behöver adhd inte vara ett hinder i yrkeslivet - med rätt strategier kan man 
fungera bra och dessutom nå sin fulla potential. Det handlar om anpassningar som är bra för alla, men särskilt 
viktiga om man har en diagnos.  

Att knyta band. Antologi. 2022. 
Att knyta band är den fjärde antologin i en serie av böcker om dissociation. De texter och bilder som finns i 
boken är skapade av människor som själva upplevt dissociation, ofta på grund av svåra eller upprepade trauman. 
 
Att skada sitt barn. Av Björn Lundin. 
Det förekommer att någon förälder framkallar symtom hos sitt barn genom förgiftning, svält eller berättar om 
påhittade symtom, men är svårt för sjukvården att avslöja denna form av misshandel. Barn- och ungdomspsy-
kiatern Björn Lundin beskriver genom en rad exempel hur det kan se ut i olika fall.  

Borderline personlighetssyndrom : symtom, diagnos och behandling. Av Sophie Steijer. 
Borderline personlighetssyndrom orsakar stort lidande för både den som drabbas och omgivningen. Individer 
med personlighetssyndrom tillhör troligen en av de mest sårbara grupperna i psykiatrin, men det finns effektiva 
behandlingsstrategier. 

Cancerkampen : Boosta dig med fysisk aktivitet. Av Anders Södergård.  
Här får du ta del av den fascinerande forskningen om fysisk aktivitet och dess effekter mot cancer. T.ex. hur 
du blir hjälpt av att motionera före och efter operation, under cellgiftsbehandling och strålning. Liksom hur 
rörelse kan lindra biverkningar som smärta, fatigue och lymfödem. 
 
Extas i folkhemmet : Sveriges psykedeliska historia. Av Leonidas Aretakis. 
Boken handlar om extasens hemliga historia i Sverige och om de psykedeliska drogernas återkomst. Om vad 
en grupp KI-forskare upptäckte i ruset i Brasiliens regnskog och varför Carl von Linné skrev en hel bok om 
psykoaktiva droger. 
 
Föda för tidigt : en bok för nyblivna prematurföräldrar. Av Milla Belkacem. 
I den här boken finns berättelser från föräldrar, faktabaserad information och konkreta råd för den som har eller 
kommer att behöva föda för tidigt. Boken är skriven av en barnmorska/ neonatalsjuksköterska med över tio års 
erfarenhet av prematurvård. 
 
Hoppets anatomi : om förväntanseffekter och placebo. Av Karin Jensen. 
Hur kan en till synes verkningslös behandling kan påverka en sjukdom positivt. Varför kan sockerpiller ibland 
fungera lika bra som smärtstillande medicin? Varför kan låtsaskirurgi göra patienter nöjda? Och hur kan en 
märklig ritual före en tävling höja elitidrottarens prestation?  

Teorier för omvårdnad. Av Ania Willman. 
Den här boken lyfter fram teoriernas betydelse för den dagliga patientnära omvårdnaden och kunskapsområ-
dets utveckling. De teoretiska beskrivningarna i boken illustreras med praktiska exempel hämtade från skönlit-
teratur, forskningsartiklar och erfarenhet. 
 
Teoretiska grunder för vårdande. Red. Maria Arman mfl.  2 uppl.  
Boken ger en beskrivning av och vägledning i hur sjuksköterskor och andra professioner inom hälso- och sjuk-
vården kan tänka, känna och handla i ett vårdande yrke i utveckling. Boken belyser vårdvetenskaplig teori på ett 
både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdande handlar om. 
 



2.

Tvång : en guide för dig som anhörig. Av AnnKatrin Noreliusson. 
Författaren har egna erfarenheter av att vara nära anhörig till någon som har tvångssyndrom. Boken är tänkt att 
vara ett stöd till närstående, ge konkreta tips och för att ge kunskap om OCD.  
 
Vetenskapsteori : en grundbok. Av Jakob Birkler. 3:e uppl.  
Med utgångspunkt från konkreta exempel diskuterar författaren de centrala vetenskapsteoretiska riktningarna, 
bland annat positivism, hermeneutik, fenomenologi och kritisk teori. Han beskriver dessutom utförligt de mest 
väsentliga nyckelorden inom ämnet. 
 
Vård, omsorg och rehabilitering utomhus : teori, praktik och nya perspektiv.  
Red. Åsa Engström mfl.  
Boken är den första svenska kurslitteraturen som utgår från denna skärningspunkt där förutsättningarna för att 
lyckas med vård, omsorg och rehabilitering utomhus inom regionala, kommunala och privata sammanhang 
beskrivs. 
 
Vänta barn : en bok om graviditet, förlossning och första tiden med barnet.  
Av Hanne Fjellvang och Linn Richter. 14:e uppl.  
Ett gott stöd och en trygghet med kunskap och information. Detta är den fjortonde upplagan av den uppskat-
tade klassikern Vänta barn, oumbärlig för blivande föräldrar. Boken utkom första gången 1980. 
 

 

Psykologi
Anknytning i relationer : förstå och förändra dina mönster. Av Camilla von Below. 
Psykologen Camilla von Below berättar om de förflutna relationernas påverkan på nuet - och hur vi kan bli fria 
att agera på nya sätt. Forskning, exempel och reflektioner vävs ihop till berättelser om våra relationer, där du 
också får följa ett antal personer och se deras utveckling. 
 
Etikarbete i vårdens vardag. Red. Gunilla Silvferberg.  
Boken beskriver elva etikforskares problembearbetning och presenterar samtalsmodeller, erfarenheter av 
etikråd och modeller för etikronder. Även beredskapen för en pandemi diskuteras ur ett organisationsetiskt 
perspektiv.  

Jag har inget att säga! : bli bättre på småprat. Av Mats Ahlsén. 
Den här boken hjälper dig att bli en bättre småpratare, så att dina samtal kan bli både roligare och mer avslapp-
nade. Du får enkla och handfasta tips på allt ifrån hur du bäst påbörjar och avslutar ett samtal och hur du ställer 
frågor för att hålla ett samtal levande. 
 
Krishantering i arbetslivet. Av: Brolin, Magnus. 3:e uppl.  
Boken vänder sig till alla som i sitt yrkesliv kan möta personer som varit med om traumatiska upplevelser, till 
exempel chefer, läkare och övrig sjukvårdspersonal, kuratorer, samt räddningstjänst och annan insatspersonal. 
Värdefulla kunskaper ges också till drabbade, deras anhöriga och kollegor.  
 
Livet efter 40 : en guide för män. Av Nisse Edwall. 
Författaren beskriver allt från vad som händer med kroppen när män åldras och hur man bäst sköter sina kort 
på arbetsmarknaden till hur man vårdar sina relationer och håller hjärnan i trim. En rad framstående experter 
medverkar och ger tips på hur man får ett lyckligare åldrande. 

Mellanrum : en tid för sorg och saknad. Av Hanne Fokdal Barnekow. 
Hur går man vidare när man mister en älskad person man levt tätt tillsammans med? Boken är en personlig 
text om sorg och sorgebearbetning, om förlust, ensamhet och om att famla efter fast mark. Det är en bok om 
insikten i att sorg är en del av det liv som ska levas vidare.  



Sociologi & samhällsvetenskap
Anhörig i ett hav av känslor : Igenkänning och stöd när livet utmanar.  
Av Maria Estling Vannestål. 
Boken vänder sig till dig som själv är anhörig. Här kan du få igenkänning, förstå att du inte är ensam om det 
du går igenom och hitta vandringsstavar för din resa. Det är också en användbar bok för dig som möter anhö-
riga i din profession eller ditt ideella engagemang.  

Blåmärken får vi alla : hur mycket krävs för att skydda ett barn? : om vårdnads-
haverier och myndigheters övergrepp på barn. Av Monica Dahlström-Lannes. 
Författaren granskar utredningar och konsekvenser av vuxnas och myndigheters ibland undermåliga insatser; 
vårdhaveriet. Utifrån decenniers erfarenheter återger hon barnens berättelser, anmälarnas situation, polisutred-
ningarnas kvalitet och funktion och vilken rättssäkerhet som råder. 
  
Ekonomisk familjerätt : makars & sambors egendom & bostad : gåva, arv,  
testamente & boutredning. Av Folke Grauers. 10:e uppl.    
Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på 
avtal och andra rättshandlingar (t.ex. äktenskapsförord, testamenten och skifteshandlingar) och tydliggör med 
uppställningar och sifferexempel. 
 
Strejk : från satans svarta kvarnar till gigekonomin. Av Jesper Hamark. 
Med nedslag i historiska episoder vansinniga, roliga, rörande och våldsamma tar ekonomhistorikern Jesper Ha-
mark med oss på en resa som börjar i Englands fabriker för 200 år sedan och slutar i den nutida gigekonomin.

Några nya medicinska e-böcker:
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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.

Lyssna på någon av de senaste ljudböckerna:

Läs någon av de senaste e-böckerna:
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Alexandras utmaning. Av Tessa Dare.  
Andra delen i Kvinnorna på Bloom Square. När Alexandra Mountbatten tar sig an uppdraget att förvandla de 
föräldralösa, bråkiga och busiga flickorna Rosamund och Daisy till välartade unga damer verkar det först helt 
omöjligt. Snart inser Alexandra att flickorna behöver allt annat än disciplin, de behöver kärlek och uppmunt-
ran. Men det är någonting flickornas förmyndare Chase Reynaus inte förstår. Chase är arvinge till hertigen och 
gör allt för att inte bli känslomässigt engagerad. I någon. Hur ska Alexandra nå hans hjärta, utan att riskera att 
krossa sitt eget? 

Alla mina dagar. Av Gerda Antti.  
Gerda Antti skriver om sina allvarliga men även småroliga funderingar om livet, döden, de bägge karlarna Olle 
och Walter som inte längre finns, ett härligt träd, ett leende, en drink och om välsignelsen att svordomar finns. 

Avigt hav. Av Marie Darrieussecq.  
Rose är psykoanalytiker bosatt i Paris innerstad som i julklapp får en kryssningsresa tillsammans med sina 
barn på Medelhavet. Kryssningsfartyget stöter på båtflyktingar vilka räddas av besättningen i väntan på den 
italienska kustbevakningen. Rose beger sig ner på det däck där migranterna hålls och möter Younès från 
Niger, som ber henne om en mobiltelefon. Genom en plötslig ingivelse ger Rose honom sin sons mobil. Denna 
mobiltelefon blir sedan ett slags livlina mellan Rose och Younès. Rose står i begrepp att flytta till sin barndoms 
Baskien medan Younès är på väg till Calais för att därifrån kunna ta sig till England. Rose ställs inför en rad 
frågor och ställningstaganden. Hjälper det att hjälpa? 

Barnsköterskan. Av Stacey Halls.  
West Yorkshire, 1904. Nyutexaminerade barnsköterskan Ruby May tar en tjänst hos det välbärgade paret Char-
les och Lilian England. Hon hoppas att det ska vara nystarten hon behöver. Hon försöker göra sig hemmastadd i 
det isolerade huset Hardcastle, men märker ganska snart att någonting inte är riktigt som det ska med den vack-
ra, mystiska Mrs England. Utfryst av husets övriga tjänare tvingas Ruby konfrontera sina egna demoner för att 
hindra att historien upprepar sig. Hon, om någon, vet att något sådant som den perfekta familjen inte existerar. 

Bokälskare. Av Emily Henry.  
Hela Nora Stephens liv består av böcker. Som litterär agent i New York gör hon allt för sina författare, men 
också för sin älskade lillasyster Libby. Så när Libby ber Nora följa med till den idylliska småstaden Sunshine 
Falls i North Carolina ställer hon upp, om än motvilligt. Planen är att de ska ha en avkopplande systersemester 
tillsammans. Men i stället för picknickar i mysiga gläntor och heta möten med någon sexig skogshuggare eller 
snygg landsortsläkare, springer Nora ideligen på Charlie Lastra, en butter förläggare som också kommer från 
New York. 

De galna kvinnornas bal. Av Victoria Mas.  
Paris, 1885. På sjukhuset Salpêtrière håller doktor Charcot föreställningar för en fascinerad publik där han 
sätter de kvinnliga patienterna i trans. Kvinnorna anses galna, sjuka eller bara besvärliga och har lagts in på 
Salpêtrière av fäder, bröder och makar. Varje år anordnas en bal på sjukhuset; en fest där den parisiska socie-
teten nyfiket kan beskåda de inlagda - och ett sällsynt ögonblick av hopp för kvinnorna. För sjuksköterskan 
Geneviève förändras allt när hon möter den unga Eugénie som hamnat på Salpêtrière mot sin vilja. Under 
balen flätas deras öden samman för alltid. 

De som överlevde. Av Kelly Rimmer.  
Våren 1942. Den unga Emilia ser stridigheterna växa fram på gatorna utanför sitt hem i Warszawa. Tyskarna 
tillfångatar systematiskt judar och förflyttar dem till ett närliggande ghetto. Ingen på utsidan vet vad som 
händer innanför ghettots murar men Emilia har sett tyskarnas brutalitet och döljer därför sin sanna identitet. 
Hennes granne Sara arbetar som sjuksköterska i ghettot och en dag följer Emilia med för att assistera henne. 
Innanför murarna möter hon för första gången krigets verklighet, en syn hon aldrig kommer att glömma. Hon 
möter också den jämnåriga Roman och en skör men djup vänskap växer fram mellan dem. 

Skönlitteratur
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Den underjordiska solen. Av Andrea Lundgren.  
Skogen är Melas värld. Där finns de tysta tallarna och den mjuka mossan, fåglarna och alla myllrande små-
kryp, där finns berget som en gång slukade henne, sedan lät henne gå. Ett barn som försvann men kom tillbaka. 
Som vuxen tvingas Mela tillbaka till det barndomsland skap som aldrig slutat kalla på henne. Kvar bor hennes 
enstöriga mamma Katja och den lugna Tatu. Personer som alltid funnits på samma plats men ändå vet så lite 
om värl darna inom henne. 

Djävulsgreppet. Av Lina Wolff.  
En kvinna anländer till Florens där allt tycks henne främmande och överväldigande. Tegeltaken, kyrktornen, 
alla älskande par. Mannen hon har träffat. Hon tänker att hon själv kommer från en mycket karg trakt, har 
mycket att lära, och att han kan vara den som tinar den bottenfrusna jorden inom henne. Det här är berättelsen 
om de tv00E5. Om hennes grepp om honom, och hans allt hårdare grepp om henne. Djävulsgreppet. 

Drömmarnas flod. Av Elisabet Nemert.  
Noha, en oerhört framgångsrik affärsman, har lämnat det flotta kontoret på Wall Street och excesserna i New 
York för Amazonas regnskog. På flykt från den person han själv blivit och inte längre vill vara.Kassandra, 
kvinnan han älskar, har gått ifrån honom och i hemlighet rest till Sverige där hon har sina rötter. Under färden 
på floden möter Noha utsatthet, fattigdom och vilda djur – och en gammal kvinna som guidar honom på förun-
derliga vägar. Parallellt, i Blekinge, upplever Kassandra sitt livs mest omtumlande tid. 

Där du en gång gick. Av Marcus Jarl.  
Bella Friberg är lika trött på sitt liv hemma i Linköping, som på sig själv. När hon får ett efterlängtat jobber-
bjudande i Stockholm kan hon inte tacka nej, trots att hon egentligen inte har modet. Inte med tanke på vad 
som hände förra gången. När Bella äntligen hittar sin drömlägenhet, finner hon också sin drömkille, den förra 
ägaren Niklas. Men det som först känns lätt och rätt blir snart allt mer komplicerat. Vill han ha henne eller vill 
han bara ha sitt gamla liv tillbaka? 

En av elva. Av Andreas Alm.  
Talangen Patrik har anbud från utlandet och pojkårens proffsdröm väntar runt hörnet. Men när han plötsligt 
knäcker benet på en lagkamrat börjar omgivningen misstänka att affären kanske är i farozonen. Tränaren Josef 
försöker behålla jobbet genom att spela de elva bästa spelarna, och vinna matcher. Men sportchef, styrelse, 
medier och supportrar sätter käppar i hjulet. När Josef vägrar spela med i spelet utanför planen börjar krafter 
bortom hans kontroll hota uppdraget. 

En dag i öknen. Av Anna Axfors.  
Huvudpersonen i Anna Axfors roman är en ung och lovande författare och poet. Långt innan hon själv får barn 
längtar hon efter att bli mamma. Men när det väl händer blir ingenting som förväntat. Tillvaron med barnet 
liknar inte sociala medier-flödets berättelser om bebisbubblor och kärlek, och den lilla bebisens behov av sin 
mamma känns alltför tungt att bära. Vem är hon nu? Har hon drabbats av en förlossningsdepression eller är 
hon bara lat? Är det amningen och sömnbristen som gör det så svårt för henne att skriva, eller är moderskapet 
helt enkelt inte förenligt med rollen som författare och konstnär? 

Ett nytt kapitel. Av Mia Söderberg.  
Veterinären Parisa hamnar nydumpad, tre veckor innan sitt eget bröllop, i en bäddsoffa hos mormor som bor i 
det märkliga huset Villa Vildros. Erik var hela hennes framtid och nu har hon inget kvar av det. Hon äger bara 
kläderna hon står och går i och känner sig helt vilsen i tillvaron. En dag lär hon känna kakaduan Whitney som 
har rymt från sin matmor Sofia, en excentrisk gammal kvinna som bor högst upp i huset. Parisa lyckas fånga in 
fågeln och när hon lämnar över Whitney uppstår en sällsam vänskap mellan Parisa och Sofia. 

Ett oväntat val. Av Marian Keyes.  
Uppföljaren till ”En oväntad semester”. 25 år har gått sedan vi träffade Rachel Walsh senast. Då var hennes 
liv en enda röra. Men ett livsavgörande beslut får hennes liv att ta en helt ny riktning och nu har hon ett tryggt 
arbete som behandlingsterapeut, radhus, trädgård och en ny kärlek. Plus en bullrig familj som inte drar sig för 
att lägga sig i minsta beslut. När Rachel får ett oväntat samtal som leder till att hon plötsligt står öga mot öga 
med sitt livs kärlek skakas hennes trygga tillvaro om rejält. Hon, som trodde att allt gick enligt plan och skulle 
fortsätta att göra det för alltid, inser att det inte spelar någon roll hur gammal man är, livet kan alltid förändras 
och ta nya, oväntade vändningar. 
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Ett paraply för denna dag. Av Wilhelm Genazino.  
Huvudperson vandrar omkring i staden när han jobbar som provare av fashionabla förstklassiga engelska skor. 
Han träffar oundvikligen en av sina uppenbarligen många före detta flickvänner. Han skriver omdömen som 
han får 200 mark för. Men upplägget håller på att falla sönder. Hans sista flickvän, Lisa, lämnar honom efter-
som hon inte längre kan uthärda hans vägran att ta del av världen på något mer än ett flanörsätt. Och när den 
engelska fotsida ersättningen sänks till 50 mark befinner han sig plötsligt i en livskris 

Fallet med den förlorade tidens nycker. Av Rune Christiansen.  
Ett par månader efter sin mammas död reser Norma till sin pappa, Torsten, som har bosatt sig i ett ombyggt 
sommarhus på en ö. Torsten och mamman separerade när Norma var i mitten av tjugoårsåldern. Nu är Norma 
själv på väg att skiljas; hon har lämnat sin dotter hos hennes pappa i staden under denna junivecka. I ständiga 
försök att förstå sig själv och livet är Norma uppmärksam på allt som händer som om det vore tecken som talar 
till henne. 

Fröken Perfekt. Av Maria Parkhede.  
I lågstadielärare Emma Bengtssons klassrum står bänkarna i raka led, pennorna är välvässade och kritorna 
färgsorterade. Men under den prydligt knäppta koftan bultar ett 38-årigt hjärta hos någon som drömmer om 
att hitta kärleken innan hon helt förvandlats till en gammal nucka. Musikgeniet Sam Brandons liv är däremot 
kaotiskt. Är han redo att gifta sig? Och hur ska han lyckas få ihop ett pampigt öppningsnummer till den stora 
Tillsammansgalan på Globen till hösten? När Emmas lillebror Linus blir akut sjuk, och riskerar att förlora 
sitt jobb, hoppar Emma in i hans ställe. Utklädd till Lisebergskanin släpar hon runt på Sam en hel dag, på en 
fejkad svensexa. 

Färskt vatten till blommorna. Av Valérie Perrin.  
Violette Toussaint är vaktmästare på en kyrkogård i en liten by i Bourgogne. Tillfälliga besökare och lokala 
invånare samlas gärna i hennes kök för en kopp kaffe, en pratstund, en gråtstund eller ett förlösande skratt. 
Violette är en tystlåten kvinna som föredrar att lyssna på andra. Få vet egentligen varför hon lever här ensam, 
mellan sin vackra trädgård och den välskötta kyrkogården, bara att hon verkar vara tillfreds och sprider lugn 
och värme omkring sig. En dag får hon besök av en poliskommissarie vars mor önskat att bli begravd på hen-
nes kyrkogård och det blir slutet på hennes stillsamma tillvaro... 

Halvansiktet. Av Chen Maiping.  
Ungdomarna från Shanghai vill göra en samhällsvetenskaplig studie i den lilla byn för att identifiera vem som 
är kamrat och vem som är fiende, för bara då kan de bedriva klasskamp på riktigt. Men massmötet som de ar-
rangerar för att kritisera den före detta prästen fader Lu stoppas av Halvansiktet, en ”revolutionär soldat” som 
de trodde var en klassbroder. 

I går. Av Agota Kristof.  
Varje dag upprepar Sandor Lester sin ”idiotiska kapplöpning”: kliver på bussen, stämplar in på fabriken. På 
lördagarna träffar han Yolande, som han inte är särskilt förtjust i. Den lilla tid han har över ägnar han åt att 
drömma om ett annat liv, en stor författares liv. Och åt att tänka på Line, den perfekta kvinnan. En morgon på 
bussen är det Line, den riktiga Line, som dyker upp från hans förflutna som landsflykting.”Då var det alltså 
henne jag väntade på!” 

Ingen pratar om det här. Av Patricia Lockwood.  
En kvinna som blivit känd genom sina virala inlägg på sociala medier åker jorden runt för att träffa sina dyr-
kande fans, helt och hållet uppslukad av internet eller som hon benämner det: portalen. Plötsligt tränger två 
meddelanden från hennes mamma igenom hinnan: Nåt har gått fel, och Hur fort kan du komma hit? Medan 
det verkliga livet krockar med den alltmer barocka portalen konfronterar kvinnan en värld som både verkar 
innehålla ett överflöd av bevis på att det finns godhet, empati, och rättvisa i universum, och svämma över av 
stöd för motsatsen. 

Inget i sikte. Av Jens Rehn.  
Sommaren 1943. Mitt under brinnande krig driver en ensam gummiflotte omkring någonstans ute på Atlanten. 
Ombord finns en amerikansk stridspilot och en tysk matros. Den ene saknar en arm, den andre hemsöks av hal-
lucinationer. Men de har överlevt, och i väntan på att någon ska upptäcka dem och komma till deras undsätt-
ning berättar de sina livshistorier för varandra, ungdomsminnen, kärleksepisoder, drömmar som återstår att 
förverkliga. 
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Inte utan min syster. Av Åsa Hellberg.  
Systrarna Anna och Cornelia växer upp på en gård utanför Fjällbacka, i Kville socken. Familjen är fattig, men 
trots detta får de yngsta flickorna chansen att utbilda sig till sjuksystrar. I storstaden möts de av en helt ny värld 
av läkare, kvinnosakskvinnor och fascinerande patienter. De vill bli den nya sortens kvinnor, fast priset de får 
betala är högt. Bara några år senare krossas tillvaron. Ett oäkta barn, en ansvarslös man och förbjuden kärlek 
drar isär systrarna. Tragedierna följs av år av svårigheter. Det starka band de haft slits sönder av olyckor, kaos 
och sorg. Var hittar man glädje när hoppet tycks gått förlorat? 

Jorden skälver, marken gungar. Av Erica Eklund.  
Det är just när livet ser ut att vända till det bättre som min pappa dör. Jag är 18, han ska snart fylla 45, precis 
som jag när den här boken kommer ut. Det här är berättelsen om mig och min pappa Uffe. En berättelse om 
hur vi älskar varandra men där pappas alkoholmissbruk skapar stora konflikter. 

Konsten att inte hitta sig själv på Bali. Av Zandra Lundberg.  
Zandra är hopplöst less på sitt liv. Less på sin karriär som kvällstidningsreporter i Stockholm. Less på sin dyra 
bostadsrätt med märkliga grannar. Less på sorgekänslan inombords. Så föds idén att omskapa sig själv: Zandra 
ska bli en yogamänniska. I jakten på att hitta sig själv reser Zandra runt i världen. Det visar sig finnas en upp-
sjö av lärare, gurus och healers som gärna berättar för henne hur hon ska må bättre. Konstigt nog mår hon bara 
sämre ju mer hon försöker. En morgon på en strand i Indien kraschar hon totalt. 

Konsterna. Av Elin Ruuth.  
Konstnärinnan Dagmar Dreyer och hennes make, sagomålaren Vilhelm, har sökt sig till en lantlig idyll utanför 
Gränna för att odla sitt måleri. Men Vilhelm är frustrerad eftersom hans illustrationer är mer efterfrågade än 
hans konst, och i ateljén står Dagmars dukar ofullbordade; i 1910-talets konstliv är det männen som målar och 
kvinnorna som dekorerar hemmet. Nu planerar paret en stor midsommarfest för vänner, kollegor och rivaler. 
Eventuellt väntar ett stort uppbrott. Och långt ifrån alla inbjudna drar jämnt. 

Koryféerna : en konspirationsroman. Av Lena Andersson.  
En februarikväll skjuts landets främste statsman till döds på öppen gata. Polischef Rolf Utterström tar kom-
mandot över spaningarna men ingen gärningsman grips och mordet förblir ett öppet sår i nationen. 

Kromosomparken. Av Jonas Gren.  
När berättelsen börjar har Ella brutit upp från den internationella forskarkarriären och hamnat i Ödsele. Hon 
knegar på fabriken som tillverkar planetens termostat och dagdrömmer om barndomen och systern som dog. 
Och om ömhet, simhallen och att kunna plocka hjortronen själv. Det är en utopisk dystopi där det framtida 
livet packas in i ett reflekterande dis. 

Kvinnan som samlade världen : historien om Marie Hammer. Av Eva Tind.  
Under fyra decennier, från 1930-talet till 1970-talet, reser den danska zoologen och entomologen Marie Ham-
mer jorden runt med ett övergripande mål: Hon ska genom sina insektsstudier bevisa att världens kontinenter 
en gång suttit ihop. Hon bildar också familj, men vägrar - i trots mot den rådande tidsandan - att låta det stå i 
vägen för hennes forskning. 

Kärlek i fem akter. Av Daniela Krien.  
En roman som utforskar vad som finns kvar efter att kvinnor har uppfyllt sina roller som fruar, mödrar, vänner, 
älskare, systrar och döttrar. Dagen då bokhandlaren Paula konstaterar att hon är lycklig igen är en söndag i 
mars. Bakom henne ligger den nattsvarta sorgen över maken och barnet hon förlorade. Författaren Brida har 
känt sig slukad av mammarollen och inte haft någon tid till att skriva. Nu har hennes man träffat en ny kvinna 
och Brida ångrar bittert att hon inte valde arbetet framför familjen. Är det för sent att börja om på nytt? 

Livets lyckliga omvägar. Av Charlotte Butterfield.  
Jessica Bay har allt och det är alldeles för mycket. Griniga tonåringar, ett hektiskt läkarjobb och en man som 
minns att det är 632 dagar sedan de låg med varandra, men däremot inte kommer ihåg att ta ut soporna Jess är 
nära den berömda väggen.  När chansen att byta liv dyker upp, tar hon den direkt. Jobbet som husläkare på en 
pytteliten ö i engelska kanalen kan vara familjens möjlighet att hitta tillbaka till varandra. Isle of Forth visar 
sig vara en vacker, charmig och välkomnande ö, men ön har en hemlighet: om du sitter på en speciell bänk på 
klipporna i solnedgången kan du färdas tillbaka i tiden och återuppleva vilken dag du vill i ditt förflutna. Du 
får en chans att göra om och göra rätt. 8.



Löftet. Av Damon Galgut.  
Det börjar med en begravning. Året är 1986 och apartheidregimen går mot sitt slut. Familjen Swart dras isär 
efter mammans död, och de efterlevande återser varandra bara när nya begravningar för dem samman. Det 
enda som består är familjegården och de obesvarade frågorna kring ett löfte som aldrig infriats. Boken fick 
Booker-priset 2021. 

Magikern. Av Colm Tóibín.  
Thomas Mann växer upp i en by på den tyska landsbygden. Fadern är konservativ och auktoritär, modern und-
flyende och oberäknelig. Den lille pojken lär sig tidigt att aldrig låta någon få veta vad han verkligen känner: i 
hemlighet ägnar han sig åt konst och litteratur, i hemlighet åtrår han pojkar mer än flickor. När han möter Katia 
förändras allt. Hon har vuxit upp i en rik judisk familj där konsten står i centrum. Thomas och Katia gifter 
sig, skaffar sex barn, och med tiden blir Thomas Mann en uppburen författare som belönas med Nobelpriset i 
litteratur. Ändå förblir han alltid en person som alla känner till men som ingen någonsin får lära känna. Så går 
världen i kras. Hitler griper makten, snart står hela världen i brand och familjen måste lämna allt bakom sig. 

Passera. Av Nella Larsen.  
En sommardag 1927 möts två kvinnor på en hotellterrass i Chicago. Irene Redfield märker att någon stirrar 
på henne och tror först att hon blivit avslöjad. Så känner hon igen kvinnan vid bordet intill som Clare Kendry, 
barndomsvännen från en helt annan del av staden. Båda kvinnorna passerar som vita på en plats där de egentli-
gen inte har tillträde. Mötet mellan dem leder in på en väg som obönhörligen slutar i tragedi. 

Pendlarsällskapet. Av Clare Pooley.   
Varje morgon åker den excentriska tidningskrönikören Iona Grey tunnelbanan tio stationer, från Hampton 
Court till Waterloo Station. I hemlighet betraktar hon alla de karaktärer som reser samma rutt: Den söta bok-
malen. Den ensamma tonåringen. Sjuksköterskan. Den till synes framgångsrika mansgrisen som alltid sitter för 
brett isär med benen. Men en morgon sätter en av resenärerna en vindruva i halsen. Detta skapar en kedjereak-
tion som gör att de annars så tysta resenärerna måste börja prata med varandra. Och plötsligt börjar vänskaper 
att blomma... 

På egna ben. Av Sheila O’Flanagan.  
Delphie älskar sitt jobb, sina vänner och sitt fantastiska hus vid havet. Hon är lycklig även om hon varken 
har man eller barn något som hennes familj har svårt att acceptera. För att få dem att sluta ifrågasätta hennes 
livsstil bjuder hon med ett gammalt ex som dejt till sin brors bröllop. Det är en förvånansvärt trevlig kväll, tills 
Delphie får ett ödesdigert samtal. Hon tvingas lämna sitt jobb, helt utan någon plan B. Delphie börjar tvivla på 
vem hon är och vad hon egentligen vill. Har hennes mamma rätt? Är det dags för ett lugnare tempo, borde hon 
slå sig till ro och bilda familj? 

Rosalinds resa. Av Muna Shehadi.  
Första delen i trilogin om Fortunas döttrar. Rosalind, Olivia och Eve är döttrarna till den vackra och omtalade 
skådespelerskan Jillian Croft, och hennes make Daniel Braddock. Trots att deras mor till och från kämpade 
med sin psykiska hälsa hade de på många sätt en storslagen uppväxt. Men när hon dör kommer döttrarna över 
läkarjournaler som antyder att deras mor aldrig kunnat föda dem. Medan Olivia och Eve hävdar att det som 
står i journalerna inte kan stämma, kan mellansystern Rosalind inte släppa tanken på att hela hennes barndom 
kan vara en lögn. Hon börjar forska i vad som kan ha hänt, och spåren leder henne till operasångerskan Leila 
Allerton i New Jersey. 

Rosenträdgården. Av Tracy Rees.  
Tre kvinnors livsöden vävs samman och skildrar såväl Londons slum som dess högsta societet vid förra sekel-
skiftet. London 1895. Olive Westallen lever ett priviligierat liv i familjens hem i West Hampstead, om än ett 
ensamt liv. Vid 28 års ålder anses hon för gammal för giftermål, men Olive tänker inte gråta över vad hon mis-
sat. För tolvåriga Ottilie Finch är staden en spännande plats att utforska. Den enda skuggan över hennes dagar 
är moderns mystiska sjukdom. Mrs Finch är instängd i sitt rum och träffar ingen. När artonåriga Mabs Daley 
erbjuds arbete som piga hos familjen Finch i deras eleganta townhouse, känns det som en biljett till ett bättre 
liv. Hon vet inte att allt inte är så perfekt som det verkar.  
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Sir Richards hemligheter. Av Julia Quinn.  
Fjärde och avslutande delen i serien Smythe-Smith-kvartetten. Sir Richard Kenworthy har mindre än en månad 
på sig att hitta en lämplig brud – han har med andra ord varken tid att vara kräsen eller spela svårfångad. Men 
när han ser kvinnan som sitter bakom cellon på Smythe-Smiths årliga, och musikaliskt olidliga, konsert vet 
han att hon är den rätta. Iris Smythe-Smith är van att hamna i skymundan med sitt ljusa hår, blyga uppsyn och 
sin torra och underfundiga humor. Därför blir hon direkt misstänksam när sir Richard introducerar sig och 
börjar uppvakta henne. Han beter sig som om han vore kär. 

Skrivkramp. Av Lilly Emme.  
Med tanke på Emmas bakgrund tar förläggaren för givet att även nästa bok ska utspela sig i Indien. Men 
Emma har drabbats av skrivkramp medan hennes deadline obevekligt närmar sig. När hon blir erbjuden tjäns-
ten som husmor på en internatskola packar hon väskorna och lämnar London. Kanske vaknar kreativiteten till 
liv om hon byter miljö? Hon föreställer sig att arbetet kan skötas med vänsterhanden och att hon ska få mycket 
tid till sitt manus, men livet som husmor är krävande och intensivt. Då hon möter eleven Mira inser Emma att 
det finns fler som har kommit på villovägar i livet. Kan de två hjälpa varandra att hitta vägen framåt? 

Skuggkungen. Av Maaza Mengiste.  
Etiopien, 1935. Med hotet om Mussolinis styrkors antågande hängande över dalen försöker Hirut, anpassa 
sig till livet som barnflicka hos Kidane, som är officer i kejsar Haile Selassies armé. Han är i full färd med att 
mobilisera sina starkaste män inför italienarnas invasion. Men när de dåligt utrustade och illa tränade etiopiska 
styrkorna förlorar slag efter slag och kejsaren till slut går i exil, så är det Hirut som har en plan för hur folket 
ska hålla hoppet vid liv. Hon klär ut en jordbruksarbetare till Selassie för att hålla kampen vid liv, och blir 
sedan själv den falske kejsarens vakt, vilket inspirerar andra kvinnor att ansluta till kampen mot fascismen. 
Kriget är inte över. 

Slakthus 5. Av Kurt Vonnegut.  
Billy Pilgrim är spastiker, fast hans ryckningar sker i tiden och inte i rummet. Utifrån egna erfarenheter från andra 
världskriget drar Vonnegut historien om den tragikomiske Billy Pilgrim, som alltså färdas i tiden ibland, exempel-
vis från en optikerkongress i Kanada 1963 till ett fångläger i Dresden 1945, där medfångarna vållar honom lika 
stora problem som vakterna; kronologin är uppbruten, fiktionen skiktas i många lager, ironierna är många, men 
berättelsen graviterar ofrånkomligen mot det stora traumat, för såväl Vonnegut som hans huvudperson: de alliera-
des bombning av Dresden i krigets slutskede, och den eldstorm som slukade staden och dess invånare. 

Smugglarna från paradiset. Av Henrik Sjöberg.  
Ett halvår efter att nordkoreanerna öppnat sin första ambassad i Sverige fick de reda på Nordkorea inte längre 
hade råd att betala för ambassaden. I stället för att stänga och åka hem inledde de nordkoreanska diplomaterna 
en kamp för att försöka rädda sin ambassad utan att tappa ansiktet. De började smuggla och sälja sprit. Penga-
jakten tvingar in dem i Stockholms undre värld. Snart får säpomedarbetaren Casimir Wickström och senare 
även UD nys om skumraskaffärerna och konfronterar Park. Under hot om att bli utkastad från Sverige iscensät-
ter Park en sista kupp: att få Ingmar Bergman att flytta till Nordkorea.  

Sol till Juni. Av Linda Gustafsson.  
Juni varvar kaféjobbet på Annas med att umgås med familjen i västkuststaden Uddevalla. Hon har fjärilar i 
magen efter att ha träffat killen med smilgroparna, funderar över framtida studieort och ser fram emot att lägga 
det förflutna bakom sig. Tillvaron är alltså ganska bra fram tills hon hittar brevet från sjukhuset som förändrar 
allt. I takt med att mamma Veras yogastarka armar blir grillpinnstunna drar Juni sig undan för att hålla ihop. 
Hon kan inte gråta ens om hon försöker. Medan lillasyster Siri skapar budgetmallar och försöker hålla ihop fa-
miljen, ljuger Juni för killen med smilgroparna om sjukhusbesöken, förtjockningsmedlet och den förskräckliga 
rampen. Hon spenderar alltmer tid på kafét och låtsas som om allt är som vanligt, fast det inte är det. 

Sönderfall. Av Axel Hellby.  
Första boken om Hundberget, en historia om kärnkraft, våld och vanligt folk. Filip gillade rock och bärs. Nu är 
han död. Albert är som folk är mest, frånskild och lite för snäll. Nu har han hittat ett lik. Och en geigermätare. 
Stina är sjuksyster och kaxig. För kaxig, verkar anabolakollegan tycka. Maggan är en liten tant som jobbar på 
skolan. Tursamt nog för Stina är hon också aikidofantast. Alla bor de i Hundberget, en liten kommun i nord-
västra Sörmland med gamla pengar och urholkad arbetsmarknad. Nånstans ute bland granarna norr om stan 
finns dessutom en alldeles ny och hemlig industritomt bakom taggtråd. 
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Tjejmiddagen. Av Marie-Louise Marc.  
Maria, Gabbi och Rakel är bästa vänner. Trots viss åldersskillnad var kemin omedelbar när de träffades på 
gymmet en gång i tiden och sedan dess har gänget samlats en gång i månaden och haft tjejmiddag. Då dricker 
de bubbel, skvallrar och stöttar varandra i livets med- och motgångar. Under en tjejmiddag berättar Gabbi att 
hon råkat dra hem en viss Johannes Fahlström från krogen. Den snygge och charmige tränaren som brukade 
leda deras gympapass. Men reaktionerna från Rakel och Maria blir inte vad Gabbi förväntat sig – för det Gabbi 
inte vet är att de båda har helt egna kopplingar till Johannes … 

Vallmosystrar. Av Josefine Sandblom.  
En och annan vit lögn drar alla. Så även trettioåttaåriga Lorina Vallmo. Hon, som helt saknar biologisk klocka, 
ljuger hejdlöst när omgivningen irriterande ofta påtalar att det är dags för henne att bilda familj. Ett bröllop är 
också i antågande. Förvisso ljuger hon om det med, men hon har sina anledningar. När en okänd kvinna en dag 
skickar ett brev med ett par få, men brutala ord, rämnar alla Lorinas framtidsplaner. Hon får högst ofrivilligt ett 
barn på halsen och hennes förmåga att ljuga sig fram i livet verkar inte längre kunna hjälpa henne ett dugg.  
 
Värma händer. Av Katarina Widholm.  
Fortsättning på ”Räkna hjärtslag”. Stockholm, 1942. Den unga Betty från Hudiksvall är numera gift med sonen 
i doktorsfamiljen Molander där hon tidigare arbetade som hembiträde. Det är beredskapstider och ransonering 
men Betty tycks ha allt hon kan önska sig: en rar dotter, ett vackert hem i en av Stockholms nya villaförorter, 
tjusiga kläder och ett givande arbete på Småtrycksförlaget. Men hon är inte lycklig. Äktenskapet med Carl-Ax-
el knakar i fogarna och hon oroas över makens oförmåga att handskas med pengar och alkohol. Hon grubblar 
också över vad som egentligen hände med dotterns verklige far, den judiska universitetslektorn Martin Fischer, 
som är spårlöst försvunnen. 

Videbuskarna och andra vidunderliga berättelser. Av Algernon Blackwood.  
Algernon Blackwood (1869-1951) är en av den klassiska skräcklitteraturens verkliga giganter. Denna boken 
innehåller 13 av hans bästa och mest kända skräck- och spökhistorier. 

Fantasy
Elementens hjärta. Av Wilma Sjökvist.  
Som nyfödd blev Ledina övergiven i skogen. Under hela sin uppväxt blev hon kallad för missfoster så många 
gånger att hon till slut trodde på det själv. För hon är inte som alla andra. Hon är ingen vanlig bändare. Men en 
dag sker en jordbävning som får hennes liv att vändas upp och ner på ett sätt som hon aldrig någonsin trodde 
var möjligt. Allt hon tror sig veta ställs på prov och plötsligt måste Ledina gå emot allt som hon är för att bli 
den hon är menad att vara. 
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Bedragerskans revansch. Av Johan Elfner.  
Maria Berg har funnit sig tillrätta vid kusten i Portugal efter allt drama då hennes man Jan Berg dog, återupp-
stod och dog igen. Han lämnade en stor livförsäkring efter sig som Maria kan försörja sig på. Men vad händer 
om alla turer kring livförsäkringen avslöjas? Står Maria utan pengar då? När vinodlaren Octave Pernet råkar i 
skuld till den italienska maffian dras Maria Berg ofrivilligt in i en farlig händelsekedja där förvecklingar avlö-
ser varandra. Tillsammans med Eduardo och José hamnar hon i ett gastkramande vågspel. 

Blodland. Av Kim Faber & Janni Pedersen.  
Tredje boken om Martin Juncker. Martin Juncker har knappt hunnit tillbaka till jobbet efter en allvarlig opera-
tion när en ung kvinna hittas mördad på Amager Fælled. Hon har kvävts till döds och lämnats kvar halvnaken 
i ett buskage. Hennes kläder ligger prydligt hopvikta på marken vid sidan av kroppen. Det finns inga spår att 
gå på. Men mordet väcker något till liv i Juncker. För tio år sedan utredde han ett liknande fall, där man aldrig 
hittade gärningsmannen, och nu kan han inte frigöra sig från tanken att det kan vara samma mördare. 

Brinnande kåk. Av Rouzbeh Massarat Agah.  
Sam är kickad från fotbollslaget, det som var tänkt som hans biljett från Husby, förorten där han inte passar in. 
I brist på annat hänger han med den gängkriminella Karim, något han kommer att få ångra djupt. Jonas råkar 
korsa Sams väg en utekväll, och utsätts för misshandel av Sams sällskap Karim varefter han postar ett olämp-
ligt ”rasistiskt” inlägg på Facebook. Han letar sig också in i mörkret på Flashback där han knyter nya bekant-
skaper med människor som han motvilligt förstår är nazister. Zakaryia flyr vistelselandet Iran för att ta sig till 
Sverige, men tappar bort sin lillebror Hussien någonstans på vägen. Han lovar att aldrig mer synda om Hussien 
hittas levande. På asylboendet måste han snart konfrontera den krigsskadade Alireza vars beteende blir alltmer 
labil efter att han misshandlats av ett gäng nazister på plattan. 

Den gråtande violinisten. Av Veronica Sjöstrand.  
Andra delen i serien om Stella Rodin. Den hyllade violinisten och världsstjärnan Angela Yin mördas brutalt 
under ett inbrott i sitt hem i Paris och hennes ovärderliga stradivarius hittas slagen i småbitar. Samtidigt för-
svinner Angelas syster Sophie spårlöst, franska polisen sätter in alla resurser för att hitta gärningsmännen och 
Sophie innan det är för sent. Stella Rodin kallas till Paris för att utreda brottet åt försäkringsbolaget och inser 
att allt inte är vad det synes vara. Under tiden utbryter kaos hos familjen Rodin i Stockholm när Stellas far går 
bort och chockerande familjehemligheter avslöjas. 

Det andra arvet. Av Malin Sanglert.  
Sofie ärver sina morföräldrars sekelskiftesvilla i Skärviken på västkusten av en moster hon aldrig träffat. Hen-
nes plan är att renovera huset till en perfekt sommaridyll. Renoveringen kantas av minnen från barndomens 
somrar. Huset gömmer hemligheter, och i takt med att hon rensar ut, väcks allt fler frågor. Varför bröt morför-
äldrarna kontakten med Sofie, och hur kommer det sig att hennes mamma blir så upprörd när hon hör att Sofie 
är i Skärviken? Huset som hon förknippat med skollov och salta bad känns inte längre tryggt, och hon börjar 
ana att någon iakttar henne i skydd av sommarnatten. Någon som vill att hon ska bli rädd. 

Djävulen & det mörka vattnet. Av Stuart Turton.  
Året är 1634 och Samuel Pipps, världens främste detektiv, forslas ombord på ostindiefararen Saardam. I säll-
skap har han sin lojala livvakt, Arent Hayes. Bland de andra passagerarna finns Sara Wessel, en adelskvinna 
med en hemlighet. Men fartyget har knappt hunnit komma ut på öppet hav förrän resan börjar förgiftas av 
djävulskap. En märklig symbol dyker upp på seglet. En död spetälsk tycks röra sig över däcken. Boskap dör 
i natten. Och dessutom hör passagerarna en fasansfull röst viska till dem i mörkret. Onda krafter rör sig över 
fartygets däck och sakta men säkert får de resenärerna att vända sig mot varandra. 

Där korparna skriker. Av Dag Öhrlund.  
Åttonde boken med kommissarie Ewert Truut. Dottern till en rik affärsman försvinner spårlöst från Stockholm, 
kidnapparna kommer snart med orimligt höga krav och Ewert har inga spår att gå efter. Tillsammans med med-
arbetarna Carolina Herrera och Richard Kahn inleder Truut en ny, till synes hopplös, kamp mot oförstående 
chefer som inte vill hjälpa honom att få fram lösensumman samtidigt som tiden går. Parallellt ska han sköta 
om sina husdjur, inklusive den nytillkomna papegojan Per Albin, och odla kärleksförhållandet med den gifta 
hjärtläkaren Rebecca. 
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Flod av döda själar. Av Liz Moore.  
I ett område i Philadelphia som brottas med utbrett drogmissbruk har två tidigare oskiljbara systrar hamnat på 
motsatta sidor av samhället. Den ena systern, Kacey, lever på gatan och är fast i sitt drogberoende. Den andra, 
Mickey rör sig på samma gator men som polis. De har ingen kontakt med varandra, men Mickey oroar sig 
ständigt över sin syster. Så försvinner Kacey en dag spårlöst, i samma veva som en rad mord begås i Mickeys 
distrikt. Mickey blir besatt, farligt besatt, av att hitta förövaren - och sin syster - innan det är för sent. 

Flyktdjur. Av Inger Frimansson.  
Etel växer upp på en gård i Mellansverige. På gården finns fyra shirehästar, världens största hästras. De fyra 
djuren är starka och lynniga, men snälla om man behandlar dem på rätt sätt. Ungefär som Johan, gårdens äga-
re. När Etels pappa försvann när hon var liten tvingades hans yngre bror Johan att ta ansvar både för dem och 
för släktgården. Etel vet att Johan ibland hamnar i perioder av oförklarligt tungsinne. När hon en dag blir djupt 
förälskad i Karl väljer hon att flytta och leva ihop med honom. Trots att Johan gör allt för att förhindra det. 

Hanteraren. Av Mats Ahlstedt.  
Sjätte fristående delen i serien om profilerare Ella Werner vid Göteborgspolisen. Klockan är 22.22 när Ella 
Werners telefon ringer. ”Han är död.” Sedan bryts linjen. Ella Werner anar att det handlar om hennes infiltratör 
Christer Quist. När hon kontrollerar uppgiften får hon beskedet att en utbrunnen bil påträffats i ett vägdike 
och att kvarlevorna efter föraren stämmer in på hans signalement. Vem kände till att hon var hans hanterare? 
Ett vittne, journalisten Mia, tipsar polisen om att den misstänkta bilolyckan i själva verket kan handla om ett 
mord. Polisutredningen hinner knappt påbörjas innan det uppdagas att infiltratören hade en tvillingbror. Är det 
i själva verket han som är mördad - av misstag? 

Helvetestimmen. Av Ant Middleton.  
Det har gått sex månader sedan Mallorys allra sista och katastrofala uppdrag som gruppbefäl i specialförbandet 
i Afghanistan. Ett uppdrag han minns med ett enda ord: Helvetestimmen. Beslutet han fattade den natten, och 
konsekvenserna av det, plågar honom. Flera soldater i patrullen miste livet och Donno, en av hans närmaste 
män från specialförbandet, ligger i koma. Så kontaktas Mallory av Donnos mamma som behöver hjälp: Scott, 
Donnos tvillingbror, är spårlöst försvunnen i Sydafrika och polisen vägrar att söka efter honom. Mallory tar sig 
an uppdraget. Kanske gör han det av dåligt samvete eller kanske för att få upprättelse. 

Hennes rykte. Av Sarah Vaughan.  
Emma Webster brinner för politiken. Men ju tydligare hon profilerar sig som parlamentsledamot, desto mer hat 
och hot tvingas hon utstå. När Emma drar igång en kampanj för att skydda offer för hämndporr på nätet riktas 
mediernas strålkastarljus mot hennes eget privatliv. Kort därefter händer det ofattbara: en man hittas död i Em-
mas övernattningslägenhet i London. Plötsligt finner sig Emma anklagad för mord. 

Inga utvägar. Av Zana Kaya.  
En sensommarkväll blir Fikret brutalt avrättad utanför en cementfabrik i Borlänge. Det blir startskottet på en 
gansteruppgörelse som snabbt eskalerar till ett fullskaligt gängkrig mellan unga, vilsna män. Adam Meijer, 
som motvilligt tar över ledarrollen efter Fikret i bostadsområdet Tjärna Ängar, försöker både hämnas hans 
död och försvara gängets position i den kriminella världen. Men allt går åt helvete, och när polisen inleder en 
specialoperation i förorterna för att komma åt ledarna dras snaran åt allt hårdare. 

Kallmyren. Av Liza Marklund.  
Fristående fortsättning på ”Polcirkeln”. I augusti 1990 gick Wiking Stormbergs fru Helena ner sig i Kallmyren 
och drunknade. Kvar vid myrkanten låg deras baby, halvdöd av insektsbett. Helenas kropp återfanns aldrig. 
Wiking kom aldrig över förlusten av hustrun. Åren gick, decennierna. Han kom att leva för sina barn och sitt 
arbete som polischef i Stenträsk. Men så en fredagseftermiddag landar ett brev i brevlådan hemma hos Mar-
kus, Wikings och Helenas numera vuxne son. Ett hot, eller kanske en varning, skrivet med Helenas handstil 
och undertecknat med hennes signatur: stjärnan som ser ut som ärret på hennes mage. 

Karma är en bitch : mordet på en klimatikon. Av Benjamin Falk.  
När Sveriges miljöminister och internationella klimatikon Vilgot Svantesson hittas spektakulärt mördad på sitt 
hotellrum efter en miljökonferens, bestämmer sig bästa vännerna Franz Brask och Lizzie Andersson att lösa 
mordet efter att själva ha blivit misstänkta. Snart involveras Sveriges vassaste kriminalreporter Zelma Zulu och 
en dynamisk, om än, okonventionell deckartrio bildas. 
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Kungshjärta. Av Lars Wilderäng.  
Fristående uppföljaren till ”Drönarhjärta”. Året är 2019. En svensk agent vid Kontoret för särskild inhämtning 
försvinner spårlöst på uppdrag i den militäriserade ryska exklaven Kaliningrad vid Östersjöns ostkust. Hanna 
Hjerta vid avdelningen för Särskilda omständigheter dras från rutinuppdrag i Sverige och skickas för att för-
söka hitta agenten eller alternativt sopa igen spåren efter honom - ett uppdrag som borde vara enkelt. Men när 
det förflutna ruvar på hämnd och revansch dras Hanna in i en konspiration och ett förräderi som hotar regionen 
på ett sätt ingen kunnat förutse och insatserna blir personliga. 

Minnesförlusten. Av Anna Fredriksson.  
En kvinna vaknar upp på sjukhus utan ett enda minne. En ID-handling visar att hon heter Klara och är 37 år, 
men ingenting förklarar varför hon har hittats skadad och livlös ute till havs. Tillsammans med psykologen 
Tim försöker hon nå fram till sanningen om sig själv, men ju mer hon får reda på, desto mer inser hon att 
någon är ute efter henne. 

Mittlandet. Av Johanna Mo.  
Tredje delen i ”Ölandsbrotten”. Juni 1999. Sista kvällen med studentgänget slutar med att Mikael försvinner 
spårlöst. 20 år senare hittas hans skelett i Mittlandsskogen på Öland, det är uppenbart att han blivit mördad. 
Mikaels efterlevande måste få ett avslut och Hanna Duncker och hennes kollegor vid Kalmarpolisen ska lösa 
mysteriet.Hanna är upp över öronen förälskad i Isak men plågas av kampen med sitt eget förflutna. Vad hände 
egentligen när hennes pappa dömdes för mord? Någon tar till allt grövre medel för att sanningen inte ska 
avslöjas och Hannas liv står på spel. 

Morden i Great Diddling. Av Katarina Bivald.  
Den svenska författaren Berit Gardner har dragit sig tillbaka till en stuga i Cornwall för att bota sin skriv-
kramp. I en nedgången by långt från idylliska kustcaféer och turister hoppas hon finna lugn och ro, men när ett 
mord sker på en tebjudning med de udda byborna blir det precis tvärtom. Kommissarie Ian Ahmed vid Devon 
& Cornwall-polisen får ansvaret för utredningen. Han är fast besluten att hitta gärningsmannen innan fler mord 
sker. Byborna vill däremot utnyttja dådet för att locka dit turister, och Berit Gardner är snart indragen i både 
byintriger och mordutredning. 

Mörk flod. Av Deon Meyer.  
Med snuten Bennie Griessel. Bennie kämpar för att hålla ihop sitt äkten skap och för att hålla sig nykter. Samti-
digt får han och kollegan ett uppdrag i Stellenbosch, där en student försvunnit. Det visar sig finnas kopplingar 
till den lokala storföretagaren som inte har rent mjöl i påsen. 

Passageraren 06:20. Av David Baldacci.  
Travis Devine, före detta ranger i amerikanska armén, numera finansanalytiker på Manhattan, kontaktas av en 
specialenhet inom Homeland Security. För att avvärja ett terrorhot vill enheten ha hans hjälp med att ta reda 
på vem som i hemlighet slussar kryptovaluta genom finanssektorn och varför. När Travis, som lagt sin militära 
karriär bakom sig, först vägrar hotas han med militärfängelse - Homeland Security vet att Travis begått ett 
fruktansvärt misstag under sin tjänstgöring i Afghanistan. Nu får han en sista chans att sona sitt brott.   

Sjöjungfrun. Av Anki Edvinsson.  
Andra boken med poliserna Charlotte von Klint och Per Berg. En hemlös kvinna hittas brutalt mördad i Ume-
älven. Poliserna Charlotte von Klint och Per Berg kopplas på fallet och en intensiv jakt på mördaren inleds. 
Allt förändras i ett slag när en ung man ställer sig på Rådhustorget med en bombväst. Hänger händelserna 
samman på något vis? Per och Charlotte inser att de måste agera snabbt för att få stopp på det accelererande 
våldet som drabbat staden. Samtidigt tampas Per med sjukdom i familjen och Charlotte ser sin nyfunna trygg-
het rämna när en gammal bekantskap dyker upp på polisstationen. 

Skred. Av Sara Strömberg.  
Sommaren regnar bort i Åre. Grävskoporna fortsätter att gröpa ur berget för att ge plats åt exklusiva fritids-
hus. Till slut går ett jordskred som drar fram mörka hemligheter. Vera Bergström har fått tillbaka jobbet som 
lokal redaktör på Jämtlandsposten och försöker ställa politikerna till svars för skredet. Samtidigt, på en gata i 
Stockholm, hittas ett armband som visar sig tillhöra den försvunne fårbonden Jonte Andersson. Varför dyker 
armbandet plötsligt upp i staden, när han försvann spårlöst mitt på fjället för över ett år sedan? Vera börjar 
gräva i fallet. 

14.



Stjärnkocken. Av Peter May.  
Med Edinburgh-polisen Fin Macleod. När Frankrikes mest hyllade kock, Marc Fraysse, kallade in världs-
pressen för att göra ett viktigt tillkännagivande sa ryktet att han var på väg att förlora en av sina tre åtråvärda 
Michelin-stjärnor. Men när journalisterna kom fram till Fraysses restaurang möttes de i stället av nyheten att 
den store stjärnkocken blivit mördad. Tillkännagivandet förblev ett mysterium, och sju år senare är mördarens 
identitet fortfarande en gåta. Polisen Enzo Macleod kastas in i den intrigtäta värld som omger den franska 
restaurangkulturen, la haute cuisine. 

Tala med de döda. Av Anna Jansson.  
Skelettet efter en nioårig flicka hittas i en blockstensgrotta i ett naturreservat. Polisens spår leder bakåt i tiden, 
till ett fosterhem som tog emot unga flickor, beläget i en gammal begravningsbyrå. Men hemmet brann senare 
ner och det är ont om ledtrådar. Det är kriminalinspektör Kristoffer Bark vid Örebropolisen som tar sig an 
fallet tillsammans med sitt brokiga team av omplacerade kollegor. Tipset om flickans kvarlevor kom från en 
kvinna, Magdalena Fernåker, som påstår sig ha mediala förmågor. Hon tar emot sina klienter på kursgården 
Himlagård, men när hon kallas till förhör är hon som uppslukad av jorden. 

Tigerögat. Av Catry & Toresson.  
Uppföljaren till ”Honungsapan”. Vardagen för svenska folket förändras i ett slag när ledningen för bank-
id mördas och tjänsten slutar fungera, samtidigt som mobilnätet slås ut av en cyberattack. Liket av en rysk 
överste är på villovägar och snart kommer larm om storskalig spekulation mot svensk ekonomi. Något är i 
görningen och KSI-agenten Mac får avsluta sin psykologbehandling och resa till Moskva i jakt på svar. Till sin 
hjälp har hon hackern Bosse som fått tag i kinesisk spionkod. Och förstås källan Mio som med fara för sitt liv 
inhämtar information i Putins närhet. 

Underström. Av Magnus Abrahamsson.  
Första delen i ”Mord på Norröra”. Det är en ovanligt varm och solig midsommarafton på Norröra i Stockholms 
skärgård. Öns traditionella firande avbryts när en kvinna hittats mördad på en ödslig strand. Polisinspektör Elsa 
Kahn, som försöker vila ut efter en utmattningsdepression med suicidala inslag, dras på gott och ont in i en 
komplicerad utredning där hennes sommargrannar på ön både misstänker och misstänks. Allt är inte frid och 
fröjd i sommaridyllen, och det finns hemligheter som till varje pris måste bevaras. 

Överlevarna. Av Jane Harper.  
Ett misstag förändrade Kieran Elliots liv för alltid och skuldkänslorna som fortfarande förföljer honom blossar 
upp när han besöker den lilla kuststad som en gång var hans hem tillsammans med sin fru och deras lilla dotter. 
Kierans föräldrar kämpar för att få saker att gå ihop i ett samhälle som är beroende av havet, både på gott och 
ont, och över dem hänger skuggan av den frånvarande brodern Finn.När en kropp upptäcks på stranden hotar 
väl bevarade hemligheter att dyka upp i den mordutredningen som följer. Ett sjunket vrak, en försvunnen flicka 
och frågor som aldrig fått något svar. 

På engelska
House of earth and blood. Av Sarah J. Maas.  
Half-Fae, half-human Bryce Quinlan loves her life. Every night is a party and Bryce is going to savour all the 
pleasures Lunathion – also known as Crescent City – has to offer. But then a brutal murder shakes the very 
foundations of the city, and brings Bryce’s world crashing down. Two years later, Bryce still haunts the city’s 
most notorious nightclubs – but seeking only oblivion now. Then the murderer attacks again. 

Love marriage. Av Monica Ali.  
Yasmin Ghorami, en ung kvinnlig AT-läkare, är på väg att gifta sig med läkarkollegan Joe Sangster. Parets bak-
grunder ser helt olika ut. Yasmins föräldrar, kommer ursprungligen från Bangladesh; pappan Shaokat är även 
han läkare, och mamman Anisha hemmafru med matlagning som specialitet, medan Joe har uppfostrats av sin 
ensamstående mamma, den kända feministen Harriet. Joe har problem med sitt sexmissbruk och förhållandet 
till sin respektlösa, dominanta mor och Yasmin har problem med sin familj, speciellt med sin konservative far. 
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Seriealbum
Hata samtiden. Av Nanna Johansson.  
Med satir tar n författaren upp samtidens hopplösa krav på perfektion, arbetsmoral och intresse för inredning. 
Hur orienterar man sig i systemet om man är fattig, ful, tjock, ledsen eller bara lite lat? Ska man rycka upp sig, 
känna sig värdelös eller bara ge fingret åt alltihop? 

Lyrik
Hundra dikter. Av Seamus Heaney.  
Ett urval av dikter utvalda av Seamus Heaneys (1939-2013)  familj och spänner över hela bågen av hans för-
fattarliv, litet men tillräckligt omfattande för att fungera som en introduktion. 

Limerickar. Av Edward Lear.  
Magnus Hedlunds nya översättning av 129 limerickar gör full rättvisa åt Lears egenartade fantasi och tillsät-
ter en dos av översättarens egen underskruvade göteborgshumor. Lear illustrerade själv sina limerickar med 
spretiga, underfundiga tuschteckningar, och dessa finns med i boken. 

Variationer på imperfekt : poesi. Av Nina Burton.  
En samling dikter om livets tempus. I dessa koncentrerade dikter pågår ett samtal mellan det avslutade och det 
oavslutade. Vilka former gäller för det kommande, för det förgångna? 

 
Belfast (drama)
Dag för dag (drama)
Doctor Strange in the Multiverse of Madness (action, äventyr, fantasy)
Fantastiska vidunder - Dumbledores hemligheter (äventyr, barn- och familjefilm)
Licorice Pizza (drama, romantik)
The lost city (action, komedi)
Röd (barn- och familjefilm, animerad)
Sonic the hedgehog 2 (barn- och familjefilm, komedi)
Uncharted (action, äventyr)
Utsökt (drama, komedi, historia)

 

Alla dessa djäfla qvinnor. Av Anna Laestadius Larsson.
Andra sidan månen. Av Mari Jungstedt.
Den sista middagen. Av Anna E. Wahlgren.
Drömmar till salu. Av Ada Wester.
Hanteraren. Av Mats Ahlstedt.
Parmiddagen. Av Martin Österdahl.

Toast. Av Neil Young with Crazy Horse.

Ljudböcker på Mp3

Film
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Bakom skottsäkert glas : min berättelse om fosterdiagnostik och abort i USA.  
Av Linda Rönn.  
Linda inser att hon är gravid. Beskedet kommer oväntat, men är välkomnat. Men så kommer samtalet. Läkaren 
har hittat något avvikande, något som kan vara en variation men som också kan vara farligt. De vet inte säkert 
än. Nu står Linda inför ett val som hon aldrig trodde att hon skulle behöva göra. Ett högst privat och käns-
lomässigt val som dessutom kantas av kulturella påtryckningar, geografiskt anknutna regler, hot och hat. En 
personlig berättelse som vänder ut och in på abort rättsfrågan i USA och världen i stort. 

Barbro före Babben. Av Babben Larsson.  
Barbro Larsson berättar om tiden innan hon blev Babben med hela svenska folket. Hon skildrar sin tidiga 
längtan efter scenen, kärleken till de älskade korna på gården, men även de där minnena som gör mest ont. 
Att känna sig ensam i sin egen familj. Att ständigt må dåligt över sin kropp. Att bli utsatt för övergrepp av sin 
kompis storebror. Och, att vara rädd för att inte hinna fram i tid när en älskad pappa håller på att dö. 

I Gösta Berlings fotspår. Av Lena Gynnemo.  
Selma Lagerlöf var uppvuxen med en mängd berättelser och skrönor som utspelade sig i hemtrakterna, dessa 
knöt hon ihop till debutromanen Gösta Berlings saga. Många av personerna, händelserna och miljöerna har 
förebilder i verkliga livet. Boken presenterar förebilderna till Gösta Berling själv, majorskan och kavaljererna. 

Min pojkväns dubbelliv : en sann historia. Av Cleo James.  
Mark och Cleo träffas av en ren slump, och de inleder vad som känns som en sagoromans. Mark är gift, och 
lämnar sin fru för att börja ett nytt liv med Cleo men trots att hon tror sig vara införstådd med att mannen hon 
fallit för inte är perfekt, inser hon snart att det kanske hade varit bättre om hon inte fallit för honom alls. Då är 
det dock redan för sent de är intrasslade i en destruktiv kärleksaffär som ingen av dem verkar kunna avsluta. 

Pepis flora : Josef Frank som mönsterkonstnär. Av Kristina Wängberg-Eriksson.   
Josef Frank, välkänd arkitekt, möbelformgivare och mönsterkonstnär föddes 1885 i Wien, men som jude 
tvingades han fly från den växande nazismen och antisemitismen. Han hamnade i hustruns hemland Sverige. 
Redan på 1920-talet i Wien hade Frank utvecklat sin mönsterkonst. Han ritade nu en egen flora med favoriter 
som bellis, tulpan, ros, vinda, viol, liljekonvalj, förgätmigej, krokus och pärlhyacint. Dessa blommor återkom 
sedan ständigt i hans konst. I Sverige inledde han ett ovanligt långvarigt och lyckligt samarbete med Estrid 
Ericson, skaparen av Svenskt Tenn.

Tusen år av glädje och sorg. Av Ai Weiwei.  
Här skildras hundra år av Kinas historia – genom berättelsen om författarens eget, extraordinära liv, och genom 
arvet efter hans far, landets mest hyllade poet. Boken belyser den myriad av krafter som format det moderna 
Kina, den fungerar också som en ständigt aktuell påminnelse om det akuta behovet av att kunna uttrycka sig fritt. 
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Best of Skåne : över 300 guldkorn. Av Caroline Alesmark m.fl.  
I denna guidebok tipsar skånska journalister om sina bästa tips till detta landskap. Med över 300 samlade se-
värdheter, upplevelser, kartor och personliga rekommendationer blir det omöjligt att missa det bästa av Skåne. 

Den lodande människan : havet, djupet och nyfikenheten : essäer. Av Patrik Svensson. 
Hur lärde sig människan att hitta på havet? Var Magellan verkligen den förste världsomseglaren? Hur bidrog 
kaskelotvalen till upplysningen? Hur vet vi egentligen hur djupt havet är? Efter boken ”Ålevangeliet” har Pat-
rik Svensson skrivit en bok om människorna som utforskat, kartlagt, försökt förstå och lägga havet under sig. 

Din biljett till internet : kom i gång och förstå den moderna tekniken.  
Av Marianne Engman.  
Känner du dig hemma i det digitaliserade samhället? Hann du hoppa på tekniktåget? Eller känns det som att tå-
get har lämnat perrongen och det är för sent att kliva ombord? Här finns korta och enkla svar på vanliga frågor 
om den moderna tekniken. 

En liten guide till astrologi. Av Marion Williamson.  
Här lär du dig vad astrologi är och hur du kan använda kunskapen på olika sätt. Du får en större förståelse för 
planeternas och solens positioner och även kunskapen som behövs för att kunna tolka ditt eget stjärntecken. 

Ett grönt hem : så lyckas du med krukväxterna. Av Anders Røyneberg.  
Här kan du läsa om vilka plantor som passar dig, vad de behöver i form av jord, näring, vatten och ljus. Du får 
också veta hur du tar sticklingar, vilka plantor som trivs var - vilka kan du ha i badrummet, vilka tål ett öppet 
fönster, vilka rensar luften på kontoret? 

Februari 33 : litteraturens vinter. Av Uwe Wittstock.  
Februari 1933 var månaden då allt förändrades i Tyskland. Måndagen den 30 januari utsågs Adolf Hitler till 
rikskansler. Den judiske författaren Joseph Roth lämnade allt redan morgonen därpå och reste till Paris, men 
Thomas Mann var för stunden mer upptagen med att förbereda ett föredrag om Richard Wagner. Utifrån doku-
ment, romaner och dagböcker kommer Uwe Wittstock nära de berömda tyska författarna. 

Fjällrand : de krokiga tallarnas land. Av Thomas Öberg, Jan-Erik Nilsson.  
En fotobok med texter om urskogen och dess liv. Om människorna som lever och levt där, om djur och växter, 
men också om det som hotar Sveriges sista urskogar. 

Föremål på flykt. Av Mirja Arnshav & Anneli Karlsson.  
När andra världskriget drabbade Baltikum satte tusentals flyktbåtar kurs mot Sverige. Ombord fanns inte bara 
människor, utan också väskor och bylten med personliga och kära ting. Många av föremålen finns bevarade 
och bär på berättelser om människors öden och erfarenheter av flykt. 

Godaste rätterna med potatis. Av Karin Ahlgren Fransson, Lena Klang Ahlgren.  
Recept på allt från husmansklassiker som rårakor och kroppkakor, till spännande rätter med ursprung i andra 
delar av världen, till exempel en potatistortilla toppad med löjrom och en portugisisk potatissoppa. Utöver 
recept får du fakta om potatis och odling. 

Hetta : om människan i en varmare värld. Av Izabella Rosengren.  
Här får du hela historien om människan och vårt förhållande till extrem värme från dagen vi klev ner ur träden 
och ut ur lövverkets skuggor fram till de troliga men inte alltid så roliga framtidsscenarier som vi alla borde 
börja sätta oss in i. 
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Klart skepp! : svenska flottan i krig och fred under 500 år.  
Red. Hans-Lennart Ohlsson, Ann Pålsson.  
Den 7 juni 2022 firade den svenska flottan 500 år. Många världshändelser har präglat flottans historia, och i 
denna boken ges de liv. Här återfinns sjöslag och maktstrider, skeppsbyggeri och galjoner samt analyser av 
teknikens, handelns och politikens roll.  

Knäck koden! : utmana din hjärna med kryptogram, chiffer & hemliga meddelanden. 
Av Björn & Camilla Liljeqvist.  
Här finns kryptiska meddelanden, mystiska lappar och svårforcerade koder att utforska. Din uppgift är att 
knäcka koderna och avslöja hemligheterna. 

Lär hunden söka svamp : mer än bara kantareller! Av Helena Andersson.  
Hur kan du få hunden att hitta rätt svamp åt dig? Utan att sätta sig på den, eller äta den själv? I boken finns 
fakta och tips till gott samarbete mellan hund och människa och till fyllda svampkorgar som belöning. 

Mer pengar för pengarna : spara, låna och försäkra som de verkliga experterna.  
Av Andreas Runnemo m.fl.  
Målet med den här boken är att du ska sluta ge bort dina pengar till överbetalda finanssäljare. Den lär dig hur 
du på bästa sätt tar hand om din ekonomi så att det blir mer pengar till dig och mindre till banken. 

Norra Dalarna : Älvdalen - Särna - Idre - Grövelsjön : vandringsturer och utflykter. 
Av Jonas Gardsiö.  
Boken innehåller tips om vandringsturer, utflykter och andra aktiviteter i området Älvdalen-Särna-Idre-Grövelsjön. 

Onda nätters drömmar : november 1942 och andra världskrigets vändpunkt i 360 
korta kapitel. Av Peter Englund.  
Vändpunkt, november 1942. Världen står och väger mellan barbari och civilisation. Ingen vet att historiens 
största globala katastrof - andra världskriget - nu är på väg att avgöras. Allra minst de som är mitt uppe i den. 
Här får vi följa några av dem, hela vägen in i deras allra innersta, under den ödesmättade månaden. 

Ryssland : revolution och inbördeskrig 1917-1921. Av Antony Beevor.  
Tsar Nikolaj II abdikerade till följd av februarirevolutionen 1917 och lämnade efter sig ett maktvakuum. En 
provisorisk regering tillsattes och bolsjevikerna under ledning av Lenin såg möjligheten att ta upp kampen om 
styret av Ryssland. Snart inleddes det förödande krig mellan Röda och Vita armén som av många ses som den 
mest avgörande händelsen i modern historia. 

Skogslandet : en granskning. Av Lisa Röstlund.  
Biologer larmar: de sista riktiga skogarna försvinner – snart återstår bara hyggen och plantager. Skogsbolag 
och andra forskare säger tvärtom: vi har aldrig haft så mycket skog som nu. Och mitt i brinnande klimat- och 
biologisk mångfalds-kris är man djupt oense om hur skogen ska användas för att bäst möta och bidra till att 
lösa den. 

Sticka trasor och tvättlappar. Av Bitta Mikkelborg.  
24 mönster till färgglada trasor, tvättlappar och grytlappar med hälstickning, flätor och vackra strukturmönster. 
Utifrån mönstren går det också att sticka halsdukar eller filtar. 

Stora boken om bokashi. Av Jenny Harlen, Malin Sairio, Emma Stille.  
Bokashi är ett sätt att ta hand om vårt matavfall och samtidigt berika våra odlingsjordar. Genom att starta en 
bokashihink i ditt kök och syra matavfallet innan det omvandlas till jord är du delaktig i processen att minska 
växthusgaser, binda kol i jorden och bygga odlingsjordar. 

Svenskarna på Titanic : fartyget, människorna och myterna. Av Claes-Göran Wetterholm.  
Genom tidigare genomförda intervjuer med överlevare, samt intervjuer med deras släktingar och genom brev 
och arkivmaterial skildrar författaren de svenska människoödena på Titanic.  
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Vandra i Stockholm : 52 vandringar - från Riddersholm i norr till Kalkbergets  
naturreservat i söder 2. Av Lovisa Bergström & Adam Rindeskär.  
Boken innehåller vandringar utspridda över hela Stockholms län från Sigtuna och Norrtälje i norr till  
Södertälje och Mörkö längst ner i söder. Det är både korta barnvänliga turer och rejäla heldagsvandringar. 

Vandringsslingor i Sverige : 98 vandringar som börjar och slutar på samma ställe.  
Av Jørgen Hansen.  
Boken går igenom 98 vandringsleder med kartor och beskrivningar av de bästa sevärdheterna längs vägen. 
Alla turer startar och slutar på samma plats, så du behöver inte organisera transport tillbaka. De flesta rutter  
har en längd på 5-15 km och passar både för hela familjen och för den mer entusiastiska vandraren. 

Världen som väntar : vårt liv i klimatförändringarnas Sverige. Av Peter Alestig.  
Sverige håller på att förändras. Det snöar mindre, regnar mer och har blivit varmare. Ändå tänker många 
svenskar att klimatförändringar är något som drabbar andra människor i andra delar av världen. Så är det inte. 

20.



Bojan & Tussan släcker en eld. Av Johan Anderblad. 
Boken som absolut inte ville bli läst. av David Sundin.
Knorr, Koko och siffran 5. Av Maria Nilsson Thore.
Obi vaknar. Av Carl Johanson. (pekbok)
Tove - bland kräftor och komockor. Av Rebecca Nordh Schönbeck & Katarina Vintrafors.

Bos bästis. Av Lin Hallberg.  
Åttonde boken om ”Den magiska djuraffären”. Bo bor så trångt. Han har många syskon och det finns absolut 
inte någon plats för ett djur. Men självklart vet tanten i Den magiska djuraffären exakt vilket djur som Bo behö-
ver. Kanske blir det ett djur som kan hjälpa honom att lära sig räkna? För nybörjarläsaren med korta meningar 
med text i versaler. 

Hjälp! Han sjunker! Av Jo Salmson, Veronica Isaksson.  
Linns morfar samlar på slott. Han har sett 154 stycken! Nu ska han och Linn och hennes mamma till Drottning-
holm där kungen bor. Jag blir jätteglad när Linn ber mig följa med. Men när vi ska åka visar det sig att Eden 
och Samir också ska med. Det är jobbigt, för Linn pratar nästan bara med Eden. Båtresan blir ett äventyr. Vi 
räddar en kille som ramlat i vattnet – fast först tror de vuxna på båten att vi bara leker. Och på slottet träffar vi 
kungen. Eller … gör vi det? 

I Spelmästarens händer. Av Yumi & Tomu, Gustaf Lord, Maria Frensborg.  
Yumi och Tomu är världens bästa vänner och tillsammans lägger de upp knasiga videos på nätet. Det skulle 
egentligen vara en rätt härlig tillvaro, om det inte vore för att någon börjat skicka skumma sms till deras mobil-
telefoner. De bestämmer sig för att leta reda på vem det är som skickar meddelandena, men inser alldeles  
för sent att de har gått rakt i en fälla, riggad av en person som kallar sig Spelmästaren! 

Lyckokakan. Av Kerstin Lundberg Hahn.  
Oscars föräldrar är tramsiga. De sjunger och dansar hela tiden. När Oscar får en lyckokaka på kvarterets nya 
restaurang, önskar han att de kunde vara lite mer som han. Men i stället är det Oscar som förändras, gör bort 
 sig inför Maja, sjunger duett i luciaspelet. Och blir förälskad i Bie.  

Rädda träden! Av Helena Bross.  
En dag kommer det två farbröder till klass 1b:s skola. De går omkring på skolgården och sätter upp band runt 
träden. Det ska bli parkeringsplatser där har de bestämt. När barnen kommer till fritids är de arga och ledsna. 
Hur ska det nu gå med träden, fåglarna och fågelholken som de satt upp? Vad ska de göra? Då får Linus en idé: 
De ska protestera! 

Super-Rödluvan. Av Otis Frampton.  
Den galne professor Grym vill ta över hela världen! Han har uppfunnit ett nytt livsfarligt vapen – en stor, stark 
robot-varg! Finns det någon som kan besegra honom? Ja, Super-Rödluvan, så klart. Med sin magiska röda luva 
kan hon flyga, blir stark och får laser-blick. Men robot-vargen är ingen lätt match. Den har stora händer, stora 
ögon och stora tänder ... 

Tiktokmonstret. Av Linda Gustafsson, Emelie Nilefrost.  
En natt händer något märkligt. Livia vaknar av att mamma skriker. Pappa ligger och skakar och ser alldeles konstig 
ut. Han ser ut precis som det där monstret Livia såg när hon var inne på Tiktok, trots att hon inte fick. Är pappa sjuk 
nu? Man kan väl inte laga monster sjuka med ett plåster?  Tiktokmonstret är en kapitelbok om epilepsi.
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Dogzombies äger (för tillfället). Av Liz Pichon.  
Häng med och se vad som händer när Tom ska göra sitt band DOGZOMBIES till världens bästa. Hur svårt  
kan det vara? Så här ska det gå till: 1) Skriva fler låtar. (Men inte om lärare ). 2) Göra en spektakulär musik-
video. (Lätt ju). 3) Försöka sova lite mera. (Svårt med alla höga ljud runtomkring). 4) Irritera storasyster Delia. 
(Har egentligen inget att göra med DOGZOMBIES, men är alltid kul). 

Isbarnen. Av Camilla Lagerqvist.  
Andra delen om Svarta rosorna. Året är 1943 och Maja, Hilde och Ben har startat motståndsgruppen Svarta 
rosorna. Tillsammans vill de kämpa mot nazisterna som befinner sig på andra sidan den norska gränsen. När 
vintern kommit till den värmländska byn Gullfors får de tre vännerna ett telegram:”Isbarnen upptäckta. Ska 
skickas till Auschwitz. Tyskarna kommer i morgon.”Det blir början på ett nytt livsfarligt uppdrag för Svarta 
rosorna. 

Uppdraget. Av Camilla Lagerqvist.  
Första delen om Svarta rosorna. Sommaren 1943 ska Maja fylla tretton år. Bara några mil ifrån den lilla värml-
ändska byn där hon bor tas judiska familjer tillfånga och skickas till koncentrationsläger. När Maja får två nya 
vänner – den judiske pojken Ben och den norska flickan Hilde – förstår hon att kriget pågår närmare än hon 
trott, och att inte heller i det fredliga Sverige kan man känna sig riktigt trygg.De tre vännerna får höra att nazis-
terna är ute efter en motståndskvinna som kallar sig Svarta rosen och bestämmer sig för att göra vad de kan för 
att varna henne. 

Jag överger mig aldrig. Av Johanna Nilsson.  
Lykke kan inte sova. I stället svischar hon runt Uppsala nätterna igenom på sina inlines, försöker överleva 
timme för timme. Försöker överleva utan Charlie. Ibland besöker hon hans grav på Gamla kyrkogården,  
ibland drar hon bara runt planlöst, utan mening eller mål.En ångestnatt möter hon Sami. Han står och gråter 
i en vattenpöl i Engelska parken och det är kärlek vid första ögonkastet. Kan han vara den hon väntat på, den 
som ska göra smärtan och saknaden uthärdlig? Men Sami har egna problem att fightas med, egna strider att 
utkämpa. Ska han våga gå emot familjens krav och göra det han själv önskar med sitt liv? Och är en trasslig 
kärlekshistoria det han behöver just nu? 

Lilla veterinärskolan - din hund från nos till svans. Av Sara Klinga Myr.  
Vill du lära dig mer om din hund och hur du ser att den mår bra? Då är det här boken för dig. Här går  
veterinär Sara genom hunden från nos till svans och tipsar om hur du själv undersöker din bästa vän. 

Ca 9 - 12 år

13 år och uppåt

Fakta för barn
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Du kan prenumerera på nyhetslistan och få den direkt till din e-post. 
Kontakta något av Sjukhusbiblioteken. 
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