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Medicin
Andas : Livet händer mellan två andetag. Av Ulrica Norberg. 2:a uppl.

Författaren beskriver andningens enorma potential, varför andningsträning är mer populärt än någonsin och
vad vi har lärt oss om andningen de senaste åren. Boken innehåller övningar för att nå ökat lugn, kraft och
balans och i denna nyutgåva tillkommer tre kapitel med ny forskning och ännu fler övningar.

Att behandla samsjuklighet - arbetsbok : en manual med MI, KBT, ACT och
tydliggörande pedagogik för en transdiagnostisk behandling av samsjuklighet
vid skadligt bruk och beroende. Av Liria Ortiz.

Den här manualen erbjuder konkreta verktyg och strategier för att behandla samtidigt den psykiska ohälsan
och beroende. Den har provats som behandling i olika öppenvårdsmottagningar och resultatet är lovande.
Liria Ortiz är leg. psykolog, psykoterapeut, handledare, föreläsare och författare.

Att skada sitt barn. Av Björn Lundin.

Münchhausens syndrom by proxy eller, som borde heta, barnmisshandel genom förfalskning av symtom. Boken beskriver denna typ av barnmisshandel och visar genom en rad beskrivningar hur det kan se ut i olika fall.
Förhoppningen är att boken ska öka kunskapen hos alla som möter dessa ärenden i sin yrkesutövning.

Frisk utan statiner : konsten att förebygga hjärtsjukdomar utan att använda
statinläkemedel. Av Aseem Malhotra, Ross Walker.

Varför är hjärtsjukdomar fortfarande dödsorsak nummer ett? Författarna menar att det beror först och främst
på att hälso- och s jukvårdens primära medel för att förebygga och behandla hjärtproblem har fokuserat på
läkemedel (vilket har haft mycket begränsad effekt), istället för att ta itu med bakomliggande orsaker.

Förstå och bemöta ätstörningar. Av David Clinton mfl.

Boken hjälper behandlare, föräldrar och många andra att förstå och bemöta ätstörningarnas komplexitet och
utmaningar. Boken blandar aktuell forskning, personliga reflektioner och egen erfarenhet av ätstörningar för
att ge en rik helhetsbild av vad det innebär att ha en ätstörning.

Hoppets anatomi : om förväntanseffekter och placebo. Av Karin Jensen.

Boken handlar om varför 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?
Hur kan en märklig ritual före en tävling höja elitidrottarens prestation?

Hälso- och sjukvårdsplanering - En grundbok. Av Birger Forsberg, Hampus Holmer.

Genom ett antal exempel och tillämpningsövningar får läsaren använda grundläggande metoder för att planera
hälso- och sjukvård. Det ingår även 100 instuderingsfrågor.

Läkemedelsbehandling av de mest sköra äldre. Regional Samverkansgrupp Läkemedel.
Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka och sköra äldre, undvika
läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet samt undvika vårdskador på grund av onödig
polyfarmaci och olämpliga läkemedel.

Mönstersökare. Av Simon Baron Cohen.

Mönstersökare handlar om Al och Jonah och människans vilja att förstå och systematisera. Den handlar om hur
förmågan att söka mönster har varit avgörande för vår utveckling och varför vi måste se autistiska personers
läggning som en möjlighet istället för ett hinder.

Omvårdnad i hemmet vid komplexa vårdbehov. Red. Lena-Karin Gustafsson mfl.

I boken beskrivs patientens hem som en vårdplats, förutsättningar för kvalitativ vård i hemmet samt komplexa
vårdsituationer kopplade till olika patientfall. Dessa sträcker sig från neonatal hemvård till multisjuka äldre
och specifika tillstånd som ALS, cancer, hjärtsvikt, KOL samt kognitiv svikt och demenssjukdomar.
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Patient safety in intrapartum care : Adverse events and healthcare professionals’
perceptions of patient safety, patient safety culture and teamwork. Av Annika Skoogh.
Doktorsavhandling. Karlstad University Studies.
Professionella möten på distans : bedömning och råd om vård. Red. Marianne Spante mfl.
Boken ger läsaren en gedigen genomgång av metoder för personcentrerade och patientsäkra samtal samt om
utmaningar, fallgropar och risker att vara uppmärksam på. Samtalsmodellen samtalsprocessen, som utvecklats
genom beprövad erfarenhet och evidens, är detaljerat beskriven i flera kapitel.

Queens of Scars : mer än kvinnan utan bröst. Av Angelica Amazona Weijland.

Författaren och 16 andra kvinnor som har opererat bort ett eller båda brösten på grund av cancer, berättar sina
berättelser. Ocensurerat och utlämnande delar de med sig om de dyrköpta lärdomarna kring sin bröstlöshet och
de har en förhoppning om att kunna ändra idealbilden på kvinnokroppen.

Rekommenderade läkemedel. Region Värmland.

Rekommenderade läkemedel innehåller läkemedelskommitténs rekommendationer för några av de vanligaste
sjukdomarna och är framtagna tillsammans med våra terapigrupper. Rekommendationerna baseras på vetenskaplig dokumentation, beprövad erfarenhet och kostnadseffektivitet.

Vad innebär autism? Av Gunnel Norrö mfl.

Författarna har mött många som har svårt att beskriva vad det innebär att ha ett funktionshinder som autism
och aspergers. De har med olika texter från Autism- och Aspergerförbundet försökt att ge svar på det.

Vänskap, skola, familjeliv : Anpassningar och färdigheter för barn med autism.
Av Anna Backman mfl.

Boken är skriven för dig som har ett barn med autism och vill få tips som underlättar vardagen och hjälper
barnet att lära sig nya och viktiga färdigheter. Bokens syfte är att hjälpa dig och ditt barn att ta vara på det som
redan fungerar bra och bidra med nya färdigheter, tips och anpassningar som kan förenkla vardagen.

Vulvasmärta : Lokaliserad provocerad vulvodyni. Av Rebecka Kaplan Sturk.

Vulvasmärta är något som drabbar cirka åtta procent av alla kvinnor. Trots att det är så vanligt är det bara drygt
hälften som söker vård och får en adekvat diagnos. Boken riktar sig till vårdpersonal, gynekologer, dermatovenereologer, allmänmedicinare, barnmorskor, fysioterapeuter, kuratorer och psykologer.

Våga leda omvårdnad. Av Kristina Ziegert.

Boken är avsedd som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande och avancerad nivå. Den passar även kliniskt verksamma sjuksköterskor som vill förkovra sig i frågor kring sjuksköterskans ledarroll och
få inspiration att utveckla den egna ledarrollen inom omvårdnad.

Några nya medicinska e-böcker

2.

Psykologi

Att möta barns sorg : en handbok. Av Atle Dyregrov, Martin Lytje.

För ett barn som tvingas uppleva ett dödsfall eller livshotande sjukdom hos en nära anhörig, förändras livet
för alltid. Avgörande för barnets fortsatta psykiska hälsa är att det finns vuxna i närheten som förmår att ge rätt
stöd. Syftet med denna bok är att den ska fungera som en handbok för professionella och anhöriga runt barnet.

Att möta människor i trauma : Hur kan vi bemöta traumadrabbade individer?
Av Lilja Cajvert.

Syftet med boken är att den ska kunna fungera som en kunskapskälla för professionella som i sitt arbete möter
individer med upplevd trauma. Boken bidrar också till en bättre förståelse för de reaktioner man som enskild
professionell eller arbetsgrupp kan uppleva i mötet med traumadrabbade.

Lågaffektivt bemötande – om att få till det i det dagliga arbetet.
Av Jeanette Johansson-Ånmark.

Boken beskriver grunderna i lågaffektivt bemötande och hur arbetssättet bör tillämpas En målsättning med boken är att den känslomässigt ska beröra läsaren; för att se, känna och förstå att det handlar om mänskliga behov.

Mindful body & mind : fyll i ditt liv med wellness och ny energi. Av Charlotte Hagelin.

Ett holistiskt synsätt på hälsa är en helhet skapad av många olika delar, bland annat vår fysiska, mentala och
emotionella hälsa. Holistisk hälsa, eller wellness som Charlotte benämner det i boken, innebär att utöva hälsosamma vanor dagligen för att uppnå ett bättre fysiskt och mentalt hälsotillstånd.

Pedagogik

Elevhälsoarbete : Konkreta metoder för gymnasiet. Av Anette Odder, Matilda Gend.
Skolkuratorn och skolsköterskan har som huvudsaklig uppgift att främja alla elevers hälsa och inlärning.
Det innebär inte i första hand att vårda och stötta elever som redan har mött svårigheter utan snarare att
arbeta preventivt. I boken beskrivs några effektiva metoder.

Experimentet : så blev den svenska skolan en av världens mest avreglerade.
Av Karin Grundberg Wolodarski.

Boken tecknar bilden av en rad politiska beslut och icke-beslut i ett av statens kärnområden, utbildning.
Ideologisk övertygelse och brist på sådan har lett fram till dagens skolmarknad. Boken avslutas med en
översikt över hur skolmarknaden idag ser ut med några av systemets för- och nackdelar.

Sociologi & samhällsvetenskap

Alla barn har samma rättigheter – En bok om hedersvåld.
Av Susanna Udvardi, Sandra Pilemalm.

Syftet med boken är att alla som arbetar med barn och unga ska vara bekanta med vad hedersvåld är och förstå
dess bakomliggande mekanismer, ha förmågan att upptäcka tidiga varningssignaler och veta vad man som
enskild yrkesverksam ska och bör göra för att hjälpa dem som är utsatta.

Att utvärdera välfärdsarbete. Av Bengt G Eriksson, Per-Åke Karlsson. 3:e uppl.

Med hjälp av systematisk utvärdering kan välfärdens verksamheter få kunskap om vad som fungerar. Vilka
förändringar har skett för brukarna? Här kan man läsa om hur dessa förändringar hänger samman med arbetsmetoderna och hur man kan bedöma verksamheternas kvalitet.

Vita hajar, svarta änkor och dödsänglar : seriemördare genom tiderna.
Av Björn Fredriksson.

Förutom beskrivningarna av alla brott, reflekterar Björn Fredriksson över seriemördarnas motiv, grundat på
hans yrkeslivserfarenheter. Under nästan 25 år arbetade Björn som forensisk socialutredare på den rättspsykiatriska utredningsenheten i Stockholm.

3.

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

Några av de senaste e-böckerna:

Några av de senaste e-ljudböckerna:

4.

Skönlitteratur
Andra världar : rapport från insidan. Av Karin Efraim Gärdegård.

Vem blir du när de runt omkring dig visar sig vara något annat än vad de utgett sig för att vara? När tryggheten
du tog för given visar sig vara en illusion? När rösterna blir för höga? När dina tankar inte längre är dina?
Detta är en bok om den dolda verkligheten. Om de tysta skriken. Detta är berättelser från de innersta rummen.
En rapport från insidan.

Balkong med havsutsikt. Av Hanna Blixt.

Tredje delen i Leksands-sviten. Nora och Viktor ser fram emot sin lyxiga bröllopsresa i Karibien. Efter allt slit
med galleriet i Tällberg längtar de efter att få njuta av varandras sällskap i värmen, omgivna av turkost hav på
ett kryssningsfartyg. Med på resan följer deras bästa vänner, paret Vega och Kim. Men när vännerna kort efter
ombordstigningen får en fnurra på tråden påverkas även stämningen mellan de nygifta. Orosmoln hopar sig
över deras kärlekssemester och Noras hemlängtan vaknar till liv.

Den bästa sommaren. Av Sarah Morgan.

Även om Kathleen är åttio år och precis haft inbrott vill hon inte alls ha den hjälp som hennes dotter försöker
tvinga på henne. Det hon behöver nu är ett riktigt äventyr! Hon börjar därför smida planer på en efterlängtad
roadtrip. Liza håller på att gå under av vardagens alla måsten och det sista hon behöver är att hennes envisa
mamma ska dra iväg på en ogenomtänkt semester - är det bara hon som har förståndet i behåll?

Den fjärde doktrinen. Av Denise Rudberg.

Fjärde boken om Kontrahenterna. Pressen mot Sverige och vännerna på Karlaplan 4 är stor. Iris befinner sig i
en rävsax, i kläm mellan sin syster med nazistsympatier och sina söners judiska arv. Elisabeth börjar inse att
den frihet hon trodde sig vinna genom äktenskapet i själva verket inte kunde vara mer avlägsen. För Signe
vänds tillvaron uppochner när ett plötsligt dödsfall förändrar förutsättningarna på familjegården hon trodde att
hon för alltid lämnat bakom sig.

Den hemliga våningen. Av Kelly Bowen.

London, 2017. Lia får sitt livs överraskning när hon får veta att hennes känslokalla mormor har testamenterat
en exklusiv våning till henne - i Paris. Lägenheten på den fashionabla adressen har stått orörd sedan andra
världskriget och visar sig vara en skattkammare full av kända konstverk, värdefulla smycken och designkläder.
Men det mest chockerande är fynden av nazipropaganda.

Drömmar till salu. Av Ada Wester.

Vad gör man om man ärver ett hus i en sörmländsk byhåla? Renoverar och säljer med vinst, förstås. Så tänker
åtminstone Anni när hon plötsligt blir ägare till sin farmor Esters gamla hus i Stjärnhov. Anni räknar ut att om
hon tillbringar sommaren med att måla och fixa, så kan hon sälja till hösten och äntligen köpa en lägenhet i
stan. Huset är dessutom fullt av fina femtiotalsmöbler och bygden är full av loppisar, så Anni startar Instagramkontot Drömmar till salu, där hon säljer retromöbler och visar upp sitt underbara liv på landet.

Drömtydarna. Av Katarina Deering Wallander, Emma N. Simu.

Jonah, Kyra och tvillingarna Down och Atla kommer från väldigt olika bakgrunder, men de har en sak gemensamt. De är drömtydare. Hemsökta av verkliga mardrömmar. Deras liv vänds upp och ner när en efter en blir
kallad av en organisation som är specialiserade på att tyda drömmar. De kan äntligen få hjälpen de behöver,
men det är lättare sagt än gjort. Först måste de slutföra ett livsfarligt uppdrag - att stänga en portal som hotar
att släppa ut odjuren från deras drömmar in i den verkliga världen.

Döttrarna i Cornwall. Av Fern Britton.

1918 Första världskriget är slut och Clara har klivit ombord på tåget som ska ta henne till Cornwall. Hennes
fästman har stupat i strid och med sig till hans familj har hon en hemlighet som under inga omständigheter får
avslöjas. 1939 Claras dotter Hannah lever en sorglös vardag i familjens hem i Cornwall, men när andra världskriget bryter ut förändras tillvaron i ett slag. Hon tar värvning, men hon inser snart att allt har ett pris. Nutid
Hannahs dotter Caroline har alltid förutsatt att hon visste sanningen om sin bakgrund. När hon en dag tar emot
en gammal koffert med minnessaker från två generationer inser hon att allt inte varit som hon trott.
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Ebola ’76. Av Amir Tag Elsir.

Ebolas tragiska offer fanns överallt. Nu fanns det ingen som kunde bära dem så de släpade sig på egen hand
till torget för att hitta hjälp. Lewis tog sig stapplande fram och kände varken av den brännheta marken eller de
begynnande blåsorna under sina bara fotsulor. I boken får vi följa fabriksarbetaren Lewis, som utan att veta om
det för med sig ett dödligt virus till sitt hemland. Det får katastrofala följder. Genom en rad både bisarra och
komiska mänskliga möten kopplar sjukdomen sitt grepp om staden Nzara.

En familj som vår. Av Katherine Heiny.

Småskolelärarinnan Jane är nyinflyttad i Boyne City, Michigan, och när hon träffar Duncan blir hon snabbt förälskad. Han är charmig, gladlynt och snygg, men deras förhållande hade varit enklare om han inte hade legat
med varenda kvinna inom tre mils radie. Och varför måste han fortfarande klippa gräset hos sin exfru Aggie?
När Jane precis håller på att vänja sig vid livet i den lilla staden, och vid Duncans röriga relationer, inträffar en
olycka som ställer allt på ända.

En ny värld. Av Natasha Lester.

Evie Lockhart växer upp i en överklassfamilj i Boston, och hennes framtid är utstakad. Hon ska gifta sig med
barndomsvännen Charlie och därefter ägna sig åt hem och familj. Men Evie har helt andra drömmar. Hon vill
läsa vid universitetet och bli läkare, liksom sin far. Vägen till studierna möter många hinder. Hennes ambitioner misstros inte bara av omvärlden, utan även av fästmannen och familjen. Ändå vägrar Evie ge upp, och till
slut kan hon börja läsa till gynekolog i New York. Där upptäcker hon en helt ny värld, fylld av jazz, glamour
och äventyr. I det glada 1920-talet tycks allt möjligt, men Evie får betala ett högt pris för att uppfylla sin dröm.

Fem veckor i Granada. Av Mats Andrés Björkman.

I början på 1900-talet skakas Spanien av krig och nationell depression, men landet genomgår också en unik
kulturell blomstring. Då anländer det nyförlovade konstnärsparet Sigge Jernmark och Ninni Billing till den
legendomspunna staden Granada. Där njuter de av tiden tillsammans och av kärleken. De fångar livet med sina
penslar och ignorerar det som ligger framför dem – Ninnis förestående död.

Flyktens alla rum. Av Beatriz Quevedo de Hansen.

1976 tar militärjuntan i Argentina över landet och livet förändras radikalt för Beatriz Quevedo de Hansen och
tusentals andra politiskt engagerade. Då hon och hennes man kämpar för mänskliga rättigheter blir de automatiskt betraktade som diktaturens fiender.

Gröna Villan. Av Sofia Rutbäck Eriksson.

När pensionärerna på Gröna Villan får höra att verksamheten ska läggas ned vänds hyresgästernas vardag upp
och ner. Alla har kommit till boendet ensamma, men har tillsammans blivit till en grupp som inte längre kan
tänka sig ett liv utan varandra. När ingen annan väg är framkomlig får Gun en idé som innefattar en högst
olaglig växtodling i källaren. Men när hon presenterar sin plan tror alla att hon har blivit galen. Inte kan väl
respektabla äldre ta till vad som helst för att få behålla zumba, fester och bokcirklar?

Göra mig förtjänt. Av Alica Dadgostar.

Darya är tjugonio och har precis fått fast vikariat på Höjdens förskola. Det är frukost och samling, blöjbyten,
trasiga tvättmaskiner och förkylningar. Och så är det vårdnadshavarna. De vars ögonbryn skrynklar ihop sig
till en besvärad min över att ännu en främling ansvarar för deras barn idag, de vars ansikten strålar av förakt.
Mellan passen ligger Darya sömnlös.

Hjärtats land. Av Nora Roberts.

Första boken om släkten O’Dwyer. Iona har bestämt sig för att lämna USA för Irland – landet som hon drömt om
sedan hon först hörde sin mormors berättelser om gröna kullar och urgamla legender. Kanske är det här hon för
första gången kommer att känna sig hemma? Men Ionas ankomst väcker mörka krafter till liv, krafter som förföljt
släkten O’Dwyer i århundraden. Tillsammans med sina nyvunna vänner tvingas hon in i en kamp på liv och död.

Hälsningar från den spanska körsbärsträdgården. Av Jo Thomas.

Efter tre brutna förlovningar är Beti i stort behov av en nystart i livet. Vad kan passa bättre än att bege sig till
södra Spanien och börja en ny tillvaro i solen? Men allt är inte bara sangria och siesta. Beti får jobb på en
andalusisk gård där man odlar körsbär, där ska bären plockas och träden vattnas, dessutom är hennes temperamentsfulle chef Antonio en riktig utmaning.
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Innan morgonen gryr. Av Anna Lönnqvist.

Cape Cod 1965: Svenskättlingen Audrey bestämmer sig för att fly förväntningarna från sin familj, och den man
hon förväntas gifta sig med, och tar ett jobb på en småbarnskoloni i Stockholms skärgård. Stockholm 2022:
Céline Sarri kämpar med att hitta sin riktning i livet. När hon får reda på att hennes farmor, som hon aldrig har
träffat, finns i livet och vill ha kontakt ändras hennes tillvaro. Nu kan hon få svar på frågorna om hennes pappa
som hennes mamma aldrig velat prata om. Men Célines sökande efter sitt ursprung river upp gamla sår hos alla
inblandade.

Jag stannar här. Av Marco Balzano.

Det är 1920 i Curon. I den lilla byn i Sydtyrolen utbildar sig Trina till lärare, men samma år som hon tar sin
examen förbjuder Mussolini användandet av tyska i undervisningen. Trina arbetar i ett hemligt nätverk av
skolor där barnen undervisas på tyska. Två decennier senare bor Trina kvar i byn. Hon är nu gift och mor.
Återigen ställs hon för svåra livsval. År 1939 tillkännager Tyskland “det stora valet”, som innebär att invånarna i Sydtyrolen erbjuds att flytta till Tyskland. Curon slits itu av allt större motsättningar mellan invånarna. De
som, liksom Trina och hennes familj, väljer att stanna kvar ses som förrädare och spioner.

Juli enligt Julia. Av Kristin Emilsson.

Fristående uppföljare till ”Julen enligt Julia”. Julia och Petter är nyförälskade. Allt skulle vara perfekt om inte
sommarsemestern närmade sig och med den väldigt olika förväntningar. Enligt Julia brukar juli vara en lång,
myggbiten och bortregnad plåga med taskig mobiltäckning och dåligt soundtrack. Helst av allt vill hon fira
sommaren hemma i Stockholm. Petter däremot längtar bort från trängseln och avgaserna. När han får erbjudandet om att låna en kollegas hus på Gotland ser han sin chans att överraska Julia med en resa till platsen där
de träffades. Det kan inte bli mer romantiskt än så... eller?

Kan innehålla spår av Tommy Roos. Av Cecilia Klang.

Tommy Roos liv är som det alltid varit. Han arbetar på fabriken i hemstaden Forshammar och är sedan många år
gift med tonårskärleken Martina. Det enda som egentligen skiljer sig från ungdomsåren är att det stora lagts på
hyllan, och att rockstjärnedrömmarna ersatts av villan, Volvon och vovven. Själv tycker Tommy att allt rullar på
fint, men det gör inte Martina. Under ett samtal med en parterapeut släpper hon bomben: hon vill skiljas. Samtidigt får Tommy nyheten om att fabriken står inför hot om flytt till Estland, med hundratals arbetslösa som följd.

Kates besynnerliga pysselbutik. Av Ali McNamara.

Tredje, fristående delen i serien om St Felix. När Kate öppnar sin lilla pysselbutik i den idylliska kuststaden
St Felix känns det som att hennes största dröm äntligen går i uppfyllelse. Men det dröjer inte länge förrän hon
råkar snubbla över ett mysterium i sin nya butik: ett mysterium som sträcker sig över sextio år tillbaka i tiden.
Jack, som driver en annan nyöppnad butik i stan, erbjuder sig att hjälpa Kate lösa mysteriet, men de upptäcker
snart att historien som rullas upp bär kusliga likheter med deras egna liv.

Kentukis. Av Samanta Schweblin.

De kallas kentukis de små hjulförsedda mjukisdjuren med kameror installerade i ögonen som sprider sig som
en löpeld över v ärlden. Om du äger en följs du ständigt av en främlings blick. Om du istället styr en har du full
insyn i någon annans vardagsliv. Ingen kommunikation kan ske a nnat än genom leksakens rörelser, men för
dem som har eller styr en kentuki tenderar livet att förändras.

Kodknäckaren. Av Mai Jia.

Rong Jinzhen växer upp som en ovårdad, inåtvänd pojke med autistiska drag. Till en början betraktas han som
en idiot som påstås kunna tyda drömmar. Men Lisiewicz, en gästprofessor i Kina under andra världskriget,
upptäcker att Jinzhen egentligen är ett geni med stor talang för beräkningar. Under kalla kriget rekryteras Jinzhen till statens topphemliga ”Enhet 701” för att arbeta som kryptograf att knäcka de avancerade koderna Svart
och Purpur. Arbetet drar honom allt djupare in i en oändlig spiral av tankar och bort från verkligheten.

Kvarteret Ekorren. Av Ann-Charlotte Persson.

När Monas man Kenneth hastigt och oväntat dör av brustet hjärta ärver Mona ett helt affärskvarter - en gång
i tiden blomstrande i en levande stadskärna, nu livlöst och dystert. Mona, som är chockad både över makens
död och att han hållit fastigheterna hemliga, är till en början övertygad om att hon vill sälja så fort det bara går.
Men när Mona granskar fastigheterna i kvarteret Ekorren närmare så snubblar hon över ytterligare en mörk
hemlighet, och inser att hon under lång tid fullständigt har förts bakom ljuset.

7.

Kvinnorna i finrummet. Av Anna Burston.

Det här är en bok om kärlek. Om kärleksbegreppet och dess inbillade begränsningar. Om kärlek som skär rakt
igenom ytligheter, så som ålder och kön. Om dess lager, definitioner, föreställningar och rädslor. Om dess allmänna allmängiltighet. Om att bli berörd och glittra till, så där rakt över rummet plötsligt in i en annan själ. Det är en
bok om kärlek och mod och död och om nuets gåva. Om att följa sitt hjärta, vilka märkliga råd det än verkar ge.

Kärlek på Hedgehog Hollow. Av Jessica Redland.

När Samantha Wishaw tvingas se sitt livs kärlek gifta sig med en annan kvinna, som till råga på allt är hennes kusin, är hon redo att ge upp hoppet om att någonsin finna kärleken igen. Men när hon senare kör vilse
och stöter på Thomas, en ensam, äldre änkeman som bor på den förfallna gården Hedgehog Hollow, förändras
plötsligt allt. Glad över att slippa alla gräl som uppstått efter kusinens bröllop bestämmer sig Samantha för att
fullfölja Thomas och hans fru Gwendolines dröm om att öppna ett räddningscenter för igelkottar på gården.

Lillflickan. Av Fatima Daas.

Vissa ämnen är tabubelagda under uppväxten, men när Fatima flyttar hemifrån och får distans till familjen börjar hon utforska sin sexualitet och sitt förhållande till islam som kvinna. När Nina kommer in i hennes liv inser
hon att något centralt har fattats henne. Det handlar om den inneboende konflikten i att leva med en mångfacetterad identitet: som muslim, lesbisk och fransk-algerier.

Livbärarna. Av Ina Rosvall.

När Mirjam blir gravid tänker hon först göra som alla andra. Hon ska gå till någon av plantagerna, låta embryot planteras i en livkapsel och sedan skördas under säkra former. Det var så hon själv föddes, och det är
svårt att minnas att det varit på något annat sätt. Men så händer något. Mirjam fattar ett beslut som slungar
henne ut ur systemet, bort från pojkvännen och deras trygga lägenhet och in i en helt annan värld, en födandets
motståndsrörelse som vill gå tillbaka till rötterna. Till varje pris.

Marieholm : en sörmländsk sommarsaga. Av Mats Ingemarsson.

I Uppsala möts en höstkväll två studenter: berättarjaget och den sällsamma Andrea. Det blir inledningen till ett
uppvaknande och annorlunda vänskapsband som får sin blomstringstid då Andrea bjuder hem till herrgården
Marieholm en sommar. Utlämnade till varandra berusar de sig på böcker och ungdomliga upptåg med den idylliska staden Mariefred inpå knuten. Men i bakgrunden finns också mörkare undertoner. Vad är det för historier
Marieholm bär på? Och vem är Andrea, egentligen?

Masochisten. Av Katja Perat.

Wiens socitetsliv håller Nada i samma kvävande grepp som korsetten hon tvingas bära. Österrike-Ungern står
inför en politisk, social och kulturellt turbulent tid, men fin-de-siècle-konstnärerna verkar mest fascineras över
Nada som Leopold von Sacher-Masochs dotter. Hon törstar efter att få vara människa i sin egen rätt. Längtar
efter att få utlopp för den åtrå hon kän- ner, men också att få en insyn i den värld som uteslutande tycks vara
för män. Hon väljer att gå sin egen osäkra väg, den enda väg som kan leda till frihet.

Om någon skulle komma förbi. Av Thomas Korsgaard.

Om man är tolv år och har familjens smalaste handleder kan det hända att man måste gå upp i gryningen och
förlösa en spädgris. Men det är ändå inte Tues största problem. Han har också en mamma som sitter i ett mörkt
rum hela dagarna och spelar nätpoker. Och en pappa som står i så stor skuld till sin bror att han tvingas dra ut
en guldtand - en skuld som dessutom blir större när Tue råkar ha ihjäl den där grisen.

Paradishamn. Av Erika Olofsson Liljedahl.

Det är tidigt 1930-tal och i den lilla badorten Mölle står sommaren för dörren. Fiskardottern Hilda ser fram
emot säsongsarbetet i den vackra hotellmatsalen Paradishamn, men i år blir inget som hon tänkt sig. Ägarnas
dotter Ester ska hålla i trådarna och placerar Hilda i den förhatliga bykstugan, långt från de flärdfulla gästerna
och den sprittande musiken. I en virvel av salta bad och festliga middagar spiller konflikten mellan Ester och
Hilda snart över i ett drama med allt högre insatser.

Pojkar vill bli män. Av Denniz Kaan Löfgren.

8.

Tre parallella historier flyter samman. Melodie är liten när föräldrarna dödas. Men hon minns fortfarande. Och
hon söker efter svar. Allt Rico vill är att ta hand om sin familj, ändå gör han något som försätter dem i fara.
Och Angelo är gängmedlem. Han sitter inne nu. Tog den för sin bror. I Stockholmsförorten Sätra strävar pojkar
efter att bli män, de drömmer om respekt, heder och hämnd.

Prick till prick. Av Cecelia Ahern.

Allegra ”Pricken” Bird är 24 år och har växt upp på en liten ö tillsammans med sin älskade pappa. Mamman
har hon aldrig träffat. För att hitta den hon alltid saknat har hon samlat mod och flyttat till Dublin. Men ett nytt
liv innebär att hon måste släppa taget om det trygga och Allegra är ganska vilsen i allt det nya. När en främling
förklarar att hon är summan av fem människor - de hon tillbringar mest tid med – förändras Allegras mål. Nu
söker hon inte bara sin mamma utan även de fem som definierar henne som person.

Profeten och idioten. Av Jonas Jonasson.

Svensk sensommar 2011. Petra, självlärd astrofysiker, har räknat ut att atmosfären kollapsar den 21 september
samma år, omkring klockan 21.20. Nu är hon, domedagsprofeten, on the road i husbil med Johan, måttligt
begåvad men mästerkock, och Agnes, änka på 75 vårar och en hejare på att tjäna pengar på nätet. Häng med på
resa rätt in i världspolitiken!

Puben vid floden. Av Veronica Henry.

Cherry, Maggie och Rose är tre generationer kvinnor som alltid funnits där för varandra. En mormor, en mamma och en dotter. Så när Cherry köper en ljuvlig men nedgången pub i den lilla byn där hon växte upp, är det
självklart för hela familjen att haka på projektet. Tillsammans flyttar de till Rushbrook. Mormor Cherry styr
projektet, medan mamma Maggie ska sköta köket och hennes dotter Rose ta hand om den vackra trädgården
som löper hela vägen ner till den porlande floden. Det dröjer inte länge innan puben lockar alla typer av människor till sig. Och kanske kan de tre kvinnorna hjälpa även andra människor som är i behov av en nystart...

Rotlös. Av Tsitsi Dangarembga.

Rhodesia, 1968. Efter att Tambudzais bror tragiskt gått bort får hon som första kvinna i familjen möjlighet att
gå på missionsskola. På hennes axlar väger förväntningarna tunga: hon ska ta familjen ur fattigdomen och in i
framtiden. Men mötet med världen utanför byn blir inte alls som hon tänkt sig.

Röj fäll bränn. Av Claudia Hernández.

En kvinna strider med gerillan och föder ett barn som hon tvingas lämna bort. Efter kriget får hon fyra döttrar
till, som hon uppfostrar ensam i ett hus på landsbygden. Men saknaden efter den förstfödda dröjer kvar, precis
som kriget, som lämnat spår i såväl hennes hus som hennes kropp. Vardagen är fattig och våldsam. En man
vill åt hennes mark, en annan rör sig nattetid på taket och hotar att våldta dem alla. När hon får höra att dottern
adopterats till Frankrike vet hon att hon måste ge sig av.

Sakerna vi aldrig sa. Av Marc Levy.

Julia bor i New York, jobbar som designer och ska snart gifta sig med Adam. Hon har allt man kan drömma
om, men känner ändå att det är något som saknas. Tre dagar innan bröllopet vänds Julias liv upp och ned.
Hennes ständigt frånvarande pappa dör och bröllopsfesten ställs in och blir en begravning. Döm om hennes
förvåning när pappan ifråga sedan dyker upp i hennes lägenhet! Det visar sig att pappan har en sista överraskning till Julia - en resa som ska ge svar på hennes frågor.

Sista säkra. Av Lisa Christensen.

11 september 2001. En kvinna befinner sig i World Trade Centers norra torn på väg mot sitt livs viktigaste
möte. Samtidigt som hon kliver ut ur hissen på 78:e våningen närmar sig ett flygplan byggnaden. 2001.
Gotländska Leina är au pair hos en lyckad familj på Manhattan, men under den perfekta ytan är inget som det
verkar. När Leina anklagas för att arbeta svart anar hon att någon vill bli av med henne, och att den anonyma
angivaren finns i hennes närmaste krets. 2018. Audrey är en framgångsrik psykolog som lever ett stillsamt
familjeliv i Connecticut. En dag får hon besök av en patient som får allt att krackelera, även hennes egen fasad.

Som en riktig man. Av Lena Liljendahl.

Johan har sett fram emot att bli pappa i hela sitt liv, men när det väl händer är han ändå inte beredd. Trots
varningarna har han inte kunnat föreställa sig vad oron, vaknätterna och förkylningsvabbandet skulle göra med
honom. Och ändå finns det - tack vare ett välordnat samhälle - både fadervårdscentral och papparum på de
stora arbetsplatserna. Allt för att männen ska kunna fullgöra sin viktigaste uppgift: att ta hand om sin avkomma. En roman om vad som händer när könsrollerna kastas om.

9.

Sommar, hopp och vänskap på Kanelholmen. Av Yvonne Ehn.

Det oväntade sms:et som precis landat i telefonen känns som ett slag i magen. Cornelia behöver ingen betänketid - hon vet att hon måste lämna allting bakom sig. Lägenheten, jobbet och sakerna betyder ingenting längre.
Hon måste fly, någonstans dit avsändaren inte kan spåra henne. Valet faller på Kanelholmen, en avlägsen ö ute
i Stockholms pittoreska skärgård. Utan några löften om bostad eller arbete sätter hon sig på båten mot sitt nya
liv. Det får bära eller brista.

Sommaren på Oaktree Manor. Av Katrine Wessel.

Sjätte delen i serien om Familjen Winther. Rose Winther skall gifta sig med Dimpy Ashmore, och Cecilia
Winther reser till England för att hjälpa sin dotter med förberedelserna. Cecilia är förväntansfull inför att träffa
dottern, föräldrarna och sin syster för första gången på många år, men allra mest gläder hon sig åt att komma
bort från salongen där hemma. Hon är trött på sitt liv och sitt äktenskap, men det kan hon inte berätta för
någon. I England träffar Cecilia konstnären Rufus Pratt. Han är bohem, frigjord och charmerande och Cecilias
värderingar och moral sätta på prov.

Stad i brand. Av Don Winslow.

Två kriminella imperier har tillsammans makten över New Englands undre värld - irländska Murphys och
italienska Morettis. Tills en nutida Sköna Helena dyker upp och hamnar mitt emellan dem. Kriget som bryter
ut kommer att kräva liv, krossa allianser och sätta staden i brand.

Storhingsten. Av Chen Maiping.

Året är 1969 och en grupp tonåringar från Shanghai har skickats ut till landsbygden i Inre Mongoliet för att
”lära av bönderna”. Bland de bybor som möter dem finns en som bokstavligen höjer sig över de andra, jätten
som kallas Storhingsten och blir ungdomarnas granne. Hans ursprung är mytomspunnet, men en sak är klar:
hans väldiga aptit kommer att bli hans undergång.

Söta små ting. Av Camilla Dahlson.

På väg hem efter en enormt stressig dag på kontoret råkar Emma ut för en otäck olycka. Hon blir sjukskriven
en längre tid och får låna sin kollegas mysiga hus i Kristianopel för att riktigt kunna vila upp sig. Men vistelsen
blir inte fullt så vilsam som planerat när återkommande besök av en katt och ett möte med en lokal konstnär
får oväntade konsekvenser. Plötsligt finner Emma sig vara innehavare till presentbutiken ”Söta små ting” - och
inser också att hennes hjärta satts i brand.

Timmar av sammet. Av Alyson Richman.

Medan Paris står inför en tysk ockupation, stänger en ung fransk kvinna dörren till sin bortgångna mormors
hem, en våning fylld av skatter, osäker på om hon någonsin kommer att återvända. Marthe de Florian, en gång
omsusad kurtisan har byggt upp ett liv bland konst och vackra ting, allt för att lämna sin fattiga barndom i de
mörka gränderna i Montmartre bakom sig. När Europa står inför ett världskrig väljer hon att berätta sin historia
och sina innersta hemligheter för sondottern Solange. Berättelsen är inspirerad av den sanna berättelsen om en
övergiven våning i Paris.

Under magnoliaträden. Av T.I. Lowe.

Austin har knappt hunnit fylla fjorton år när hennes mamma oväntat dör i barnsäng. Hon lämnas kvar att
ensam ta hand om sina sex syskon och sin pappa, som hon gör sitt bästa för att hindra från att dras ned i det
mörker han så ofta hamnar i. Ansvaret att hålla ihop familjen och driva deras tobaksfarm vilar tungt på Austins
axlar. När samhället sträcker ut hjälpande händer försöker hon desperat att dölja sanningen om vad som egentligen sker på gården.

10.

Deckare & thriller
Andra sidan månen. Av Mari Jungstedt.

En isande kall nyårsdag hittas ett nyförälskat par mördat i en badtunna på en enslig gård på Höga Kusten. Mannen
är svensk, men bosatt i Málaga och kvinnan är spanjorska. Paret har skjutits ihjäl med pilbåge. Fallet visar sig ha
kopplingar till ljusskygga miljöer i Marbellas nedgångna hamnkvarter och skrämmande händelser i det förflutna.
Hector Correa blir ansvarig för utredningen från spanskt håll och till sin hjälp har han svenskan Lisa Hagel.

Avgrunden. Av Yrsa Sigurdardóttir.

Fjärde fristående delen om polisen Huldar och barnpsykologen Freyja. En ung och rik investerare hittas hängande i en snara på den gamla avrättningsplatsen Gálgahraun - ett lavafält strax utanför Reykjavik. I hans bröstkorg sitter en papperslapp med ett bleknat meddelande, fastnaglad med en spik. Polisen Huldar skickas till den
döde mannens lägenhet där han till sin förvåning hittar barnpsykologen Freyja tillsammans med en fyraårig
pojke som inte kan förklara varför han befinner sig där. Det enda han kan berätta om sig själv är sitt förnamn,
och hans teckningar visar något högst oroväckande.

Den natten. Av Gillian McAllister.

Klockan är halv två på natten när mobilen ringer. ”Hjälp mig, snälla hjälp mig!” Vid sidan av den ensliga
vägen som leder fram till deras italienska villa finner Cathy och Joe sin lillasyster. Frannie har kört på en man.
Han ligger död i vägdammet. I mörkret vid vägkanten ber Frannie sina syskon om hjälp. Och med hjälp menar
hon inte att ringa polisen.

Det elfte manuset. Av Anne Holt.

Elfte boken om Hanne Wilhelmsen. En pandemi har tagit över världen. Hanne Wilhelmsen är sedan länge
pensionerad. Hon har levt isolerad i åratal. När Norge nu stängs ner vågar hon sig äntligen ut i den folktomma
staden igen. Men bara efter mörkrets inbrott. Polisassistent Henrik Holme arbetar med ett mord som ingen
annan bryr sig om en kvinna har hittats naken i bagageutrymmet till en bil. Kroppen är oskadad men ansiktet
sönderslaget. Hon är inte anmäld saknad, ingen vet vem hon är. Holme vänder sig till sin gamla mentor Hanne
Wilhelmsen för hjälp.

Den svarta dolken. Av Veronica Sjöstrand.

Stella Rodin, motvillig arvtagerska till anrika Rodins auktionshus, tvingas överge Edinburgh och sitt jobb som
expert på konstförfalskningar och återvända till familjehemmet i Stockholm. Hennes pappa ligger i koma, auktionshuset är i kaos och Stella är den enda som kan återupprätta dess forna glans. Samtidigt skakas Stockholm
av rasistiska mord utförda med SS-dolkar. När Stella upptäcker att hennes far handlat med nazistiska föremål
inser hon att familjen Rodin kan ha kopplingar till morden.

Dominoeffekten. Av Carolina Angelis.

Andra boken i den fristående serien om underrättelseofficeren Jackie Philipsson. Jackie Philipsson håller
sig gömd för världen i en hyrd lägenhet i Visby. Efter tjugo år iden militära underrättelsetjänsten har hennes
senaste uppdrag lämnat henne med sår som kanske aldrig kommer att läkas. Häpnadsväckande information
om hennes familjebakgrund har dessutom fått henne att tvivla på om hon någonsin kommer att kunna vända
tillbaka till sitt gamla liv. När hennes chef och mentor Anton ber henne leda operation Vit Snö har hon dock
inget val. Hennes kunskaper och expertis behövs mer än någonsin.

En främling knackar på din dörr : och två andra brottstycken från Maardam
med omnejd. Av Håkan Nesser.

Boken innehåller tre kortromaner: ”Beundran”,” Botgöring” samt ”En främling knackar på din dörr”. En oväderskväll i slutet av januari knackar det på Judith Millers dörr. Hon öppnar utan att veta vad hon ska finna – att det
här är tidpunkten som hon för alltid ska se tillbaka på som starten för både det bästa och värsta som hänt henne.
På samma sätt anar inte heller Anna Kowalski och mannen som äger hästarna Svart och Brun att några steg åt ett
nytt håll kan få sådana obönhörliga konsekvenser. I Van Veeterens Maardam fortsätter brotten att begås och kommissariens efterträdare Jung gör sitt bästa för att lösa dem, men vissa fall förblir kanske bäst ouppklarade.

11.

Ett fynd att dö för. Av Anders De la Motte.

Andra delen i ”Morden på Österlen”. Det är högsommar på Österlen och den stora antikmarknaden i Degeberga ska just gå av stapeln, men portarna hinner knappt slås upp förrän ett brutalt mord på en ökänd antikhandlare chockar besökarna. Kriminalkommissarie Peter Vinston dras in i fallet trots att han har semester. Till hjälp
får han Tove Esping som arbetar hårt för att bevaka sin position hos Simrishamnspolisen. Medan den omaka
duon utreder mordet förbereder sig bygden för teveinspelningen av Antikrundan på Gärsnäs slott.

Hellre död än levande. Av Lee Child och Andrew Child.

Jack Reacher är tillbaka. Reacher går dit han vill, när han vill. Den här morgonen promenerar han västerut,
under en skoningslös ökensol i Arizona, när han stöter på någonting märkligt. En bil har krashat in i det enda
trädet på flera kilometers avstånd. En kvinna ligger hopsjunken över ratten. Men hon är inte död. Inget är som
det verkar.

Hemligheten. Av Anna Bågstam.

Affärsmannen Petter Larsson hittas mördad på sitt kontor. Det är flickvännen Alex som hittar honom, och när
chocken har lagt sig inser Alex att det är mycket Petter har hållit dolt för henne. Alex jobbar på den advokatbyrå där Petter var klient, men det är hennes tystlåtna kollega Lydia som verkar veta mest om Petters hemligheter. Vem var han egentligen, mannen som hon trodde att hon lärt känna? Alex får inga svar av Lydia, och
hennes grävande leder henne till slut till domstolen i Eksjö, där Lydia och Petter en gång var notarier. Alex är
fast besluten att ta reda på Petters och Lydias mörka hemlighet.

Häger. Av Ann Cleeves.

Andra boken om poliskommissarie Matthew Venn. Matthew kallas till en spektakulär mordplats i en konstnärsateljé. Den före detta läkaren Nigel Yeo har huggits till döds med en sylvass glasskärva. Yeo framstår som ett
osannolikt mordoffer. Trots det har någon velat honom ont, någon som inte drar sig för ytterligare dåd. Utredningen för Matthew in i en härva av lögner som gör balansgången mellan professionellt och privat allt svårare.

Isola. Av Katrine Engberg.

Fjärde delen i Köpenhamnsserien om polisinspektörerna Werner och Kørner. Ett lik hittas i en park i Köpenhamn. Anette Werner blir ensam ansvarig för utredningen, som så småningom leder henne till Bornholm och
till Jeppe Kørner som har tagit tjänstledigt och arbetar som skogshuggare efter en tuff separation. Esther de
Laurenti, pensionerad akademiker, är också på Bornholm. Hon ska skriva en biografi över antropologen Margrethe Dybris och i Dybris hus hittar hon brev och anteckningar som ger en överraskande bild av en händelse
som kastar nytt ljus över brottet som Anette och Jeppe försöker lösa.

Kvinnan som försvann : operation MUA 214. Av Johanne Hildebrandt, J. F. Sand.

”MUA 214 existerade inte. Någon hade gått in i den militära underrättelsetjänstens skyddade datasystem och
skapat ett falskt ID-nummer för att godkänna Anna Löwenskölds säkerhetsprövning. Men vem, och varför?”
När Alice Rosengren på Säkerhetskontorets kontraspionage avslöjar en misstänkt rysk infiltratör finner hon sig
plötsligt motarbetad. Någon läcker hennes identitet och snart utsätts hon för en brutal påverkanskampanj med
syfte att bryta ner både hennes person och hennes trovärdighet. I den kamp som följer ställs både rikets säkerhet och Alices egen familj på spel. Frågan är inte när Ryssland infiltrerar, frågan är hur mycket skada de redan
har orsakat.

Mord i lönndom. Av Jan Mårtenson.

50:e boken om Johan Kristian Homan. Antikhandlare Homan har tagit sig vatten över huvudet. En hög tjänsteman i Regeringskansliet anklagas för våldtäkt och behöver hans hjälp, och snart är han indragen i en härva
av vapenexport, utländska underrättelsetjänster, Estonias förlisning och sist men inte minst en fal orm i det
äktenskapliga paradiset. Tur att det finns kultur, antikviteter och kulinariska läckerheter att trösta sig med.

Nord. Av Katarina Ekstedt & Anna Winberg Sääf.

Alex står ensam, arbetslös och med självkänslan på botten när han får ett erbjudande som verkar för bra för att
vara sant. Det är ett eftertraktat jobb som Commis de Cuisine, köksassistent, på den världsberömda stjärnkrogen NORD i de jämtländska fjällen. Jobbet är stentufft, och snart kompliceras saker av att han faller för ägaren
Alice Duwal, som är vacker och spännande men betydligt äldre än Alex och dessutom gift. Det dröjer inte
länge förrän Alex inser att allt inte är som det verkar. Alice visar sig ha många hemligheter, och han dras in i en
härva av lögner, sex och hot som verkar helt omöjlig att ta sig ur.

12.

Ondskans ekon. Av Arnaldur Indriðason.

Tredje boken i serien om den pensionerade kriminalinspektören Konrad. En kvinna hittas mördad i sin lägenhet i Reykjavik. På hennes skrivbord hittas en lapp med kriminalinspektör Konrads telefonnummer. Kvinnan
hade tagit kontakt med honom strax innan sin död och bett om honom att söka efter det barn hon lämnat bort
femtio år tidigare. Den nu pensionerade inspektören nekade henne hjälp, men driven av ånger börjar han göra
efterforskningar för att förstå vad som hänt barnet. Spåren leder honom till en religiös sekt, där hemska händelser verkar ha utspelat sig. Ju mer han gräver i fallet, desto svårare får han att värja sig när det visar sig att spåren vävs ihop med smärtsamma minnen från hans eget förflutna och ekon av ondska från långt tillbaka i tiden.

Ondskans jakt. Av Chris Carter.

De träffades för första gången på college, två av de skarpaste kandidaterna som någonsin hade tagit examen från
det prestigefyllda Stanford University. I Quantico, i Virginia träffades de igen. Nu har Robert Hunter blivit chef
för LAPD:s Enhet för ultravåldsamma brott och Lucien Folter har blivit den flitigaste och farligaste seriemördaren i FBI:s historia. FBI tog fast Lucien och han har suttit i fängelse i många år. Men nu har han precis lyckats
fly. Och han är arg. Han tänker se till att den som fick honom fälld får lida. Den personen är Robert Hunter.

Otid : vit melankoli. Av Erik Axl Sund.

En ung flicka, utan namn, har hoppat på ett godståg i norra Sverige och hamnat i Stockholm. I samband med
ett slagsmål grips hon och en utredning kring hennes identitet tar fart, där poliserna Jeanette Kihlberg, Jimmy
Schwarz och Nils Åhlund från tidigare böcker kopplas in. Men det är ett krävande fall. Snart knyts flickans
närvaro på ett avlägset sätt till två mord i förorten, och för varje ny ledtråd i arbetet tycks det intrikata mönstret
av samband och orsaker bara blir mer komplext.

Pakten. Av Sharon Bolton.

Det är en idyllisk sommar och sex unga, begåvade vänner ser fram emot en ljus framtid. Men så slår en eskalerande lek, bestående av våghalsiga utmaningar, fruktansvärt fel. En kvinna och två barn dör. Artonåriga Megan
tar på sig skulden för dödsfallen och lämnar de övriga vännerna att gå vidare med sina liv. I gengäld kommer
de alla överens om en »tjänst« de ska göra henne när hon väl släpps ut ur fängelset. Tjugo år senare är Megan
försatt på fri fot - och spelet kan fortsätta.

Rekryteringen. Av Caroline Grimwalker.

Ina Farkas, ett hittebarn med trasslig bakgrund, har dragits in i den undre världen där hennes enda barndomsvän har vuxit upp. Paradoxalt nog har hon i samma veva dessutom arbetat som utredare för polisen i Malmö.
En dramatisk händelse som gör att hennes två världar kolliderar gör att Ina hamnar i fängelse för mord, men
innan hon vet ordet av är hon frisläppt igen och hatad av både poliserna hon brukade jobba med och den kriminella familjen hon var en del av.

Sandänglar. Av Susanne Schemper.

Första boken serien Saltmålla. Författaren Paulina Pihl ser fram emot både skrivtid och lugn nära hav och
natur på nyöppnade Saltmålla Resort. Ingela Salo befinner sig också på hotellet. Hennes längtan efter gemenskap överskuggas av hennes förlamande rädsla för att inte passa in. När hon oväntat får uppleva hur det är att
höra till, och sedan lika snabbt hamnar utanför igen, blir besvikelsen för stor att hantera. Hon finner sig beredd
att göra vad som helst för att återigen få känna sig sedd. Samtidigt kan Ingela inte tolka de omvälvande känslor
hon snabbt får för Paulina. Kan det vara äkta kärlek?

Själsfränden. Av Sofie Sarenbrant.

Den tionde fristående delen i deckarserien om kriminalinspektör Emma Sköld. Kriminalinspektör Emma Sköld
stannar med blicken på en kvinna som balanserar på fel sida om räcket på Västerbron. En vindpust tar tag i det
långa mörka håret och Emma håller andan. Hur ska hon hindra kvinnan från att hoppa och falla fritt tjugosex
meter, rakt ner mot en säker död? Och inte bara hon, utan även spädbarnet i hennes famn.

Sommarfesten. Av Olséni & Hansen.

Åttonde, fristående delen i den humoristiska deckarserien Mord i Falsterbo. Det är högsommar på Falsterbonäset när den förmögna träningsentreprenören Hector Bondesson anordnar årets sommarfest, ett white party, i sin
luxuösa villa vid stranden. Festen avbryts abrupt när värdinnan hittas död med en kniv i hjärtat. Med tvåhundra
personer på gästlistan får ortens polis, Mårten Lind, det hett om öronen och det blir inte bättre av att Egon, 89
år, har klampat runt på brottsplatsen.

13.

Tre som såg. Av John Willander Lambrell.

En sommarkväll i trakterna kring Malung försvinner tre åttaåriga pojkar. De hittas så småningom döda i en
tjärn inte långt från en plats där de brukade leka. Kriminalkommissarie Inge Ingesson får landets mest omtalade fall på sitt bord samtidigt som en märklig grupp män har slagit läger i en del av skogen. Snart står det klart
att Riksmord behöver ingripa.

Under falkens vingar. Av Anton Marklund.

När Ramona och hennes man kommer hem till sitt hus utanför Skellefteå möts de av en polis. De blir ombedda
att följa med i hans bil, utan att han förklarar varför. Men Ramona vet redan. Så fort de sätter sig i bilen kan
hon se det som väntar dem. Viken vid sjön. Den tonåriga flickan som ligger död i båten. Flickan som ingen vet
namnet på eller kan identifiera. I brist på ledtrådar tar polisen hjälp av Ramona och hennes förmåga att få en
skymt av människors liv, av saker de helst hade velat hålla hemliga.

Fantasy

Kejsarens fall. Av Katarina Deering Wallander.

Första boken i trilogin Mörkrets Krafter. Faey vill skrika. Vill fly. Fast hon kan inte röra sig. All viljekraft
rinner ur henne och hennes fötter rotar sig fast i golvet. Viskningarna är svaga till en början, men de blir allt
starkare. Snart kan Faey tydligt höra rösterna intill hennes öron. - Faey… Träd in i skuggorna. Kom till oss. I
15 år har hemligheter och lögner omgett Faeys liv. För att skydda henne. Och andra. En dag kommer hennes
förflutna ikapp henne och Faey blir tvungen att fly. Det leder henne ifrån allt hon vant sig vid, men tar henne
också närmare sanningen. Men kan hon hantera den, när den sakta kryper närmare?

Sången från underjorden. Av Sebasthian W. Thörn.

James Daytons behagliga herrgårdsliv slås i bitar när ett brev anländer till hans hem: ett brev från hans
ungdomskärlek, Matilda, som kastar honom ut på ett äventyr och som kommer att föra honom halvvägs över
världen – och djupt ner i underjorden. Matilda säger sig veta vägen till den mytomspunna underjordiska staden
Agartha. Tillsammans beger de sig till Tibet på jakt efter den legendariska platsen – men högt uppe bland de
vindpinade bergstopparna inser de snart att de inte är de enda som söker efter staden.

Lyrik

Tiden är en mor. Av Ocean Vuong.

I diktsamlingen är sorgen efter en mor som dött ett centralt motiv. I samlingen finns familjen och förflyttningen, den geografiska och klassmässiga, meditationerna kring minne, förlust och återfödelse, ofta inrymda i en
paradox.

Vardagar 6. Av Ulf Lundell.

Ulf Lundells dagboksurval från hösten 2020 och vintern 2021.

Vardagar 7. Av Ulf Lundell.

Ulf Lundells dagboksurval från våren och sommaren 2021.

14.

Biografier
Carl Larsson, Wilhelmina och barnen : konstnärens okända familj. Av Ami Bergöö.

Några år innan konstnären Carl Larsson träffade sin hustru Karin, levde han tillsammans med Wilhelmina
Holmgren och hennes påverkan på Carl kom att bli avgörande. Tillsammans fick de två barn och deras namn
och tragiska historia har ingen känt till. Förrän nu. Det här är historien om Carl Larssons första, okända familj
och de villkor som hans sambo Wilhelmina som ogift mor levde under.

Den violetta timmen. Av Merete Mazzarella.

Meretes bror Martin Schreck var en av de första öppet homosexuella i Finland och en av dem som grundade
föreningen för sexuell jämställdhet Seta. När han är borta går det upp för Merete att det finns mycket hon inte
visste om sin lillebror, och nu är det för sent att fråga honom. Med hjälp av Martins närmaste vänner börjar
hon utforska hans liv.

En odyssé : en far, en son och ett epos. Av Daniel Mendelsohn.

När åttioårige Jay Mendelsohn bestämmer sig för att anmäla sig till en kurs om Odyssén på Bard college,
som hans son, författaren och antikvetaren Daniel Mendelsohn håller, blir det början på ett intellektuellt och
känslomässigt äventyr. För Jay är kursen en möjlighet att möta den fantastiska litteratur han inte fick chansen
att utforska i sin ungdom - och en sista chans att bättre lära känna sin son. De två männen utforskar motvilligt
Homeros värld tillsammans - först i klassrummet, där Jay är en besvärlig student som gång på gång utmanar
sin sons tolkningar - och senare på en resa i den grekiska övärlden.

Jag kom inte ut - jag blev mig själv. Av Ann-Christine Ruuth.

Ann-Christine Ruuth föddes på 1950-talet, fick namnet Åke och växte upp i en kyrklig småländsk familj.
Tidigt kände Åke sig annorlunda, avvikande, men det fanns ingenting i hans värld, vare sig inom honom själv
eller i omgivningen, där det kunde speglas eller ta plats. Vem var han, kyrkoherden och trebarnspappan, och
vad behövde han för att bli hel? Till slut fick det bära eller brista. 2010 blev hon sig själv, 58 år gammal. Sedan
dess har hennes liv berättats av dottern Ester Roxberg i boken ”Min pappa Ann-Christine” och filmen ”Min
pappa Marianne” med Rolf Lassgård i huvudrollen. Själv har hon i många år föreläst landet runt om transperspektiv och könsidentitet. Först nu berättar hon sin egen historia.

La familia grande. Av Camille Kouchner.

Camille och hennes syskon växte upp i en känd fransk vänsterintellektuell familj. Pappan var medgrundare av
Läkare utan gränser och senare utrikesminister, mamman en uppburen juridikprofessor, författare och stridbar
feminist. Föräldrarna skildes när barnen var små och deras mor gifte om sig med en högt aktad statsvetare och
politiker. På styvfaderns sommarställe i Sydfrankrike samlas prominenta vänner ur 68-vänstern för att njuta av
sol, bad och fri sex. Prydhet häcklas och barnen uppmuntras att delta i de vuxnas lekar.

Levnadsråd. Av Margareta Magnusson.

Margareta Magnusson debuterade som författare vid 85 års ålder med ”Döstädning – ingen sorglig historia”
som blev en internationell succé och såldes till över 30 länder. Boken startade en rörelse som fick människor i
stora delar av världen att tänka på hur mycket prylar de hade och börja göra sig av med dem innan det var för
sent. Idag är Margareta Magnusson 88 år och döstädar fortfarande, om än lite långsammare. Hon har tid över
både att tänka tillbaka på sitt liv och att reflektera över hur man åldras bäst.

Låt mig berätta vad jag menar. Av Joan Didion.

Detta är Joan Didions sista samling texter. Dessa tolv texter, skrivna mellan 1968 till 2000, visar upp hennes
skarpa iakttagelseförmåga och hennes empatiska blick.

Min son Love : kärleken, sorgen och självmordet. Av Örjan Gruden.

En berättelse författad av en pappa som har förlorat sitt barn. På ett närvarande och kärleksfullt vis berättar han
om sina erfarenheter, sina reflektioner och om vad som ledde fram till ögonblicket då han inte längre hade sin
son i livet. Men framför allt är det en berättelse om odödlig kärlek, om vikten av att prata om sina upplevelser
och om att bryta stigmat och tystnaden.

15.

När du dör ska jag vara nära. Av Annie Reuterskiöld.

Våren 2020 tar coronaviruset sig in i samhällets alla vrår och SvD-journalisten Annie Reuterskiölds mamma
bor på ett demensboende. Efter en tid kommer beskedet att mamman smittats av sjukdomen och Annie bestämmer sig för att göra upp med de svåra minnen som har skapat ett inre avstånd mellan dem. Hon tar på sig ett
uppdrag – när du dör ska jag vara nära. Men hur gör man det? Hur kommer man nära någon som inte längre
kommer ihåg?

Ord och handling : ett liv i diplomatins tjänst. Av Jan Eliasson.

Diplomaten och politikern Jan Eliassons memoarer spänner över hans liv och karriär. Från ett arbetarhem i
Göteborg nådde han via en diplomatisk karriär i flera olika länder, som ambassadör och internationell medlare,
posten som vice generalsekreterare i FN. Han har även hunnit med att vara Sveriges utrikesminister. I sin bok
berättar han om sitt liv och sin yrkesbana.

Sagan om Sagan om ringen : berättelsen om en skiva, en boktrilogi, en filmserie
och deras fortsättning. Av Peter Bryngelsson.

Tolkiens trilogi Sagan om ringen skrevs under 1950-talet, och fick ett enormt genomslag under 1960-talet,
då hippies och grönavågare kunde identifiera sig med de piprökande hobbitarna och deras stillsamma lantliv
i Fylke. När Bo Hanssons skiva med samma namn kom ut 1970 gav den viktiga impulser för den svenska
instrumentala proggen och med Peter Jacksons filmatiseringar från början av 2000-talet blev sagans innehåll
allmängods. Dess inverkan på hela det kulturella fältet har varit enorm och musik, film, tv-serier och dataspel
har gjorts på temat.

Ljudböcker på Mp3

Tre som såg. Av John Willander Lambrell.

Film

The Batman (action)
Parallella mödrar (drama)
Världens värsta människa (drama, romantik)

Musik på CD
C’mon you know. Av Liam Gallagher.

16.

Faktaböcker
ABC för gamla och nya svenskar. Av Bo & Axel Åkerström.

En ”vuxen” variant på en ABC-bok med tänkvärda budskap om välkända svenska företeelser som ”allemansrätt”, ”dansband”, ”fika”, ”ko-släpp”, ”norrsken” och ”utedass”. Allt förmedlat i korta meningar på vers och
med fyndiga illustrationer.

Alla dessa utflykter runt Stockholm. Av Mattias Henrikson.

Upptäck utflykter runt Stockholm. Detta är en praktisk guidebok som hjälper dig att finna utflykter för lediga
dagar och helger.

Andra världskrigets värsta dåraktigheter, katastrofala strategier och felbeslut.
Red. Anders Frankson.

Andra världskriget var fullt av hårresande misstag från båda sidor: dåraktigheter, felbeslut och katastrofala
strategier som kostade många människoliv. Läs om Hitlers anfall mot Sovjet, de allierades strategiska bombning, Stalins övermod och Japans anfall mot USA m.m.

Asado : argentinsk grillning. Av Florencia Abella.

Asado går att göra med nästan vilken utrustning som helst. Eftersom du bränner ner ved till glödande kol,
följer måltiden alltid den öppna eldens rytm. Medan elden tänds dämpas det värsta suget med una picada, lite
plockmat.

”Bara en teori” : om evolutionsbiologi. Av Mats Björklund.

Variation, selektion, ärftlighet. Evolutionsteorins tre grundbegrepp är också de bärande och ömsesidigt beroende principerna för alla livsformers utveckling. Deras samspel bestämmer arternas utveckling. Utan någon av
dessa faktorer blir det ingen evolution.

Barnen som överlevde : livet efter Förintelsen. Av Rebecca Clifford.

Hur ska vi kunna förstå oss själva om vi inte vet varifrån vi kommer, inte känner till vår bakgrund? Den här
frågan hemsökte barn som överlevde Förintelsen och bara hade vaga minnen – eller inga minnen alls – av
tiden före kriget. I denna bok låter oss historikern Rebecca Clifford möta ett antal judiska barn som hade drabbats av det här svårhanterliga ödet.

Bohuslän : vandringsturer och utflykter. Av Olle Persson.

Boken innehåller tips om drygt 70 vandringsturer av varierande längd och mängder av tips för utflykter. Många
av turerna kan nås med allmänna kommunikationsmedel och vissa leder är anpassade för rörelsehindrade.
Turerna illustreras med kartor och foton.

Bröd, bullar & kakor : bagarmästarens bästa recept. Av Johan Sörberg.

Boken innehåller cirka 80 recept. Från fluffigt rostbröd till mustigt finskt rågbröd – och massor däremellan,
exempelvis levain, baguetter, kavring och knäckebröd. På sötsidan finns bland annat wienerbröd, mazariner,
pepparkakor, rulltårta, sockerkaka, syltgrottor och kolasnittar.

Drottninggatan. Av Åsa Erlandsson.

När Rakhmat Akilov den 7 april 2017 stjäl en lastbil och kör rakt mot folkmassan på Drottninggatan i Stockholm blir slumpen skillnaden mellan liv och död. Larmen strömmar in och budskapet sprider sig: Sverige är
under attack. Boken bygger på intervjuer med hundratals människor, varav flera berättar för första gången.

Höga kusten : vandring, paddling och sevärdheter i världsarvet, skärgården och Skuleskogens nationalpark. Av Steven Ekholm.
Höga kusten erbjuder vandring på havsslipade bergstoppar och i djupaste trollskog, där man kan vara helt
ensam om man så önskar. Du finner även kulinariska utmaningar som regionens stolthet, surströmmingen.

17.

Indien i mitt svenska kök. Av Malin Mendel.

I sin senaste kokbok har Malin Mendel samlat sina allra bästa recept, sådant hon lagar till sin familj såväl som
till kalas och bjudningar. Rätterna är lätta att göra, enkla att anpassa till alla och både färggranna och smakrika.

Karl Fredrik : mitt blomsterår på Österlen. Av Karl Frederik Gustafsson m.fl.

Karl Fredrik Gustafsson är floristen och trädgårdsmästaren från programmet ”Karl Fredrik på Österlen”. I den
här boken delar han ger han handfasta tips kring allt som gäller blommor, om det så handlar om att gräva i
trädgården eller att arrangera de mest generösa buketter.

Pilgrimsvandra till Santiago de Compostela : en modern vandring längs tusenåriga
färdvägar. Av Ulf Luthman. Uppdaterad upplaga.

I den här boken kan du läsa om El Camino Francés, den pilgrimsled som startar på franska sidan av Pyrenéerna i den lilla staden Saint Jean Pied de Port. Detta är den populäraste och mest kända pilgrimsleden i världen.
El Camino är upptagen på UNESCO:s världsarvslista sedan 1993.

Sveriges historia för släktforskare. Av Roger Axelsson m.fl.

Boken spänner över sju hundra år av vår historia, men liksom släktforskaren börjar den i det nära förflutna och
söker sig allt längre bakåt - så långt som källorna brukar kunna föra släktforskaren.

Sy! : från snickarbyxa till sommarklänning. Av Jenny Hellström Ruas.

Boken innehåller tolv nyritade mönster på klänningar, kjolar, blusar och snickarbyxor som funkar för både
vardag och barbesök.

Trojas murar: labyrinter under 3000 år. Av John Kraft.

Till våra fornlämningar hör labyrinterna, eller trojeborgarna som de sedan gammalt kallats. Det finns omkring
600 labyrinter i Norden och norra Ryssland, ungefär hälften ligger i Sverige. De stenlagda figurerna är särskilt
vanliga längs kusterna, ofta finner man dem på fiskeskär i yttersta havsbandet. Man gick i dem för att få tur i
fisket och med vädret.

Vi minns 50-talet : en nostalgitripp. Av Andreas Nyberg.

Svenska folket åker på tältsemestrar och charterresor och många skaffar bil. I Stockholm byggs flera nya
förorter och dessutom tunnelbana. Sångaren Snoddas får tidernas genombrott i Lennart Hylands radiosuccé
Karusellen, och även Lill-Babs, Siw Malmkvist och Owe Thörnqvist slår igenom, liksom det nya amerikanska
fenomenet rock n roll med Elvis Presley, Chuck Berry och Little Richard i spetsen.

Vikingarnas största slag. Av Kim Hjardar.

Här beskrivs de 25 största, märkligaste och viktigaste slagen under perioden. Från Skandinavien i norr, till
Bysantiska riket i öster, från Italien i söder, till Amerika i väster förde vikingarna krig mot främmande folk i
jakt på ära, rikedom, landområden och makt.

Virka med struktur : maskor, tekniker och mönster. Av Lee Sartori.

Innehåller nya tekniker och design med textur och tredimensionella effekter. Med sina bilder och steg för steginstruktioner, diagram, beskrivningar och massor av tips är det här en bok för alla som älskar att virka.

Världens sju underverk. Av Dick Harrison.

Författaren beskriver den hellenistiska världen och går till botten med varför några forntida turistmål blivit
ihågkomna som underverk. Han tar sig an de frågetecken, myter och missförstånd som har omgärdat byggnadsverken i över 2000 år.

Värmland : kronan bland Svea rikes länder : the crown among the counties of Sweden.
Av Per Berggrén.
Med text på både svenska och engelska, beskriver boken vad som gjort Värmland till just Värmland. Här finns
storslagen natur samtidigt som det är hemvist för några av Sveriges mest framstående tekniska genier, författare och konstnärer. Här finns en djupt rotad musikkultur med rötterna i den gamla bruksmiljön. Här bröts
järnmalm under 400 år vilket bidrog till landets välstånd under stormaktstiden.

18.

Äta ute : laga mat utomhus året om. Av Jens Linder, Stefan Wettainen.

Den här kokboken vill visa hur enkelt vi kan fixa vårt käk under bar himmel, eller under parasoll eller presenning för all del. Jens Linder går igenom olika tillagningsmetoder, och har delat upp bokens recept i vad som
bäst förbereds inne och vad som lämpligen färdigställs ute.

Ögonen våra målare och andra tankeexperiment. Av Jesper Svenbro.

Det centrala partiet tar avstamp i försokratikern Empedokles teori om den visuella perceptionen, tankar som
föregriper vår tids syn på seendet eller läsandet som en medskapande handling. Därtill består boken av tematiskt varierade texter om konst, estetik och inte minst poesi.

19.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Alfons färger. Av Josefin Svenske, Karin Johansson. Pekbok.
Bibbi passar Lasse. Av Ingrid Olsson, Charlotte Ramel. Pekbok.
Färgerna och jag! Av Michaela Dias-Hayes.
Havet är din bästa kompis. Av Lasse Åberg.
Här kommer brandflygplanet. Av Arne Norlin.
Inte doktorn! Av Stephanie Blake.
Kattungen. Av Ingrid Flygare.
Lilla Spöket Laban - mina första färger. Av Inger och Lasse Sandberg. Pekbok.
Nyckelpigan som tappade bort sina prickar. Av Mattias Loftén.
Ollianna. Av Gro Dahle, Kaia Dahle Nyhus.
Räventyr. Av Malte Persson, Kristin Lidström.
Sjön som saknade botten. Av Anton Lundqvist, Mikael Bengtsson.
Vad finns? Av Peter Fröberg Idling, Monika Forsberg.

Ca 6 - 9 år
Musse & Helium - En oväntad vändning. Av Camilla Brinck.

Andra serien, bok 2. Sökandet efter Musses och Heliums föräldrar har lett våra vänner till Människovärlden.
Men nu har de kraschat på en ö i havet och är omringade av den mytomspunne Bulldozers fladdermusvakter!
Musse och Helium är modiga och snabbtänkta, men hur ska de ta sig ur den här knipan?

Skolan börjar snart... ...och ingenting är klart! Av Elin Johansson, David Henson.

Boken är en blandning av textbok och bilderbok. Dagarna innan skolstarten kan kännas både spännande och
nervösa, men det är inte bara barnen som kan vara pirriga. I den här boken får vi följa med en lärares sista
förberedelser inför terminsstarten med en helt ny klass, hennes allra första egna klass.

Världens sämsta sommarjobbare. Av Anna Hansson.

Sanna vill ha en kanin. Men hon har inte ens pengar så att det räcker till en halv kanin. Så får Sanna den bästa
idén – hon ska tjäna in pengarna genom att sommarjobba! Hon ska rycka in och hjälpa sina grannar! Men det
är mycket att hålla reda på hemma hos grannarna. Hur var det nu, skulle hon klippa tant Rosenkvists rufsiga
gräsmatta eller vackra rosenbuskar? Och skulle hon verkligen mata knasiga Konrads orm med husdjursråttorna? Sanna är förmodligen världens sämsta sommarjobbare.
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Ca 9 - 12 år
Fyra minuter över tolv. Av Conny Palmkvist.

Det är natt och ekande tyst på avdelning 34. Nicolaus är tolv år och hans mamma ska dö. Han och hans pappa
vakar vid hennes sjuksäng. Men Nicolaus orkar inte med att vänta på döden. I hissen ser han en knapp som inte
brukar finnas där. När han trycker på den åker hissen till en helt annan sorts våning. Klockan är fyra minuter
över tolv på natten när han kommer till Slutstationen. Slutstationen dit alla ska någon gång. Klockan är fyra
minuter över tolv, och Nicolaus har stannat tiden två minuter innan hans mamma ska dö. Men vad gör man om
man kan stanna tiden, och till och med resa i tiden?

Noelias hemlighet. Av Caroline Engvall, Katarina Vintrafors.

Nollan är nio år och funderar mycket över livet. Hon känner sig lite annorlunda. Men så träffar hon Wilma på
nätet. Wilma är allt hon behöver i en kompis. Hon är snäll, rolig och förstår allt till skillnad från mamma. Allt
Nollan vill är att Wilma ska tycka om henne. Så när Wilma frågar om Nollan kan skicka några bilder på sig
själv går hon med på det.

Tecken. Av Sofia Weiss.

De sista veckorna i sexan blir inte alls som Moa tänkt. Vardagen - med skola, hästar och bästisen Niki - stannar
upp när Moa drabbas av en hjärnskakning efter en märklig ridolycka och blir inlagd på sjukhus. Och mardrömmarna, de som har plågat henne varje natt sedan hon och mamma flyttade till den nya lägenheten, blir bara
värre och värre. Snart börjar Moa se kusliga syner även när hon är vaken. Det verkar som om något eller någon
som inte längre befinner sig i denna värld söker kontakt. Är det på riktigt eller håller hon på att bli galen?

Zombierella : en askungesaga. Av Joseph Coelho.

Ella lever ett hårt liv med arbete från morgon till kväll. Hennes elaka styvmor kallar henne Askungen på grund
av den berlock hon bär om halsen med lite av sin riktiga mors aska i. Men allt tar en ryslig vändning när Ella
faller utför trappan, bryter nacken och dör. Hon blir Zombierella, och när den odöda prinsen, som seden bjuder,
håller sin stora bal på slottet dyker hon upp ...

Fakta för barn
Myrornas rekordbok. Av Katja Bargum, Jenny Lucander.

Här finns allt du har undrat om myror - och sådant du aldrig har kunnat föreställa dig. I myrornas värld myllrar
det av rekord, för fastän myrorna är så små har de superkrafter. Vilka är de tuffaste myrsoldaterna? Svar: de
exploderande, slemslungande hästmyrorna. Vilken myra sticks värst? Svar: pistolmyran.

Tänk som en forskare. Av Emma Frans, Anders Végh Blidlöv.

Vad är egentligen vetenskap? Måste något motbevisas för att vi ska vara säkra på att det inte är sant? Drunknar
man lättare om man äter glass? Hur samlar man in fakta? Och varför är det ibland helt rätt att tänka helt fel?
Vetenskapliga begrepp och metoder förklaras och dissekeras, tankevurpor omkullkastas och teorier ifrågasätts.

Värsta bästa tonåren. Av Maria Dufva, Frida Garell.

Boken tar upp den stora utvecklingen som sker i kroppen och själen under puberteten och om det som pågår i
skolan och familjen, på fester och nätet. Det är en praktisk handbok som blandar fakta, siffror och bra-att-veta
med berättelser ur verkligheten.
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