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Medicin
Affektfobiterapi : teori, praktik och manual för gruppterapi. Av My Frankl.

Affektfobiterapi (APT) handlar om att minska individens rädsla för känslor eftersom sådana rädslor tros vara
en central orsak till många psykiska problem. Affektfobiterapi är en psykodynamisk upplevelsebaserad terapiform som är integrativ i såväl sin teori som sin metod.

Att möta våldsutsatta män : förståelse, bedömningar och hjälpinsatser.
Av Mikael Skillmark mfl.

Det här är den första svenska boken där författarna utifrån forskning tar ett samlat grepp om brottsofferfrågan
ur ett genusperspektiv och särskilt fokuserar på mäns våldsutsatthet. Boken riktar sig till alla som studerar och
arbetar inom människobehandlande organisationer.

Avancerad omvårdnad på akademisk grund : att lära och leda. Av Anna Forsberg.

Boken visar hur man kan fortsätta utveckla sitt livslånga lärande och att som erfaren sjuksköterska leda avancerad omvårdnad för en personcentrerad, jämlik, säker och värdig vård.

Försvunnen : handbok att hitta en medmänniska. Av Åsa Erlandsson.

Denna bok innehåller kunskap som kan rädda liv. Hur hittar du en försvunnen person? Och hur blir du själv
hittad om du gått vilse? Varje år anmäls tusentals personer försvunna. Förr var sökandet främst en uppgift för
polis och räddningstjänst. Idag är det en folkrörelse.

Livsberättelser om adhd och autism. Av Riksförbundet Attention.

I den här boken får vi följa tretton personer som berättar hur det är att få en neuropsykiatrisk diagnos sent i livet.
Texterna visar barndomens kamp i skolan, ett utmanande arbetsliv, självmedicinering men många vittnar även
om ett spännande och rikt liv, om försoningen med sig själv och om sorgen, hoppet och modet att förändra.

Nevrologi og nevrokirurgi. Red. Eirik Helseth. 7:e uppl.

Boken er satt sammen av bidrag fra et stort antall spesialister innenfor de ulike områdene av nevrologi og
nevrokirurgi. De fleste er aktive klinikere og forskere ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim
og Tromsø. Det gjør at epidemiologi, retningslinjer, diagnostiske hjelpemidler og behandlingsmuligheter er
dekkende for norske forhold.

Professionell klinisk omvårdnad. Av Lesley Baillie mfl.

Omvårdnaden finns i sjuksköterskans möte med patienten och i patientens förtroende för sjuksköterskan. Förtroendet bygger på en överenskommelse mellan samhället och sjuksköterskorna som yrkesgrupp, som t.ex. att
det finns värderingar, kunskap och förhållningssätt som patienten kan lita på.

Superhjärnan : De bästa strategierna för lärande. Av Olav Schewe, Barbara Oakley.

På ett enkelt och engagerande sätt visar författarna till denna bok hur inlärning kan göras mer effektiv. Norges
främsta expert på studietekniker och en av världens ledande experter på lärande ger dig de mest effektiva strategierna för inlärning, baserat på den senaste forskningen.

Vårdens team. Av Håkan S. Sandberg.

Teamarbete är en av kärnkompetenserna i vården. Det ska vara kostnadseffektivt, positivt för medarbetarna och
värdefullt för dem som behöver vård, behandling och omsorg. Boken bygger på forskningsbaserad kunskap
om samarbete och teamarbete i olika vårdmiljöer.
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Psykologi

Det andra minnet. Av Martin Nilsson.

Boken är lika mycket en personlig berättelse om Martin Nilssons egen resa mot ett mästarminne, som en handbok
med konkreta råd. Hur fungerar den kanske mest fundamentala funktionen i vår hjärna? Här kan man även läsa
om den senaste forskningen på området, men lär oss också antika minnestekniker som fungerar utmärkt än i dag.

Flodhästen i sovrummet : varför kan man bara älska i frihet? Av Tommy Hellsten.

I sin nya bok skriver Tommy Hellsten om kärleken. Kärlekens sanna växtunderlag kan enbart vara friheten och
oberoendet. Trots detta tar vi ofta med oss såren från vårt förflutna in i relationen, vi kräver saker av varandra
och klänger oss fast vid varandra. Då tyngs kärleken ner av omedvetenhetens flodhäst.

Hoppa 10 centimeter i taget. Av Sofie Hammer.

Den här arbetsboken är till dig som vill förebygga eller arbeta med stress, oro, nedstämdhet och relationer och göra en förändring för att förbättra en situation, reaktioner eller en relation du inte är riktigt nöjd med.
Boken innehåller 28 praktiska uppgifter som är enkla, vardagsnära och samtidigt är utmanande.

Psykologi. Av Marie Almroth.

Det här är en lärobok som innehåller kapitel om psykologins historiska framväxt, stress och socialpsykologi.
Här finns också texter som lyfter fram de områden där forskningen har gått framåt som mest, såsom kognitiv
psykologi och biologisk psykologi.

Sömnbrist i småbarnsåren : Hur det påverkar dig och vad du kan göra åt det.
Av Mirijam Geyerhofer.

Med avstamp i sina egna erfarenheter har journalisten Geyerhofer intervjuat forskare, professorer och andra
experter för att kunna ge vidare den fakta och de tips hon själv saknade när hon blev sjuk av sömnbrist med sitt
andra barn.

Sociologi& samhällsvetenskap

Backlashen : Metoo och revolutionen som stoppades. Av Irena Pozar.

Metoo är glömt och trots alla upprop, och alla ord om att lyssna på kvinnors berättelser, är många brottsoffer
återigen rädda för att anmäla övergrepp. Nu finns även ett nytt sätt att tysta kritiska röster, där uthängningar på
nätet blir ett nytt sätt att skrämma till tystnad.

Nya medicinska e-böcker

2.

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:
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Skönlitteratur
78 slag i minuten. Av Johanna Sernelin.

För att inte riskera att möta sitt förflutna vägrar Julia lämna hemmet. Men när hon motvilligt finner sig i Högskolans föreläsningssal och träffar kärleken, eller i alla fall vad hon tror är kärleken, i den gifta universitetsläraren
Jesper blir det skenbart enklare att leva igen. Vad Julia inte förutsett är vilken kraft deras förbjudna relation satt
igång, och hur hon själv kommer att drabbas av den. För vad döljer sig egentligen i äktenskapet hon trängt in i?

Bröd och mjölk. Av Karolina Ramqvist.

Handlar om en ensam flickas uppväxt fylld av doft, färg och smak. Det handlar om maten som lockar och
skrämmer. Hon minns mandarinerna, det rostade brödet, hur ett av de första orden var Schwarzwaldtårta. Att
en tallrik färdiggräddade pannkakor på diskbänken betydde att hon skulle vara ensam hemma. Vem var hon?
Hur blev hon? I centrum står matsalsbordet som gått i arv, ett bord tänkt för stora middagar, som hon oftast
suttit vid ensam. Hon har tagit med sig det till ettan där hon ska bo, varannan vecka med sin lilla dotter. Allt
hon vill är att överkomma besattheten vid mat - och laga en risgrynspudding som dottern ska vilja smaka.

Båten. Av Lotta Lundberg.

Sex kvinnor samlas i Kapstadens hamn för att segla över Atlanten. De är fullständiga främlingar för varandra.
De flesta är över femtio, på andra sidan om karriär och familjeliv. En all female crew. En ovanlig syn i en
mansdominerad båtvärld. Men förpliktigar det? Och i så fall hur?

Champagnekorkar & cateringkaos. Av Frida Gråsjö.

Tredje boken i Rosnäs-serien. Cecilia »Cilla« Blom sitter fast i vardagspusslet. Det är slitsamt att driva företag
och cateringfirman går knappt runt. Att vara mamma till tvillingflickor tar också på krafterna, och det blir inte
lättare när relationen till maken Dieter knakar i fogarna. När tv-programmet Kär och galen ska spela in några
avsnitt i Rosnäs blir Cilla indragen i en matlagningstävling med chans till en stor prissumma och en egen tvshow. Men motståndet i form av den galna countrysångerskan och grillspecialisten Maggan är tuffare än vad
Cilla trott.

De andras land. Av Leïla Slimani.

Första delen i en romantrilogi om Marocko efter kriget. Amine Belhaj är en stilig marockan som strider i den
franska armén. Mathilde är en envis kvinna från Alsace som längtar bort. Kriget för dem samman. Ett omaka
par, löjliga i vissas ögon: hon är ett huvud längre än honom, romanläsare, frisinnad. Han bär på en hederskultur
och en blind ilska. De älskar varandra, men olikheterna ska göra deras liv tillsammans mycket svårt.

Den glömda kokboken. Av Christoffer Holst.

Max Nyström är en hyllad restaurangkritiker, men ingen vet att han fått sparken från tidningen han jobbar på,
och dessutom tvingats flytta in i sin mosters ateljé. Max nyfikenhet väcks när han hittar en gammal receptsamling i ateljéns bokhylla, skriven av hans egen mamma. Hon som försvann spårlöst för över trettio år sedan.
Samtidigt som Max börjar söka efter sin försvunna mamma lär han känna servitrisen Olga. Tillsammans börjar
de nysta i mysteriet, men vägen till sanningen blir både snårig och känslosam.

Den sista hemligheten. Av Lucy Diamond.

Patrick Sheppard är en man som många älskar och ser upp till. När han oväntat dör ställs livet på ända för dem
runt omkring honom. Zoe förlorar sitt livs stora kärlek, och Ethan, Gabe och Beatrice förlorar sin pappa. För
Patricks bror, Dan, betyder familjen Sheppard allt. Han bestämmer sig därför för att ta sin brors plats och hjälpa till och städa upp i familjens sorg. Men samtidigt som Dan jonglerar skolprojekt och högar med räkningar
inser han att hans bror satt på hemligheter. Hemligheter som skulle kunna såra den redan krossade familjen.

Den unge Walters lidanden. Av Augustin Erba.

Walter lever ett nervöst liv som chef för ett litet bankkontor när han oväntat blir befordrad. Huvudkontoret är
över inte bara hans ambitionsnivå utan också hans kompetensnivå. Walter har redan fullt upp med sin frånvarande sambo och de symtom han ser som tecken på en nära förestående död. Men hur sjuk är han egentligen?
Och hur ska det gå när hans första uppdrag är att åstadkomma ett öppet kontorslandskap?

4.

Det lilla kaféet i Köpenhamn. Av Julie Caplin.

Kate Sinclairs liv i London är precis allt hon drömt om: ett glamoröst jobb på bästa PR-byrån och en fantastisk
pojkvän. Ända tills pojkvännen går bakom ryggen på henne och får den befordran hon trodde hon hade som i
en liten ask. Med brustet hjärta och krossat självförtroende behöver Kate komma bort för att landa. Hon hoppar på ett uppdrag som tar henne till Köpenhamn. Goda middagar, kvällspromenader på kullerstensgator och
atmosfären på kaféet Varme ger henne smak för det danska livet.

Det var en gång i Hollywood. Av Quentin Tarantino.

Rick Dalton - En gång i tiden hade han en egen tv-serie. Nu får han mest roller som bad guy i B-filmer. Kan
ett oväntat telefonsamtal ändra hans öde? Cliff Booth - Ricks stuntman och dubbelgångare. Lika framgångsrik
som ökänd i filmindustrin på grund av ryktena om att han kommit undan med mord. Sharon Tate - Skådespelerskan som flyttade från Texas för att bli filmstjärna och lyckades. Nu lever hon livet hon alltid drömt om.
Charles Manson - Kåkfararen och ledaren för ett gäng hippies som tror att han är Frälsaren. Utan att tveka
skulle han byta ut allt mot livet som rockstjärna. Hollywood 1969 - Du skulle ha varit där...

Detransition, baby. Av Torrey Peters.

Reese är fast i en ond spiral. Hon har destruktiva relationer med gifta män och är olyckligt kär i sitt ex Amy.
Amy har genomgått en detransition och lever åter som man, Ames. Ames saknar också Reese, men har andra,
mer överhängande bekymmer: Trots år av hormonbehandlingar har han lyckats göra sin chef gravid. Ames
möter Reese igen och slås av en insikt. Tänk om en annan sorts familj är möjlig?

En eld. Av Megha Majumdar.

Jivan är en muslimsk tjej från Kolkatas slum, fast besluten att göra något av sitt liv. Med pengar från sitt
butiksjobb har hon kunnat köpa sig en mobiltelefon, som nu bubblar av uppdateringar om ett terrordåd mot ett
tåg där över hundra personer har dött. I ett obetänksamt ögonblick skriver hon ett inlägg på Facebook som ska
förändra hennes liv för all framtid.

En enkel till Indien. Av Cassandra Brunstedt.

Modejournalisten Ella Franks vildaste dröm blir till verklighet när hon tackar ja till tjänsten som chefredaktör
för världens största modemagasin. Erbjudandet som verkar för bra för att vara sant, med inflytande, pengar och
lyxiga champagnemingel, visar sig snart vara just det. Och en olycka kommer sällan ensam. När Ellas liv rasar
samman vet hon inte längre vad hon ska ta sig till. Utmattad och besviken bokar hon en enkel biljett till Indien
och checkar in på ett ashram. Där möter hon meditationsläraren Amit som öppnar hennes ögon på fler sätt än
hon trodde var möjligt.

En kärlekshistoria i Cornwall. Av Liz Fenwick.

Den sjätte delen i serien om Conrwall. I samband med en skilsmässa flyttar Theodora ”Theo” Pascoe in i den
fallfärdiga Fiskarstugan vid floden Tamar, på gränsen mellan grevskapen Devon och Cornwall. Lugnet där är
kanske precis vad hon behöver för att slicka sina sår. Snart hittar hon en plåtlåda med brev till en viss A, undertecknade med Z, och det är då historien tar sin egentliga början. Breven berättar om den omöjliga kärleken
mellan lady Alice Neville och fiskeförvaltaren Zachariah Carne.

Fjället tiger still. Av Victoria Björn Blomqvist.

Malin Hagelins liv är en röra. Hon inser att hon behöver göra upp med det förflutna för att kunna komma
vidare. Så hon återvänder till sin barndoms Sälen och tryggheten hos mormor Dagmar. Samtidigt sker ett fynd
på fjället: i ett stenröse där en ny anläggning ska byggas återfinns en kropp. Är det mannen som försvann en
vinterkväll för femton år sedan? Vad hände egentligen den kvällen på högfjällshotellet?

Förläggarens hustru. Av Clare Chambers.

Christopher drömmer om att bli författare och hoppar till sina föräldrars förtvivlan av universitetet för att
skriva. Han tas upp i kretsarna kring den framgångsrika Londonförläggaren Owen och hans hustru Diana, och
framtiden ser ljus ut. Den aspirerande författaren fascineras av sitt nya sammanhang, men plötsligt händer
någonting som gör att han bryter upp och lämnar London för alltid. Han slutar skriva och flyttar till Yorkshire
där han lever ett stilla liv. Tjugo år senare söker en ung akademiker som forskar om Owen upp honom och
Christopher tvingas möta sitt förflutna - något som leder till en livsomvälvande upptäckt.
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Galatea. Av Madeline Miller.

I Antikens Grekland har en skicklig marmorskulptör skapat den vackraste kvinna som staden någonsin skådat,
och gett henne liv, och tagit henne till sin fru. Nu förväntar han sig att hans fru, Galatea ska behaga honom och
vara lydnad och ödmjukhet personifierad. Men hon vill annat och med en dotter att rädda är hon fast besluten
att bryta sig loss vad det än kostar.

Gatan. Av Ann Petry.

En klassiker som kom ut i USA 1946 och handlar om några människor i ett hyreshus i Harlem under fyrtiotalet.
Mest av allt om Lutie Johnson, som flyttar in i huset med sin son Bub. Hon har lämnat sin man som skaffat en
annan kvinna medan Lutie har arbetat hos en vit familj i en fin förort - alltid behandlad som tjänsteande, aldrig
som jämlik. Nu ska hon försöka börja ett nytt liv. Men hindren och fällorna är många. Grannarna och andra
omkring henne har alla ett sårigt förflutet och för att hanka sig fram måste de ibland göra saker de inte borde.

Hekneväven. Av Lars Mytting.

Uppföljare till boken ”Systerklockorna”, Året är 1903. Det är tjugotvå år sedan prästen Kai Schweigaard kom
hem med Astrids nyfödde son i famnen. Hans gamla svek, som ledde till att två mäktiga kyrkklockor skildes
åt, har gnagt i honom sedan dess och ett avgivet löfte växer till besatthet.

Hem till Appleby farm. Av Cathy Bramley.

Freya har alltid varit rastlös hon har flyttat från plats till plats och från jobb till jobb, men nu känns det som om
hon äntligen hittat rätt ställe att slå sig ner på. Kingsfield är en trevlig liten stad, och här finns också pojkvännen Charlie. Men Freya tänker ofta på de böljande kullarna kring sitt barndomshem Appleby Farm. Ett telefonsamtal får Freyas nya liv att skaka till. Tragedi hotar Appleby Farm och Freya måste återvända hem, och lämna
sin pojkvän och sitt trygga jobb bakom sig.

Hon såg allt i färger. Av Christer Johansson.

Kajsa närmar sig slutet. Familjen är samlad, maken Rune och de tre vuxna barnen. Den sista tiden har väckt
känslor och reaktioner. Döden är inte välkommen. Kajsa och Rune har haft ett långt liv tillsammans, byggde
en stuga vid en sjö på Bredfjället och renoverade ett fäbodställe i Dalarna men återvände alltid till huset på
Lyckorna i Ljungskile. Berättelsen följer deras liv tillbaka i tiden.

Hundarnas våld. Av Thomas Savage.

Phil och George är bröder. Tillsammans äger de en stor ranch i Montana. Året är 1925 och de är mitt i livet,
men delar fortfarande samma sovrum som när de var pojkar. När den blyge George oväntat gifter sig med
änkan Rose, går Phils värld i bitar och han bestämmer sig för att förpesta sin svägerskas liv på ranchen. Kan
någon skydda henne?

Kallbaderskan bland fjällen. Av Karin Härjegård.

När Helena förbereder sin man Martins födelsedagsmiddag, får hon reda på att han under lång tid svikit och
lurat henne. Världen rämnar och Helena flyr stan för Härjedalens fjäll, där hon får låna en liten röd timmerstuga av den egensinniga, pensionerade lärarinnan Sonja. En dag lyckas hon till slut ta sig ut på vandring, och
då möter hon den unga och livsstarka Louise, som driver ett våffelbruk på fjället. De blir snabbt vänner, och
Louise lyckas övertala Helena att bada kallt i fjällsjöar och långsamt hitta ny livsglädje.

Konserverad kärlek och spröda drömmar. Av Åsa Hallengård.

Den före detta elitgymnasten Gunilla för en tynande tillvaro som rektor på ett föräldrakooperativ i en liten
förort till Helsingborg. I bagaget bär Gunilla på mörka hemligheter som hon gör sitt bästa för att slippa konfronteras med. Men hur länge kan hon trycka undan dem? Pensionen närmar sig och med den ensamheten. Det
enda som håller hennes låga brinnande är skolans planer på att expandera verksamheten med ett högstadium.
Men pensionärsföreningen med den retlige Olle i spetsen gör allt för att grusa planerna på utbyggnaden som
inkräktar på strandskyddet.

Konungens sändebud. Av Tua Burlin.

6.

Året är 1543 och fogden Ulf har just blivit knivhuggen och svårt skadad i sitt hem, borgen i Klippvreta.
Förövaren är den unga Matilda, som brutit sig in i för att hämta bevis - ett avslöjande dokument - på fogdens
planerade förräderi mot kungen. Men Matilda fångas i flykten och fängslas. Riddare Trond är utsänd av kung
Gustav Vasa för att spionera på Ulf, och vistas i borgen under falsk flagg. Han anar att den unga fången har
värdefull information och fritar henne. Matilda vägrar dock att berätta det hon vet för någon annan än kungen
och tillsammans ger de sig av på en strapatsfylld ritt mot huvudstaden.

Kärlekens exil. Av Sandy Harry Ceesay.

Kamil och Peti är barn när familjen lämnar Sverige för Paris. Kärlekens stad som deras gambiske pappa älskar.
Men livet på 2 rue Lamarck slås sönder när mamman dör. När Kamil som ung vuxen utsätts för ett hatbrott
kompliceras hans relation till fadern. Samtidigt pågår den spirande kärlekshistorien mellan Kamil och jämnårige Lamin.

Lektioner i kemi. Av Bonnie Garmus.

Det är 1960-tal i Kalifornien. Allt Elizabeth Zott någonsin velat är att satsa på karriären som kemist, men
forskningsinstitutet där hon arbetar ligger inte direkt i framkant när det kommer till jämställdhet. Livet händer
och plötsligt är Elizabeth ensamstående mamma och – bisarrt nog – stjärna i Amerikas mest omtyckta matlagningsprogram Middag kl sex. Samtidigt som hennes manliga kollegor alltid antytt att köket var den enda
platsen för Elizabeth visar sig hennes sällsynta närmande till matlagning (”ta en halvliter H2O och tillsätt en
nypa natriumklorid”) och självständiga exempel vara banbrytande.

Leva är att dö en smula. Av Pernilla Lindroos.

Anna misstänker att hennes man är otrogen. När det visar sig vara sant rasar livet samman. Anna ser bara en
utväg, att resa till dottern på Bali. Där kan hon få tid att hitta tillbaka till sig och sitt liv igen. Men är det kanske
för sent? Noras liv blir alltmer komplicerat. Hennes psykiska ohälsa allt svårare att hantera. Både hon, hennes
älskade Tobias och hela deras relation dras med i fallet. Nora inser att hon måste lämna honom och som sanndrömmare vet hon vad som väntar. De två kvinnornas flyktvägar korsas.

Mannen på gatan. Av Trevor Wood.

När Jimmy, en hemlös veteran som kämpar med posttraumatiskt stressyndrom, hör ljudet av något tungt som
faller i floden försöker han först låtsas att han inte hört något. Men när han får syn på en tidningsrubrik om en
flicka, Carrie, vars pappa försvunnit, och anar att det kan vara samma man, påminns han om någon han själv
förlorat. Polisen lägger ingen vikt vid Jimmys vittnesmål, men Carrie är övertygad om att något hemskt har
hänt hennes pappa. Jimmy går med på att hjälpa henne - något som försätter honom i allvarlig fara i förhållande till både gamla och nya fiender.

Massage. Av Bi Feiyu.

På massagesalongen Sha Zongqi är alla massörer blinda. I Kina är detta fortfarande ett av de vanligaste yrkena
för synskadade, en grupp som ofta är osynliga och lever i utkanten av samhället. I den här unika romanen är
det deras historier som berättas.

Natten. Sömnen. Döden. Och stjärnorna. Av Joyce Carol Oates.

Whitey McClaren är före detta borgmästare och en respekterad man i samhället där han bor. När han en dag
stannar bilen för att hindra två poliser som brutalt misshandlar en man, slutar det med att han själv blir angripen. Den korta tid som återstår av hans liv tillbringar han på sjukhus, omgiven av sin hustru Jessalyn och de
fem vuxna barnen.

Nu levande : tredje Monikabok. Av Sara Lövestam.

Sista boken i Monikatrilogin. Efter elva års plåga ljusnar det för Monika, när hon långsamt blir vän med
tanken att sluta försöka få barn. Men Claes, som plötsligt är en del av Monikas liv, har andra idéer det finns
fortfarande metoder att prova. Monikas barnlängtan är skavd ända intill benet, men borde hon ändå utforska
den nya möjligheten tillsammans med Claes? Samtidigt framträder ett tvåhundra år gammalt mysterium, när
Monikas jakt på sanningen om sina förfäder leder henne till ett olöst mord bland nybyggare och renskötare i
1800-talets Arvidsjaur.

Nya världens evangelium. Av Maryse Condé.

En påskdag hittar madam Ballandra ett nyfött barn i sitt uthus. Hon bestämmer sig för att döpa pojken till
Pascal. Förutom sin mystiska härkomst är barnet mycket vackert och rykten om gudomlig inblandning börjar
spridas. Men vem är egentligen Pascal och vart kommer han ifrån? Är han verkligen Guds son? Hans sökande
efter sin identitet tar honom ständigt till nya platser och möten med nya personer.

7.

På fel spår. Av Lorraine Brown.

Hannah och Simon är förälskade och på väg till samma resmål, ett bröllop i Amsterdam. Det vill säga tills
tåget de reser med kopplas isär under natten. Nästa morgon vaknar Hannah i Paris och inser att hennes pojkvän
(och hennes biljett) är på väg till Amsterdam!Men på Gare du Nord träffar Hannah Léo, en kille som är Simons
rakamotsats. Hannah och Léo tillbringar dagen tillsammans i Paris och hon börjar ifrågasätta hur väl hon
egentligen känner sig själv och om man ibland måste gå i fel riktning för att hitta allt man har letat efter.

Rötter. Av Torill Thorup.

Del 2 i serien om Inga Svartdal. Inga Svartdal har precis blivit bortgift med den mycket äldre Niels. Hon märker genast att Gudrun, den vuxna dottern från Niels första äktenskap, inte tänker släppa ifrån sig makten över
släktgården, och Inga blir tvungen att låta sig styras av den elaka styvdottern. Det dröjer inte länge förrän Niels
börjar hävda vad han tycker är sina rättigheter i sängen, vilket får Inga att bäva inför varje natt. Men var befinner sig Niels de nätter han inte är hos henne? När grannen Martin dyker upp på gården förändras allt.

Samling. Av Natasha Brown.

Var civiliserad i en fientlig miljö. Skaffa en Oxbridge-examen. Inled en karriär inom finansvärlden. Gör allt
rätt. Köp en lägenhet. Köp konst. Köp lycka. Men framför allt, håll huvudet kallt. Håll käften. Och kör på. En
dag i en svart brittisk kvinnas liv i Brexit-London. Berättaren förbereder sig för att gå på en påkostad trädgårdsfest på sin pojkväns familjegård. Samtidigt funderar hon på sitt liv. När minuterna tickar och framtiden
kallar kan hon inte längre undkomma frågan: är det dags att rasera allt?

Siv utan liv. Av Elsa Törnqvist.

Siv är en ovanligt vanlig kvinna på 55 år. Hela sitt yrkesliv har hon arbetat som busschaufför i en svensk
medelstor stad. Hennes privatliv är inrutat, tryggt och lugnt, men lite ensamt och ganska trist. När det en dag
dimper ner ett brev på dörrmattan från sjukhusets cancermottagning tar livet en ny vändning. Siv inser att hon
måste skaffa sig ett liv innan det är för sent. Det är nu eller aldrig! Längs vägen knyter hon en rad nya bekantskaper som ger henne fler frågor än svar. Kan en femtiofem år gammal kvinna skaffa Tinder? Varför kan inte
en kvinna få älska bussar? Hur vet man att man bor granne med en mördare?

Skamluvan. Av Ulla-Maria Andersson.

Det är 1860-tal och Lovisa är beredd att göra vad som helst för att lämna Öland. Hon vet att det finns städer
långt borta utan steniga åkrar, kontrollerande bypräster och hårdföra karlar. Städer där ingen vet hur fattig ens
mor är och aldrig har sett ens bror ligga i rännstenen med en flaska. Till slut hittar Lovisa ett sätt att ordna
pengar och tar sig till Gävle, det borde vara rätt plats att bygga upp ett nytt liv på. Men arbetet är hårt och varken prästerna eller männen lämnar henne ifred där heller. Ändå tänds ett hopp - på ett oväntat sätt möter hon
kärleken, och den får henne att blomma ut.

Skarp. Av Helena Dahlgren.

De senaste åren har varit stökiga för litteraturvetaren Emma Wijkman, men när hon får ett vistelsestipendium
i Norrbotten ser hon sin chans att börja om på nytt. Hon ska få bo på gården där hennes favoritförfattare Beata
Skarp levde och verkade. Där ska hon äntligen skriva klart sin avhandling om Skarp, som dog under mystiska omständigheter i slutet av 90-talet. Väl på plats dras Emma in i Beata Skarps värld ännu mer än hon hade räknat med.
Ju mer hon tar reda på om Skarps sista tid i livet, desto mer luckras gränsen mellan henne och författaren upp.

Skilsmässan. Av Moa Herngren.

Bea och Niklas lever ett bekvämt liv på Östermalm i Stockholm. Men efter ett ganska bagatellartat gräl försvinner Niklas hemifrån. Timmarna går och ingen Niklas kommer. Och ilskan växer hos Bea. Så här beter man
sig inte efter ett långt äktenskap, med två döttrar. Hon tar barnen och åker till Niklas familjs sommarställe på
Gotland. Men när det kommer fram att han träffat en annan ställs allt på sin spets. Han är inte intresserad av att
försöka lösa krisen, utan han vill skiljas. Men kommer verkligen skilsmässan som en blixt från klar himmel?
Är alltid den som lämnar den onda? Vad kommer fram när man börjar skrapa på ytan?

Skriva & älska. Av Lily King.

31-åriga Casey har nyss flyttat hem till Boston, skuldsatt och med krossat hjärta. Den enda fasta punkten i
hennes liv är romanen som hon skrivit på i sex år. Trots att de flesta av hennes vänner gett upp sina författardrömmar, fortsätter Casey kämpa med att balansera skrivandet och livet. När hon träffar både den unga
konstnärssjälen Silas och den äldre författaren Oscar, befinner hon sig plötsligt i ett vägskäl mellan två helt
olika relationer, och två helt olika liv.

8.

Skuld : Akko 1291. Av Niklas Krog.

År 1291 är det kristna korsfararriket dömt till undergång. Kuststaden Akko är det sista starka kristna fästet.
Stadens invånare bävar inför hotet om en attack från sultanen i Kairo ett anfall som bara kan sluta på ett sätt. I
det ögonblicket anländer Orm Junger med ett av tempelherreordens skepp. Orm plågas av fruktansvärda minnen från sitt hemland och har flytt in i riddarorden. Han vet att Akkos öde är beseglat, men han har kommit till
staden för att dö och ta sin hemlighet med sig.

Soluppgång över strandpromenaden. Av Jenny Colgan.

Tillhör serien om det lilla bageriet på strandpromenaden. Marisa Rosso kan inte förstå hur andra kan gå vidare
med sina liv så snabbt, när hon fortfarande kämpar med sorgen efter hennes älskade morfar. Hon tar sin tillflykt till den lilla tidvattenön Mount Polbearne, vid foten av Cornwall. Men att bli lämnad i fred visar sig inte
helt lätt. Det ständiga plinkandet från hennes granne, en rysk pianolärare, tränger igenom väggen. Hon lyckas
inte heller undkomma öbornas ihärdiga arbete med att försöka rädda det lokala bageriet från att slå igen. Kan
den livliga gemenskapen i det lilla samhället, hjälpa Marissa att hitta tillbaka till glädjen.

Sommaren då katten flyttade. Av Eli Åhman Owetz.

Fortsättning på ”Brevvännerna”. Två år har gått sedan morgonen då Malin lämnade honom. Anders som i vanliga
fall älskar sitt jobb i skogen jobbar nu utan att känna någon arbetsglädje. Saknaden är blytung och han förmår
inte gå vidare i livet. Malin var Anders stora kärlek. Han hade slarvat bort henne. Tur att Katten funnits, både som
tröst och sällskap. Men sedan ett par dagar är Katten försvunnen. Har han också tröttnat och lämnat Anders?

Sommargästen. Av Anna Sundbeck Klav.

När Agneta blir änka känns hennes hus i Mölle plötsligt alldeles för stort, och hon beslutar sig för att hyra ut
ett rum för att dryga ut hushållskassan. Hemligheten som maken Henning berättade före sin död - att han har
en dotter utanför äktenskapet - skaver i henne. Sophie har vuxit upp med sin danska rockstjärna till mamma,
och när hon får veta att hennes far gått bort reser hon till hans hemstad Mölle. Hon hyr av en slump in sig hos
Agneta och sommaren som följer blir ett hisnande äventyr kantat av sorg och lycka, rödvin och jordgubbssaft,
kärlek och besvikelse.

Sommarsorger. Av Nina De Geer.

I huset på den vackra gatan står Agnes och försöker behärska sig. Allt kunde ha varit perfekt. Hon har Martin, två barn på väg att klara sig själva, ett åtråvärt jobb på bokförlag och ett hem så mycket finare än det hon
växte upp i. Ändå har hon mer gemensamt med den trotsiga barnflickan i huset mitt emot än med grannarna i
sekelskiftesvillorna. Agnes vill inte veta vem hon är utan Martin. Men så ser Agnes något hon inte borde, och
hennes förflutna gör sig påmint. Återigen blir hon den unga flickan på loftgången, hon som dricker folköl och
väntar på männen som ska komma och hämta upp hennes mamma. Återigen måste hon uppfinna sig själv.

Stenbryggan. Av Mary Fjällborg.

Det unga paret Ella och Mickel är huvudpersonerna i Stenbryggan. Fulla av drömmar bygger de sitt hem som
sakta växer till hus, åkrar och inte minst barn. Men livet är inte lätt. Jorden bjuder på motstånd, kroppen tar
stryk, lust och längtan slåss med varandra. Ibland glimrar kärleken till i allt det strävsamma och ger kraft. Men
misslyckanden och besvikelser tär på Ella och Mickel. Livet blir något helt annat än den där dagen de rodde
längs Kalixälven och fann den blommande ängen.

Systrarna. Av Anna Jörgensdotter.

På balkongen samsas mynta, pioner, penséer och katter med berättelser från olika tidsplan och platser. Här
samtalar Anna med sin farmor, med Kathy Acker och vännen Adela, med Sonja Åkesson, Sara Lidman, Frida
Kahlo, Molly Johnson och många fler.

Såld på en måndag. Av Kristina McMorris.

Två barn till salu. Skylten är en sista utväg. År 1931 kan man finna den utanför en bondgård i Pennsylvania,
men under depressionen med dess konkurser, matbrist och trasiga drömmar hade den kunnat stå var som helst i
USA, skriven av vilken förälder som helst som stod inför omöjliga val. För reportern Ellis Reed väcker skylten
starka minnen från hans eget förflutna. Han tar ett fotografi av barnen, dock inte avsett för publicering. Men
när bilden ändå trycks och leder till hans stora genombrott blir konsekvenserna mer förödande än han kunnat
föreställa sig.

9.

Tistlar i handelsträdgården. Av Jenny Clevström.

Pommie och Frank, som knappt hunnit prova på livet som kärlekspar, kan inte motstå tillfället då den vackra
men eftersatta handelsträdgården Äppelgården kommer ut till försäljning. Bland renoveringsstök och växtbeställningar gnager dock oron för katten Fritiof Andersson, Pommies följeslagare, som är djupt skeptisk till flytten. Som om det inte vore nog flyttar Franks italienska dotter Claudia in med sin nyfödde son Luca. Pommie är
plötsligt inte bara bonusmamma, utan även bonusmormor och hon får lägga tankar på blöjor och nappflaskor
till sin långa att-göra-lista. Sakta går det upp för henne att Fritiof Anderssons trilskande är mer än bara yta.
Något står inte rätt till på gården.

Unge Mungo. Av Douglas Stuart.

Mungo och James borde inte vara vänner. I ett hypermaskulint och våldsamt Glasgow där protestanter och katoliker håller sig på varsin kant är de två tonåringarnas känslor för varandra helt otillåtna, och drömmen om att
fly krockar ständigt med skräcken för att bli upptäckt. När Mungos mamma skickar honom på en fisketur med
två tvivelaktiga män behöver han samla all sin inre styrka för att kunna ta sig tillbaka till säkerheten och till en
plats där han och James kan ha en framtid tillsammans.

Vargarna från evighetens skog. Av Karl Ove Knausgård.

Berättelsen börjar 1986. Det är året för Tjernobylkatastrofen, Challengerolyckan och Palmemordet, men också
ett år som präglas av en djup regeringskris i Norge. Syvert Løyning, en ung man i tjugoårsåldern som precis
har återvänt hem till huset där han vuxit upp, drömmer en natt om sin döde far. Men det är något som inte
stämmer. När han de följande dagarna börjar att söka igenom faderns efterlämnade saker får han också upp
flera tidigare okända spår som alla leder till Sovjetunionen.

Vattnets sötma. Av Nathan Harris.

Efter att de vita sydstatsbönderna tvingats frige sina slavar söker de föräldralösa bröderna Prentiss och Landry
sin tillflykt på George och Isabelle Walkers gård. I sorgen över att ha förlorat sin ende son i kriget tar paret
Walker sig an dem på ett sätt som får resten av bönderna i Old Ox att rasa av ilska. Samtidigt som bröderna
försöker skapa sig ett nytt liv i kölvattnet av slaveriets trauman uppdagas en historia om förbjuden kärlek mellan två soldater som nyligen återvänt hem. När deras hemlighet upptäcks leder katastrofen till mer än bara ett
mord, och till att Isabelle kliver fram som en ledare för alla de frigivna men hemlösa medborgarna i Old Ox.

Verkligheten. Av John Ajvide Lindqvist.

Heidi Hallberg är stjärna i den populära realityshowen Hemma med Hallbergs och hon och hennes familj lever
under ständig kamerabevakning. Men så en dag börjar glitchar och hack uppstå i verklighetens väv. Det första
tecknet är en döende fluga på ett fönsterbräde som Heidi lägger märke till. Den ligger på rygg och trevar med
sina ben i luften. I nästa ögonblick är den försvunnen. I takt med att dagen fortskrider ställer sig Heidi alltmer
tvivlande till sitt eget livs realism. Hennes hand åker rakt igenom en solid dörr, trappsteg ändrar höjd. Vad är
sant? Är hennes make och barn ens hennes? Är hela hennes reality i själva verket en simulering?

Vingklippt. Av Torill Thorup.

Tredje boken om Inga Svartdal. Inga Svartdal kämpar med att anpassa sig till den nya tillvaron på gården Gaupås. Trots att hon finner glädjeämnen i de små sakerna i vardagen och knyter nya vänskapsband, kan hon inte
hitta någon glädje i sitt äktenskap med den mycket äldre Niels. Hennes hjärta tillhör Martin Storedal, son till
Ingas faders värsta fiende. Inte blir livet heller lättare av att Inga nu är gravid - och inte vet vem som är fader
till barnet.

10.

Deckare & thriller
Askans dotter. Av Ilaria Tuti.

Tredje delen i serien om kommissarie Teresa Battaglia. Efter att ha ägnat hela sitt liv åt att bekämpa ondskan
tvingas Teresa inse att hon måste avsluta sin karriär. Hon har förlorat striden mot den alzheimersjukdom som
gjort henne olämplig som polis. Men vem är hon då? Och vad ska det bli av henne? Samtidigt dyker det upp
spöken från hennes förflutna, minnen och röster från en tid som hon gjort allt för att glömma. Mot sin vilja blir
Teresa indragen i en utredning där hennes eget liv står i fokus. Uppgörelsens tid är här.

Byrån. Av Erik Ehrnst.

Ett mumifierat lik hittas i källarvalven till den anrika advokabyrån Steiner i centrala Stockholm. Det finns
saker som tyder på att det är Edwin Ander, en före detta delägare som försvann i förlisningen av Estonia. Upptäckten av kroppen i källaren och den kedja av händelser som följer leder in i ett farligt spel för flera personer.
Inte minst för Laura Moretti, dotter till Edwin Ander, som börjar rota i hemligheter som någon absolut inte vill
ska avslöjas.

Den sista middagen. Av Anna E Wahlgren.

DÅ. De gamla vännernas tradition håller i sig, fem år efter studenten ses de fortfarande över en middag på den
grekiska restaurangen Christos varje fredag. En het julikväll är stämningen på topp, men under ytan sjuder
irritationen och efterfesten hemma hos William slutar på värsta tänkbara sätt. NU. Det är tio år sedan Sophie
träffade de andra när en inbjudan till middag hemma hos Ava dimper ner på hallgolvet. Varför vill hon samla
gänget igen och riva upp gamla sår? Trots sin motvilja att återvända kan Sophie inte motstå lockelsen i att en
gång för alla få reda på sanningen om det som hände William.

Den tigande änkan. Av Sara Blaedel.

Elfte boken om polisen Louise Rick. Louise Rick är efter en längre tids ledighet tillbaka på arbetet som chef
för polisens nya mobila enhet, P13, när polisen på Fyn ber om hjälp. En kvinnlig pensionatägare på Tåsinge
har blivit mördad. En grundlig genomgång av pensionatets övervåning, där den mördade kvinnan bodde, får
utredningen att ta en fullständigt oväntad vändning. Mot sin vilja blir Louise tvungen att kontakta Eik Nordström på eftersöksavdelningen i Köpenhamn. De har inte träffats sedan de skildes åt på en strand i Thailand,
där deras förhållande tog slut.

Elden ska falna. Av Linda Ståhl.

Fristående uppföljaren till ”Syndaren ska vakna”. Ett flyktingboende brinner ner. När elden lagt sig upptäcks
kvarlevorna av ett spädbarn i askan. Ingen vet var barnet kommer ifrån, eller vilka föräldrarna är. Kort därpå
hittas en ung mamma på stranden i Höllviken, mördad. Kriminalchef Reub Thelander leder den komplexa
mordutredningen tillsammans med kollegorna vid Vellingepolisen. Parallellt ställs de inför svåra dilemman.
Estrid Berg är precis på väg att återgå i tjänst efter sin föräldraledighet när en katastrof inträffar. Claes Trygg
inleder en förbjuden relation med en kvinna som förekommer i utredningen, en överlevare med mer mörker i
sitt förflutna än han först förstår.

En hund begraven. Av S. J. Bennett.

Andra boken i deckarserien ”Drottningens detektivbyrå” med Drottning Elizabeth II i huvudrollen. En folkomröstning har delat landet och det sista drottningen behöver är fler problem på sitt bord. Men när en oljemålning föreställande den kungliga yachten, Brittania, som hon fått som en gåva på 60-talet oväntat dyker upp på
en utställning börjar hon ana oråd. Och när en kropp kort därefter hittas i slottets pool finner sig drottningen
återigen i mitten av en mordutredning.

Ett högt pris. Av Veronica Palm.

Vilma läser strökurser på universitetet och lever det fria liv som varje nittonåring önskar sig. Och så säljer hon
sex. Efter en polisrazzia dras hon in i en härva av hallikar, droger och våld, långt ifrån det suger-daddyliv hon
intalat sig att hon har. Samtidigt hamnar riksdagsledamoten Emilia Berg i rampljuset efter att ha uttalat sig
starkt kring en politisk sexköpsskandal. Chockad av att någon hon känner och litar på tas på bar gärning inser
hon snart att affären är större än det som nått tidningarna. Från olika håll dras Emilia och Vilma in i en eskalerande, våldsam konflikt.

11.

Ett lik för mycket. Av Carin Hjulström.

Tredje fristående delen i serien Säbyholms gröna fingrar. Trakten drabbas av ett märkligt försvinnande. En trettioårig kvinna i militärkläder passerar plantskolan just som skådespelerskan Siri Ehrensvärd hämtar tidningen
och de byter några ord. Därefter tycks den före detta elitsoldaten Maria Storm gå upp i rök och polisen Olle
Magnusson tar hjälp av Missing People för att söka igenom skogarna samtidigt som en varg rivit får i området.

Ett nödvändigt slut. Av Peter Robinson.

Tredje kriminalromanen om Alan Banks – för första gången på svenska. Avsikten var en välordnad demonstration mot kärnkraft, men det slutar i kaos och en polismans brutala död. Från London kommer Dirty Dick
Burgess, en gammal kollega till Banks, för att leda utredningen. Han är fast besluten att ta i med hårdhandskarna och får snart ögonen på ett konstnärskollektiv utanför stan. Alan Banks känner sig långt ifrån bekväm med
Burgess sätt att hantera fallet. Istället för att lyda order bestämmer han sig för att själv ta reda på sanningen.

Kult. Av Camilla Läckberg & Henrik Fexeus.

Andra delen i Läckberg Fexeus spänningsserie om det udda utredarparet Vincent och Mina. När en liten pojke
försvinner från en förskola på Södermalm i Stockholm sätts polisinspektör Mina Dabiri och hennes kollegor åter
på prov. De hittar genast likheter med en tidigare barnkidnappning, som slutade riktigt illa, och förstår att de
har med livsfarliga krafter att göra. Allt pekar dessutom på att fler barn kommer att försvinna. För första gången
sedan de dramatiska händelserna två år tidigare tar Mina upp kontakten med mentalisten Vincent Walder.

Lasten. Av A.M. Ollikainen.

En blå container dyker plötsligt upp framför grinden till en flott sommarvilla strax utanför Helsingfors. I den
hittas en död kropp. Fastigheten där containern hittas tillhör en av de mest ökända affärsmännen i Finland. När
poliskommissarie Paula Pihlaja börjar utreda fallet leder spåren tillbaka till affärsmannens familj och avslöjar
årtionden av misstänkta affärsprojekt i Afrika.

Min är hämnden. Av Marie NDiaye.

Maître Susane, en 42-årig advokat, får besök av en man vid namn Gilles Principaux. Hon tycker sig känna igen
honom men kan inte vara säker. Som tioårig flicka var hon hejdlöst förälskad i en fjortonårig pojke som skulle
kunna vara han, men vad som egentligen hände då är höljt i dunkel. Blev hon utsatt för något, som hennes far
hävdar? Hon litar inte på sina egna minnen. Det Principaux vill ha hjälp med är ingen liten sak: att försvara
hans hustru, som just har tagit livet av parets tre små barn.

Morden i Fleat House. Av Lucinda Riley.

När en elev hittas död i Fleat House på St Stephen’s – en avlägset belägen internatskola i Norfolk – vill rektorn
avfärda det inträffade som en olycka. Men polisen kan inte utesluta att det rör sig om ett brott och den ambitiösa kriminalinspektören Jazmine ”Jazz” Hunter får utredningen på sitt bord. Det visar sig att omständigheterna
kring elevens tragiska död är minst sagt mystiska. Men de anställda på skolan sluter leden och Jazz inser snart
att hon har hamnat i sitt livs mest utmanande mordutredning.

Nu dör vi. Av Stina Flodén.

Lugnet i villaidyllen förbyts snabbt i panik när Camillas man Mikael skjuts till döds i hemmet samtidigt som
Camilla och barnen gömmer sig i badrummet. Mikaels död är obegriplig och familjen hamnar i chock. I sorgen
har Camilla ingen aning om hur hon ska närma sig barnen. När polisen kör fast försöker Camilla själv ta reda
på vad som har hänt, men när en stor sten kastas genom fönstret blir hon rädd att någon även är ute efter henne
och barnen. Trots det måste hon ta reda på sanningen, och när fruktansvärda hemligheter avslöjas inser Camilla att hon inte har en aning om vem hennes man egentligen var.

Pitbull. Av Anne Mette Hancock.

Tredje boken om journalisten Heloise Kaldan och mordutredaren Erik Schäfer. Heloise Kaldan skriver en artikel om Röda Korsets vaktjänst, ett system där volontärer ger en hjälpande hand till människor som ligger på
sin dödsbädd. Under researcharbetet möter hon Jan Fischhof, en cancersjuk äldre man från Södra Jylland. Han
berättar för Heloise att han i sin ungdom var inblandad i ett mord, som han nu fruktar att Gud kommer straffa
honom för. Heloise vägrar tro att Jan är en kallblodig mördare och börjar gräva i vad som hände offret, en man
som kallades för Pitbull.

12.

Sarek. Av Ulf Kvensler.

Tre vänner som brukar fjällvandra tar på årets tripp till Sarek med en fjärde part. Anna och Henrik har svårt att
säga nej när Milena vill introducera sin nya kille. Jacob är trevlig, men Anna genomfars av tanken ”jag känner
igen honom”. Vandringen utvecklas snart till en mardröm – att ta med Jacob visar sig vara ett ödesdigert beslut
som kommer att förändra deras liv för alltid.

Självmordshuset. Av Charlie Donlea.

I den vildvuxna utkanten av campusområdet runt Westmont Preparatory School i Indiana ligger en övergiven
lärarbostad, ett hus som eleverna olovandes använt som nattlig festlokal och som blivit platsen för en livsfarlig
lek. För ett år sedan dog två elever brutalt och ohyggligt i huset. En lärare dömdes för morden, men trots domen kvarstår både obesvarade frågor och olösta mysterier framför allt varför tre av de som överlevde mordnatten senare har återvänt till huset för att begå självmord. Nu anlitas den välkände profileraren Lane Phillips
som rådgivare. Han inser snabbt att mysteriet skulle vara ett idealiskt problem för Rory Moore, hans partner
men också forensisk rekonstruktör med en kuslig förmåga att hitta och lägga pussel med de detaljer som andra
utredare missat.

Sorgebarn. Av Caroline Engvall.

Efter förlusten av sin mamma har Smilla Lundgren funnit kärleken i polisen Aryan och hittat sitt drömjobb
i Stockholm. Men om bara några dagar är det minnesstund för Ella-Maria. Hon var tio år gammal när hon
spårlöst försvann i Ormvattnet, byn där Smilla tillbringade sina barndomssomrar och där Smillas mormor
Britta nu bor ensam på äldreboende. Smilla och kompisen Adrienne var de sista som såg Ella-Maria i livet den
där natten för snart tio år sedan. När Smilla får reda på att Britta ligger för döden återvänder hon till sin släkts
hembygd. En resa som blottar hemligheter som verkar hålla en hel by i sitt grepp.

Systrarna och ensamheten. Av Simon Häggström.

Tredje delen om Människohandelsgruppen. Amanda flyr från sin våldsamma pojkvän och hamnar ensam på
Stockholms gator. En sen kväll blir hon misshandlad, men så dyker plötsligt en man upp ur skuggorna och
tar Amanda under sina vingar. Hon blir kär i sin beskyddare, men vem är han och varför hjälper han henne?
Markus Lundström och Natalia Volotkova från Människohandelsgruppen får ett samtal från Jennifer, en tjej
de känner sedan ett tidigare fall, hon är orolig för sin storasyster. De lovar att undersöka saken och finner snart
Amanda fångad i en värld full av pornografi, prostitution och droger. Men hur hjälper man egentligen någon
som inte vill ha med polisen att göra?

Seriealbum

Enhörningens hemlighet. Av Hergé.

Tintins äventyr. När kapten Haddock berättar om sin legendariske förfader, herr François de Hadoque, faller
bitarna på plats och det visar sig att Tintin och Milou är en sagolik sjörövarskatt på spåren.

Rackham den rödes skatt. Av Hergé.

Fortsättningen på äventyret som startade i ”Enhörningens hemlighet”. Tintin, Milou och kapten Haddock ger
sig ut till sjöss för att leta efter vraket av skeppet Enhörningen och piraten Rackham den rödes magnifika skatt.

Män som hatar kvinnor. Av Runberg & Homs efter Stieg Larssons roman.

Den förtalsdömde journalisten Mikael Blomkvist anlitas av den åldrade industrimannen Henrik Vanger som
vill ha hjälp med att försöka lösa gåtan med hans sextonåriga brorsdotter Harriets försvinnande i september
1966. Som medhjälpare får Blomkvist den unga, struliga datahackern Lisbeth Salander och de båda börjar
gräva i familjen Vangers förflutna.

13.

Biografier
4 minuter och 8 sekunder : miraklet i Gottröra. Av Cecilia von Hofsten, Karin Gustavsson.

Den 27:e december 1991 faller Dana Viking från himlen med 129 passagerare och besättning ombord. Flygningen varar i 4 minuter och 8 sekunder. Planet går i tre delar, barn och vuxna tar sig ut ur planet, blodiga eller
blåslagna. Men alla lever. Haveriet har senare kommit att beskrivas som Miraklet i Gottröra. Men vad var det
som hände egentligen? Cecilia och Karin berättar, tillsammans med många andra som befann sig ombord när
planet störtade, om upplevelsen.

Avskärmad : En memoar inifrån Silicon Valley. Av Anna Wiener.

Anna lämnar sitt förlagsjobb i New York och beger sig till Sillicon Valley där hon hoppas på en framgångsrik
karriär i den tekniskbransch som formar vår samtid. Hon upptäcker snart att bakom techföretagens putsade
fasader finns mörka hemligheter. Männen som äger företagen, som vi alltid bär med oss i fickan, vet genom
datainsamling mer om dig än du kan ana.

Ethel Halvarsson textilkonstnär. Av Elsa Hallbäck.

Ethel Halvarsson (1917-2011) växte upp i Kristinehamn i Värmland. Under sin framgångsrika karriär kom hon
att skapa fler än tusen unika mönster som omsattes i mattor, interiörtextil, bärbar konst och möbeltyger. Främst
gjorde Ethel textila verk till kyrkor, men i hennes uppdrag fanns även inredningsansvar för kommunhus,
stadshus och större byggnader och skolor. I boken har Ethels brevväxling med sin mor getts utrymme då de ger
en inblick i hennes liv och tillvaro likväl som hennes konstnärskap - här kan vi följa hennes upplevelser direkt
formulerade från tiden.

I händelse av min död. Av Lena Philipsson.

Lena Philipsson har varit en av våra mest välkända artister sedan genombrottet med ”Kärleken är evig” i
Melodifestivalen 1986. Samtidigt har hon alltid hållit hårt på sin egen integritet och rätten till sitt privatliv. Så
när hon nu skriver en bok om sig själv och sitt liv blir det helt på hennes egna villkor. Boken är en samling
uppriktiga, roliga och berörande texter om artistlivet, tidens gång, ensamheten och den ständigt närvarande
kreativiteten.

Lutad mot ett spjut : Mary Wollstonecrafts resa i Skandinavien 1795. Av Katarina Bjärvall.

År 1795 stiger författarinnan Mary Wollstonecraft i land söder om Göteborg. Hennes uppdrag är att söka en
skeppslast med silver som hennes man har förlorat. Med sig har hon sin ettåriga dotter Fanny och barnjungfrun
Marguerite. Vid denna tid är Mary Wollstonecraft 36 år och har skrivit en rad böcker. Och nu har hon alltså
begett sig till en av Europas utkanter. Resan i Sverige, Norge och Danmark blir ett händelserikt tillstånd där
hennes tillvaro står och väger.

Maskinen. Av Anis Don Demina.

Det här är artisten, programledaren och youtubern Anis Don Deminas berättelse om hur han såg chansen och
tog den och lyckades nå den absoluta toppen på bara några år. Om hur han slet som telefonförsäljare och DJ
innan han slog igenom. Om hur han drev sin Youtube-kanal, hur han fick skivkontrakt och framgång som musiker – hur han blev mannen, myten, maskinen Anis Don Demina. Men vägen till toppen har inte varit enkel.
Han har levt ett hårt och destruktivt liv, och förlorat människor han älskat. Ibland har det varit nära att ta stopp.
Också en maskin kan gå sönder.

Min korta historia. Av Stephen Hawking.

Stephen Hawking är känd för sitt sätt att förklara universums mysterier, men i denna självbiografi vänder han
istället blicken inåt. Berättelsen går från pojkåren i efterkrigstidens London till positionen som världens mest
berömda vetenskapsman. Hawking berättar om när han vid tjugoett års ålder diagnostiserades med en dödlig
sjukdom, och förklarar hur insikten om hans egen dödlighet drev honom framåt i viljan att förstå världen.

14.

Parallella liv : om Sven Delblancs och P.O. Enquists författarskap. Av Lars Lönnroth.

Både Sven Delblancs och P.O. Enquists växte upp i traditionsbundna hem på landsbygden, den ene som bondson i Sörmland, den andre som son till en väckelsekristen lärarinna i Västerbotten. På 50-talet tog de studenten
som den förste i familjen och reste till Uppsala för att studera litteratur. Där umgicks de i litterära kretsar och
fick under 60-talet sina genombrott som romanförfattare, och senare som dramatiker och opinionsbildare. De
tog intryck av samma rörelser i tiden men reagerade mycket olika som diktare och kulturdebattörer.

Sanningsbärarna. Av Jenny Küttim.

Efter att som tonåring ha lämnat Jehovas vittnen gör Jenny Küttim karriär som grävande journalist, men lovar
att aldrig granska den sekt hon vuxit upp i. Löftet är enkelt att hålla, tills en dag när en låda med brev dimper
ner på hallmattan. Breven tvingar Jenny att börja gå bakåt, och låta sin egen historia krocka mot den rörelse
som fortfarande skriver sina egna sanningar för att kontrollera sina följare.

Vår mamma Lill-Babs. Av Monica Svensson, Malin Berghagen och Kristin Kaspersen.

I boken får vi komma bakom kulisserna i både turnélivet och familjelivet och lära känna artisten, förebilden
och mamman Barbro Svensson genom döttrarna Monica, Malin och Kristin.

Är det nåt särskilt med dig? Av Yvonne De Geer.

2018 kom Yvonne De Geers tidigare biografi ”Aldrig en av oss”, om en uppväxt som adoptivbarn i en av
Sveriges mest blåblodiga släkter. Här är fortsättningen där Yvonne de Geer har blivit Pennskaft, gör karriär
som landsortsjournalist, går vidare till nystartade Expressen som deras första kvinnliga nyhetsjournalist, blir
upplockad av en vissångare med rymligt samvete, blir gift och skild och blir upprepade gånger bemött med
underdånighet ända tills det visar sig att hon inte är De Geer av blodet. Då kommer frågorna som stänker av
ättika: Är det nåt särskilt med dig.

Ljudböcker på Mp3
Natriumklorid. Av Jussi Adler-Olsen.

Film
Comedy queen (drama)
Death on the Nile (drama, deckare)
Ghostbusters – Afterlife (komedi, action)
House of Gucci (thriller, drama)
Last night in Soho (drama, thriller, skräck)
Omerta 6/12 (action, thriller)
Peter Rabbit 2 - The runaway (barn- och familjefilm, animerad)
Scream (thriller, skräck)
Sing 2 (barn- och familjefilm, animerad)
Spencer (drama, biografi)
Spider-Man - No way home (äventry, fantasy, science fiction)
The electrical life of Louis Wain (drama, biografi)
The handmaid’s tale – säsong 4 (tv-serie, dystopi)
15.

Faktaböcker
Arvika Konsthantverk : 100 år av lustfyllt skapande. Av Hans Bergström.

När tolv konsthantverkare verksamma i Arvikatrakten samlades en dag på vårvintern 1922, kunde de inte ana
att den förening som de bildade denna dag skulle finnas kvar i 100 år. Boken berättar historien om föreningen
och affären, kunderna och de som mötte dem då och nu.

Au pif! : franska recept och små berättelser. Av Emma Hamberg.

Fransk matlagning är egentligen väldigt lätt, det handlar bara om tid och väldigt mycket smör. Med Emma
Hambergs högst personliga kokbok får du utforska det franska sättet att äta och leva.

”De kommer att vara annorlunda svenskar” : Berättelsen om Sveriges första muslimer.
Av Simon Sorgenfrei.

Vid förra sekelskiftet flyttade en man vid namn Ebrahim Umerkajeff till Stockholm och länge levde han där
som landets enda muslim. Han kom till Sverige som ung fattig äventyrare men blev med tiden en framgångsrik
affärsman med våning på Östermalm och butik på Birger Jarlsgatan. 1930 fick han sällskap av familjen Arhan
från Turkiet. Det är dessa människor, Sveriges första muslimer, som står i centrum i den här boken.

Fejkmaten : så blir vi vilseledda. Av Ann Fernholm.

I boken granskar Ann Fernholm den moderna livsmedelsindustrin och presenterar en unik lista över de vanligaste ingredienserna i vår mat, där över hälften utgörs av ren stärkelse, socker, tillsatser och andra ultraprocessade ämnen. Hon visar hur företagen marknadsför sina varor som nyttigare än vad de egentligen.

Folktrons väsen : Encyklopedi. Av Tora Wall.

Folkloristen Tora Wall berättar i detta bildrika praktverk om den nordiska folktrons många olika väsen. Vi
får bland annat möta lockande skogsrån med ihåliga ryggar, irrande lyktgubbar, svarta hundar från Bohuslän,
asagudar, maror, spöksvin, lindormar och gastar.

Friktion : Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet. Av Eva Silvén.
I blickfånget för den här studien står perioden 1930-70, en tid av modernisering, samisk mobilisering, statligt
förmyndarskap och rasism i både politisk och vetenskaplig dräkt. Under samma tid blev intendenten vid museet, Ernst Manker, Sveriges då mest produktive skildrare och samlare av samisk kulturhistoria.

Förfalskad konst : Sveriges enda konstpolis berättar. Av Peter Lloyd, Leone Milton.

Falska målningar av folkkära svenska konstnärer som Albin Amelin, Bengt Lindström och Madeleine Pyk
dyker ständigt upp för försäljning. Men hur avslöjas egentligen bedragarna och hur går polisens utredningar
till? Vad händer med tavlorna sedan?

Girig-Sverige : så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Av Andreas Cervenka.
Sverige var länge känt som ett av världens mest jämlika länder. Men de senaste decennierna har något skett.
Klyftan mellan de superförmögna och resten av befolkningen har ökat snabbt. Andreas Cervenka berättar om
Sveriges osannolika resa från högskatteland till miljardärsparadis.

Glömda soldater : kvinnorna i andra världskriget. Av Anna Larsdotter.

I boken får vi följa en grupp kvinnor på uppdrag i andra världskrigets Europa, USA och Asien. Däribland sjuksköterskan Thelma Sanders, kantinlottan Lilli Tamminen, prickskytten Roza Sjanina, motståndskvinnan Hedda
Lundh och luftvärnsofficeren Mary Churchill.

Hummus. Av Malin Regev.

Hummus är så mycket mer än bara dipp till grönsaker. Boken innehåller ett 50-tal recept, inklusive 18 rätter
med hummus som huvudrätt, och steg för steg-instruktioner för allt från att koka kikärter till grundrecept på
hummus, falafel, pitabröd och baklava.

16.

Inred ute : så skapar du magiska uterum. Av Leonor Juhl.

I boken får du praktiska råd om hur du skapar rumslighet utomhus. Du får tips på hur du inreder med växter,
textilier, skapar ett praktiskt utekök, bygger din egen relaxavdelning med spabadkar och svalkande utedusch
eller hur du bäst förverkligar drömmen om ett växthus.

Modern självhushållning. Av Alva Herdevall.

I boken får du lära dig biskötselns hemligheter, hur du odlar egna snittblommor och hur du plockar en anka.
Hur du gör gin och tonic från grunden, kärnar och syrar smör och rör ihop skovax.

Naturtröjor : nyponrosor, blåvingar och helyllekoftor för barn. Av Celia B Dackenberg.

I alla tider har naturen varit den stora inspiratören för lusten att skapa mönster. Här låter Celia det som spirar
och växer, surrar och fladdrar bli temat i ett tjugotal stickade plagg för barn, alla med tydliga stickbeskrivningar.

På vandring i språkens fotspår. Av Sverker Johansson.

Det här är boken för dig som undrat vad myllret av språk i världen beror på, och vilka mönster som finns
bakom myllret. Varför talas tusen språk på Nya Guinea, men bara ett på Madagaskar? Och hur mycket skiljer
sig egentligen ett språk från ett annat?

Regalskeppet Kronan : Ett vrak berättar. Av Lars Einarsson.

Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-nederländska flottan. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal.

Sagolika Småland och Öland; Naturen, aktiviteterna, sevärdheterna.
Av Anna W Thorbjörnsson.

Över 250 tips guidar dig till allt från nationalparker och temaparker till kaféer och restauranger. Prova de bästa
badsjöarna, handla picknick på gårdsbutiker, åk på äventyr med rälsbussar och skärgårdsbåtar, upptäck spännande museer och känn pulsen öka på vandringar och äventyrliga aktiviteter.

Skapa engagemang digitalt : konsten att kommunicera på distans. Av Anna Bellman.

Boken ger dig tips på hur du kan skapa den energi och det engagemang som så många saknar i det digitala.
Den ger dig kontroll och säkerhet, så att ditt sätt att kommunicera digitalt verkligen når fram och uppfattas på
det sätt du vill.

Skånes kust : platserna, sevärdheterna och naturupplevelserna.
Av Caroline Alesmark, Peter Carlsson.

Att röra sig utmed Skånes kust är enkelt: vandrings- och cykelleder går längs kusterna, det finns en väl utbyggd kollektivtrafik och gott om möjligheter att komma landskapet inpå livet.

Småspråkarna: Språkutvecklande lekar, sånger och ramsor för barn 0-3 år.
Av Maria Strutz, Andrea Wallenberg.

Här hittar du och ditt barn utvalda språklekar för att aktivera och locka barnet till de första stegen mot det egna
språket.

Svart historia. Av Amat Levin.

För fyra år sedan startade journalisten Amat Levin Instagram-kontot Svart historia. Intresset för kontot exploderade, idag har det nästan 70 000 följare. Uppenbarligen var det många som saknade en mångfacetterad bild
av Afrikas och svarta människors historia.

Träna ute med Sofia : Enkla övningar för rörelse året om.
Av Sofia Åhman, Marit Andersson.

I den här boken får du användbara övningar som du kan göra när du ändå är ute, på en vanlig promenad, på
rundan i skogen, lekplatsen eller i utegymmet. Här finns träningsförslag att testa, i trappor, i backar eller varför
inte på bryggan.

17.

Vinets underbara värld. Av Britt Karlsson.

Här behandlas ”allt” om vin i en enda bok: vinländer och vindistrikt, druvodling, druvsorter, klimat och
jordmån, vinifikation, ekologiskt och biodynamiskt och så mycket mer.

Året i en liten trädgård : om odling, rabatter, växthus, dahlior, gömställen och
andra gröna projekt. Av Erik Dahlin, Patrick Oscarsson.

Författarna har från en karg jordplätt i en parhusträdgård i Halmstad skapat sig en prunkande oas. En
föränderlig trädgård som byter skepnad mellan årstiderna och från år till år.

18.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Bruno åker bak på cykeln. Av Anna Ribbing.
Den lilla lilla sjöjungfrun. Av Klara Nordin Stensö.
Det som känns förbjudet. Av Annica Hedin, Hanna Klinthage.
Förskräckliga Förskolan. Av Ola och Evalotta Belin.
Helgpappa. Av Naseem Hrab, Frank Viva.
Jojo och locket i halsen. Av Ebba Zettergren. Om selektiv mutism.
Kanel och Kanin upptäcker foten. Av Ulf Stark, Charlotte Ramel.
Larson flyttar hemifrån. Av Stefan Casta.
Lilla Grisens värld : kusin Gris kommer på besök. Av Torbjörn Williams.
Sigge och Labbe Trut. Av Susanne Gustafsson.
Snigel på glid. Av Hanna Albrektson.
Vems fel? Av Stina Wirsén.
Vi går till skolan! Av Marianne Dubuc.
Vi vill ha fredagsmys! Av Emma Bouvin.
Vägarbete och fordonstrubbel. Av Emelie Andrén, Salla Savolainen.

Ca 6 - 9 år
De svarta svanarna. Av Ruth Lillegraven, Jens Kristensen.

Första delen i den lättlästa deckarserien om hjältarna i Klimatklubben. En stor båt kraschar in i kajen vid fabriken i den lilla norska byn. Lite senare upptäcker Vanja, Sivert och Mo olja i vattnet. De vita svanarna har blivit
helt täckta av den svarta sörjan. Kommer det från båten eller kan det vara den rika fabriksägaren som dumpar
oljan i vattnet? Eller är hans mystiska assistent Loke ansvarig?

En dum knöl i mammas bröst. Av Annie Hagvall Einarsrud, Hanna Ingvarsson.

Först var det en helt vanlig dag. Pappa kom och hämtade på eftermiddagen. Var är mamma? ropade Henric.
När pappa inte svarade blev Ella orolig. Det blev som en svart, hård sten i magen. Det visar sig att Ella och
Henrics mamma har en knöl i bröstet som heter cancer. Det är en dum knöl, och mamma måste få medicin.
Men hur ser en knöl ut? Varför tappar mamma håret? Vad betyder cancer egentligen?

Handbok för superhjältar. Del 7, Tillbaka. Av Elias Våhlund, Agnes Våhlund.

Alla de kidnappade barnen har kommit tillbaka till Rosenhill, men Röda Masken och hennes vänner kan inte
sluta fundera på det. Det är någonting som inte stämmer. Varför skulle kidnapparna göra sig så mycket besvär
med att först föra bort barnen, för att sedan bara släppa dem några dagar senare?

Labyrint. De tre nyckelstenarna. Av Manne Lindvall.

Enligt legenden farfar brukar berätta för Kim så gömmer sig en hemlig värld under havets yta. Längst nere
på havets botten bor en man som heter Daidalos, som ägnar dagarna åt att uppfinna de mest fantastiska och
fasansfulla robotar. En kväll, när Kim gömmer sig ombord på farfars fiskebåt, börjar ögat på den uppstoppade
marulken lysa grönt. När Kim undersöker saken närmare teleporteras hon plötsligt till en mörk och okänd
plats. Och hon är inte ensam - med följer även hennes ärkefiende Teo, och Alex, en tjej från skolan. Snart inser
de tre barnen att de hamnat i Daidalos undervattensvärld! De förstår att det kommer att krävas både list, mod
och en hel del samarbete för att de ska lyckas ta sig hem igen.

19.

Mila & mörkret. Av Jenny Almquist.

Varför är mörkret så läskigt egentligen? Det är något Mila försöker förstå när hon blir tvungen att gå ensam
genom den nattsvarta skogen. Gubbe Måne säger att lösningen kan vara att hitta mörkrets ljus. Men vad ÄR
mörkrets ljus och hur hittar man det då?

Spöksystrar : Spökljuset. Av Mårten Melin.

Skolan som spöksystrarna Maj och Nila går på måste spara pengar, det har några politiker bestämt. Rektor
Sonja är inte glad, för det betyder att de inte kan bjuda barnen på frukt längre. Men då dyker Annabell upp,
spöket som bor på skolans vind - och hon kan en hel del spökkonster som hon tror kan hjälpa skolan ...

Älskade Sigge. Av Lin Hallberg.

Den internationella shettistävlingen i Danmark närmar sig med stormsteg. Allt det som Elina och de andra
skötartjejerna har drömt om så länge ska äntligen bli verklighet. Luften är full av förväntningar. Men plötsligt
börjar Sigge halta! Hur ska det nu gå för dem? Och när stallkompisarna berättar att de vill bli medryttare i ett
annat stall med stora ponnyer vill Elina bara gråta. Hur kan de ens tänka tanken?

Ca 9 - 12 år
Okänd fiende. Av Erin Hunter.

Andra delen i serien Survivors, berättad helt ur hundarnas ögon. I efterskalvet från Det stora morret står det
klart att alla hundar kommer inte att överleva. Bella och koppelhundarna har äntligen funnit sig tillrätta i
skogen, men har råkat inkräkta på några vildhundars revir, och deras ondskefulla alfa skyr inga medel för att
behålla det. Lucky har lärt koppelhundarna allt han vet om överlevnad och de vägrar ge upp. Bella utformar
en slug plan, som kräver Luckys list och intelligens. Han går med på att hjälpa dem, han kan helt enkelt inte
överge sina vänner innan de är i säkerhet.

Fakta för barn
Ett bröst till tröst. Av Sofia Hedman, Emmelie Salomonsson.

Vi har ett och vi har två. Bröst alltså. De kan vara stora eller små, ibland fyllda med mjölk, muskler eller kuddar. Vet du var gladpunkten sitter, varför några har en tredje bröstvårta eller vad häxmjölk är? Det och mycket
mer kan du läsa om i denna boken.

Hur mycket väger ett moln? : uppslagsboken om otroliga fakta. Av Jane Wilsher.

Hur många sorters bakterier finns i din navel? Kan man verkligen steka ett ägg på en varm trottoar? Och hur
lång är en zeptosekund egentligen? Testa dina kunskaper med 500 ofattbara fakta! Boken består av korta frågor
och enkla svar om allt mellan himmel och jord.
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