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Medicin
Att förstå sjukdomen : ur patientens, sjuksköterskans och den närståendes perspektiv.
Red. Håkan Nunstedt, Sandra Pennbrant.

Att förstå är något mer än att enbart ha faktakunskaper. Att förstå kan handla om att kunna uppfatta variationer
i ett fenomen, ett tankemässigt perspektiv som bygger på erfarenheter och förförståelse, att kunna uppfatta hur
delar och helheter förhåller sig till varandra och hänger samman. Denna förståelse visar sig sedan som kunskap
i handling.

Att vara anhörig vid demenssjukdom. Av Birgitta Ingridsdotter.

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som drabbats av demenssjukdom. Boken förklarar
både den närståendes egna reaktioner och beskriver den drabbades sjukdomsförlopp. Författaren Birgitta Ingridsdotter delar med sig av sina erfarenheter från många års arbete med sjukdomen. Kunskap och goda råd som
hjälper både den sjuke och den anhörige. Boken har fem avsnitt: Vem är anhörig. Faser hos den sjuke. Faser
hos den anhörige. Krisreaktion.  Att vara anhörig under en pandemi.

Det ingen vill se : en bok om hbtq och våld i nära relation.
Av Anna Knöfel Magnusson. Andra upplagan.

Boken är framtagen för att förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer och öka kunskapen om hbtq. Boken
ger kunskap om sexualitet och könsindentitet, heteronormativitet och komma ut-processen. Den tar även upp
den särskilda utsatthet som kan finnas när en person som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer
(hbtq) blir utsatt för våld i nära relation.

Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2022. Femtiotredje uppl.

Boken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälsooch sjukvårdsuppgifter. Den innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat beskriver hälso- och
sjukvårdspersonalens ansvar, reglerna kring delegering samt hur man läser och tolkar författningstexter.

Hälsosegrar : den vetenskapliga vägen till ett friskare liv : mat, rörelse, återhämtning.
Av Linda Bakkman mfl.

Här presenteras den allra senaste forskningen om hur rörelse, mat och återhämtning påverkar vår hälsa. Vi
får veta vad som händer i kroppen och i hjärnan när vi till exempel stressar för mycket, sover dåligt, sitter för
länge eller inte får i oss tillräckligt med näring. Men också hur vi faktiskt kan omsätta den kunskapen i praktiken och ändra våra beteenden.

Infektionsimmunologi. Av Agnes Wold, Johan Mölne.

Människan lever i en värld full av mikroorganismer – bakterier, svampar, parasiter och virus. Immunsystemet
har olika strategier för att bekämpa dessa. Infektionsimmunologi förklarar hur immunsystemet är uppbyggt
med utgångspunkt från hur det har skräddarsytts för att skydda människan mot hotet från mikroorganismerna.

Inflammatory bowel disease nursing manual. Red. Andreas Sturm, Lydia White.

This comprehensive manual discusses the many aspects of inflammatory bowel disease (IBD), providing relevant information along with practical guidance.

Minor Injuries : A Clinical Guide. Av Dennis Purcell. 3. [updated] ed.

The new edition has expanded to survey the law and the basic principles for X-ray requesting and interpretation in minor injury areas. The volume also offers more detailed guidance on the specific X-rays which are
required for each of the limb joints.

Omvårdnad & kirurgi. Red. Christine Kumlien, Jenny Rystedt. Andra upplagan.

Böckerna Omvårdnad & kirurgi samt Omvårdnad & medicin är resultatet av ett gemensamt projekt som har
lett fram till dessa två skräddarsydda publikationer för sjuksköterskeutbildningen. I den nya uppdaterade upplagan förser innehållet läsaren med aktuella heltäckande kunskaper inom två viktiga kärnämnen i utbildningen.

1.

Omvårdnad & medicin. Red. Anna Ekwall, Anna M. Jansson. Andra upplagan.

Böckerna Omvårdnad & kirurgi samt Omvårdnad & medicin är resultatet av ett gemensamt projekt som har
lett fram till dessa två skräddarsydda publikationer för sjuksköterskeutbildningen. I den nya uppdaterade upplagan förser innehållet läsaren med aktuella heltäckande kunskaper inom två viktiga kärnämnen i utbildningen.

Professionell klinisk omvårdnad : en introduktion. Red. Lesley Baillie.

Den här boken riktar sig i första hand till studenter i grundutbildning till sjuksköterska. I fokus står de kompetenser och etiska förhållningssätt som sjuksköterskan måste besitta för att kunna ge en personcentrerad, säker
och effektiv vård.

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde.
Red. Helena Lindgren mfl. Andra upplagan.

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området
för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas
kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt föräldraskapets utveckling.

Rorsmans Dermatologi Venereologi. Red. Carl-Fredrik Wahlgren. Tionde upplagan.

Denna lärobok är en klassiker som har använts flitigt i den svenska läkarutbildningen under ett halvt sekel.
Alltsedan den första upplagan gavs ut 1972 har den haft sitt fokus koncentrerat på det vanliga och väsentliga
inom dermatologi och venereologi.

Smärtsam närhet : en bok om våld i nära relationer. Av Eva Wassén Eriksson mfl.

Boken är framtagen för att förbättra stödet till våldsutsatta personer och för att synliggöra olika typer av våld som
människor kan utsättas för. Boken varvar fakta med anonymiserade fallbeskrivningar från lokala brottsofferjourer.

Sårbehandling 2021/2022 : katalog över sårprodukter.
Red. Eila Sterner och Susanne Dufva. 10:e uppl.

Boken är en sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. Här
finns såväl ”vardagssårprodukter” som produkter för avancerad sårläkning. Uppställningen gör det enkelt; dels
finns alla produkter indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i
bokstavsordning med beskrivningar.

Våldet går inte i pension : En bok om våld i äldres nära relationer. Av Eva Wassén Eriksson.
Med tanke på att Sveriges befolkning har allt längre livslängd är utsatthet för olika former av våld ett i alla
högsta grad angeläget område. För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter äldre personer utsatta
för våld ska kunna ge ett fullgott brottsofferstöd krävs god kompetens och förståelse av problematiken.

Zonterapi & akupressur : skapa balans i kropp och själ. Av Vivian Birlie.

Med hjälp av zonterapi och akupressur kan du på ett enkelt och skonsamt sätt skapa balans i kropp och själ.
Genom att massera eller trycka på specifika punkter har du möjlighet att själv behandla flera vanliga hälsoproblem – allt från spänningshuvudvärk och sömnsvårigheter till knäskador och ryggsmärta.

2.

Psykologi

Krisledningens psykologi. Av Mats Danielsson, Håkan Alm.

Denna bok fokuserar de psykologiska aspekterna vid krisledning. När en olycka eller ett haveri är ett faktum
ställs höga krav på den person som axlar ansvaret för att hantera de omedelbara konsekvenserna.

Livsfrågor. Av Karin Wennerlöf Lilja.

Som samtalsterapeut har författaren mött flera olika frågeställningar och problem som människor kämpar med
och ställts inför, inte minst i deras relationer.  Frågorna och svaren i boken kommer från samtalen och syftet är
att kunna hjälpa andra som befinner sig i svåra situationer.

Ungas berättelser om psykisk ohälsa. Red. Hjärnkoll Stockholm.

I den här boken kan man läsa ungas egna berättelser om psykisk ohälsa. Syftet med boken är att visa att den
perfekta bilden man ofta ser på sociala medier inte är sann och att det är OK att prata om hur man mår på insidan. Budskapet är ”Du är inte ensam”.

Krisledningens psykologi. Av Mats Danielsson, Håkan Alm.

Denna bok fokuserar de psykologiska aspekterna vid krisledning. När en olycka eller ett haveri är ett faktum
ställs höga krav på den person som axlar ansvaret för att hantera de omedelbara konsekvenserna.

Sociologi & samhällsvetenskap

Handledning inom behandlande yrken. Av Peter Hawkins, Aisling McMahon. Andra uppl.
Detta är en guide till klinisk handledning för yrkesutövare inom en rad behandlande yrken. Texten har sedan
den senaste svenska översättningen gjordes 2008, genomgått omfattande bearbetning och revidering. Bland
annat summeras den omfattande nya forskning om handledning som har bedrivits på senare år.

Pappa, pappa, barn : gaypappors vägar till föräldraskap och familjeliv.
Av Anna Malmquist.

För ett manligt samkönat par finns det flera möjliga vägar till föräldraskap. Men trots det står praktiska, rättsliga, ekonomiska och etiska hinder ofta i vägen. Därför kan det ta många år av överväganden, planering och
drömmar innan paret blir föräldrar.

Våldsamt osynligt : en bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning.
Av Karin Andersson. 3. uppl.

Våld mot personer med funktionsnedsättning är ett dolt samhällsproblem. Beroendet av hjälp från andra gör att
våldet ofta är osynligt för omvärlden. När personer med funktionsnedsättning berättar, kan de också ha svårt
att bli tagna på allvar. Bristande kunskap bland yrkesverksamma gör att bemötandet och omhändertagandet
ofta brister.

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
Alternativa fakta om fåglar. Av John Ajvide Lindqvist & Mia Ajvide.

Med hjälp av pseudovetenskap, fejkornitologi och vardagsfilosofi väver författaren fria fantasier kring våra
vanligaste fåglar, med absurd humor som resultat. Här berättas varför danska är det språk som korpar har lättast för att imitera, hur många svalor som krävs för att tillverka en sommar och vad som hänt med SOG, Stora
Ornitologiska Genusutredningen.

Babetta. Av Nina Wähä.

Katja och Lou är bästa vänner. De möttes på teaterlinjen på Södra Latin, och medan Katja numera jobbar på ett
ekologiskt kafé så har Lou blivit filmstjärna efter succén med storfilmen Babetta. En dag får Katja frågan om
hon vill komma och tillbringa sommaren i ett sydfranskt chateau tillsammans med sin bästa vän. Trots att det
är en värld som för Katja mer liknar fantasi än verklighet så återgår de till sin gamla relation där de delar allt,
nästan som två syskon. Snart dras nätet åt kring dem. Den ena märkvärdiga händelsen efter den andra uppdagas och sanning blir allt svårare att skilja från lögn - och kanske är deras vänskap till sist den sista pusselbiten
i ett bisarrt och skrämmande skådespel?

Bara en mor. Av Roy Jacobsen.

Fjärde boken om Ingrid på Barrøya. Efter en lång resa är Ingrid tillbaka på Barrøya. Livet återgår till det vanliga men kriget fortsätter att kasta långa skuggor över hela landet. En dag kommer Mattias, en liten pojke, till
ön och kort därefter försvinner hans far på ett mystiskt sätt. Ingrid och hennes dotter Kaja tar hand om pojken
som snart blir en del av öns kollektiv. Men vem är han egentligen? Varifrån kommer han?

Dagboken jag faktiskt skrev. Av Jessika Devert.

Fortsättningen på ”Dagboken jag aldrig skrev”. Efter ett år av 50-årsfirande blandat med vallningar, mormorsångest och viss romantik har vardagen nu återgått till det normala. Men att vara femtio plus verkar vara precis lika
komplicerat som att vara fyrtionio! Speciellt när man tampas med en sambo som är fullkomligt förtjust i den där
nya, snygga och unga arbetskamraten. Lägg också till en sjuk mamma, en knepig syster, akvarellkurser, misslyckade skönhetsbehandlingar och åldersnoja så är receptet komplett! Tur att allt får plats i den där dagboken...

Efter regn. Av Lucy Dillon.

Tara Hunter är terapeut med uppdrag att återställa Longhamptons samhällsanda efter en katastrofal översvämning. Men hennes egen livssituation är inte särskilt stabil. Det är trassligt med pojkvännen, familjen är splittrad
och hon har bara en katt som sällskap. Dr David Dalloway är ny stjärnrådgivare på Longhamptons hälsocenter
och har specialiserat sig på husdjur. Men han har också en förmåga att läsa människors tankar – vilket är det
sista Tara behöver just nu. När Tara konfronteras med sitt förflutna ser det först ut som att en ny katastrof är i
antågande. Eller är det i själva verket en ny chans?

Elefantkyrkogården eller livet? Av Cathy Catarina Söderqvist.

Agnes Amper, del 1. Agnes har alltid fört en kamp för sin tillvaro och är utled på sitt arbete inom kommunen.
Hon förmår inte mer och hennes anställning avslutas. Under den självvalda isoleringen som följer samlar hon
kraft och kommer till insikt om att alla dagar numera är frihetsdagar.

Flickan på perrongen. Av Gill Thompson.

Året är 1939 och nazisterna har ockuperat stora delar av Tjeckoslovakien. För att rädda livet på sin dotter Miriam
skickar hennes mamma iväg henne. I London kämpar Pamela med att hitta nya hem till de judiska barn som anländer. När vänskap uppstår mellan Pamela och en av de räddade flickorna bestämmer hon sig för att själv ta hand
om henne. Men när Pamelas egen son tar värvning inser hon hur lätt även hennes värld kan rasa samman.

Fri kärlek. Av Tessa Hadley.

Medan London vaknar till liv av den nya ungdomsrevolutionen verkar förortsfamiljen Fischer tillhöra en äldre
värld av konventionell stabilitet: den vackra och plikttrogna hemmafrun Phyllis är gift med Roger, en hängiven
pappa med en karriär i utrikesdepartementet. Men när en gammal väns tjugoåriga son kommer hem till familjen en varm sommarkväll och kysser Phyllis i den mörka trädgården efter middagen, händer något inom henne.
I detta uppvaknande gör Phyllis ett val som går emot alla förväntningar på henne som hustru och mamma.

5.

Hymn för Hulda Veström : en roman om Titanic. Av Jakob Ringbom.

Året är 1911. På Sallmunds gård utanför Vänge på Gotland lever den 14-åriga flickan Hulda Veström ett
glädjelöst liv i armod. Hulda och hennes tvillingsyster Maria är alltid frusna, alltid hungriga och lever i ständig
skräck för Kal, dennes livrem och för skrubben. Flickornas far, Oskar, har rest till Amerika och inte visat ett
livstecken på nästan två år. Men en mörk höstdag anländer ett brev från far. Far har fått arbete och skickat
över flickornas moster för att hämta dem. Fartyget som ska bära de två systrarna över Atlanten till Amerika är
Titanic, världens största och modernaste skepp.

Häng City. Av Mikael Yvesand.

En sommar utan krav och vuxen närvaro tar sin början. Tristess förträngs med dumdristighet och saknad med
obrottslig vänskap. Ett villakvarter i Luleå drabbas av ett fruktansvärt brott, samtidigt som livet rullar på. Med
skateboard, cykel, buss. Till stugan, ön, kojan i Häng City. Hur mycket chips tål egentligen en kropp? Varför
döljer sig Robert Brännholms styvfarsa Rajje alltid till hälften när man hälsar på? Föddes han bakom ett plank?

Kyss Karlsson i nacken. Av Karin Brunk Holmqvist.

De är en udda samling, de som bor längs Knäppgökavägen utanför Vitaby på Österlen. Vägen heter egentligen
inte så, men vad ska man annars kalla den, tycker systrarna Blenda och Johanna. Det går rykten om att kommunen tänker gräva upp vägen och kanske även tomterna intill. Knäppgökavägens stilla lunk är på väg in i kaos,
och grannarna tänker inte låta det ske. Gamla trätoämnen läggs åt sidan och man samlas för att finna en lösning.

Landsvägarnas drottning. Av Karin Janson.

Första boken om BH-bussen. 44-åriga Annie befinner sig mitt i en livskris. Efter att ha tillfrisknat från en
allvarlig bröstcancer är hon tillbaka på det trygga, men tråkiga, jobbet i hemtjänsten. Förhållandet med Mårten
knakar också i fogarna, speciellt när han nu har börjat sjunga i kör med den irriterande Carola. Vändningen
kommer när Annie blixtförälskar sig i en högerstyrd Scaniabuss från sextiotalet och ger sig ut på landsvägarna
för att sälja underkläder.

MeloDrama Queens : vad kan gå fel! Av Nanne Grönvall.

Mimmi och Pirjo - två artister vars storhetstider har passerat bäst-före datum, åker motvilligt på en gemensam
turné i förhoppningen om att slippa tomma lokaler och inställda konserter. Men båda lever kvar i sina divabubblor och dessutom har de alltid avskytt varandra ända sedan de möttes första gången, i mitten på nittiotalet.
Mimmis livlina i den tuffa nöjesbranschen, är hennes trogna vänner - MeloDrama Queens.

Nuckans hjärtespalt. Av Malin Lindroth.

När Nuckan går in i rollen som hjärtespaltsrådgivare tar hon sig an läsarnas frågor ur en helt annorlunda vinkel
än vanliga relationsspalter. Nuckan vill helt enkelt föra andra samtal om kärlek, makt och relationer än de som
ryms i vår tids ideal om romantisk tvåsamhet. För hur kan en samlevnadsform, som gör så många så olyckliga
och begränsade, betraktas som ett tecken på normalitet? Här behövs en nucka för att reda ut begreppen.

När vargarna kom. Av Charlotte McConaghy.

Inti Flynn reser till Skottland med sin tvillingsyster Aggie och ett team av biologer för att försöka återinföra
vargar i de avlägsna högländerna. När försöket med vargarna visar sig lyckat kan Inti äntligen slappna av. Men
en av lokalborna hittas död och Inti vet att alla kommer att skylla på vargarna. För att skydda vargarna tar hon
ett ödesdigert beslut. Men om det inte var vargarna som dödade mannen, vem var det då?

Offermur. Av Sarah Moss.

Under en varm sommarvecka i norra England lajvar en grupp akademiker järnåldern. Det är på låtsas, med
särkar, jaktfällor och bärplockning. Sylvie och hennes kuvade mor tvingas delta av den chauvinistiska pappan,
busschaufför och amatörhistoriker. För dem blir leken snabbt allvar. Pappan går allt längre för att återskapa
forntidens regler och hierarkier. I kontrast till de unga studenterna, framförallt den frigjorda Molly, blir missförhållandena i Sylvies familj alltmer uppenbara.

Papperspalatset. Av Miranda Cowley Heller.

6.

En sommarmorgon vaknar Elle Bishop, trebarnsmor och lyckligt gift, i familjens sommarhus i Cape Cod. Men
så erinrar hon sig det passionerade mötet med barndomsvännen Jonas kvällen innan, med deras respektive kvar
inne i huset. Nu ställs Elle inför ett livsavgörande beslut då hon måste välja mellan den trygga tillvaro hon skapat med sin älskade make Peter, och det liv hon föreställde sig att hon skulle leva med ungdomskärleken Jonas,
om inte en tragisk händelse hade förändrat deras liv.

Samma hav som alla andra somrar. Av Esther Tusquets.

En roman från 1978 där en medelålders kvinna återvänder till sitt barndomshem i Barcelona under några majveckor. På ett vindlande språk fullt av litterära referenser skildras en poetisk och erotisk odyssé, där minnena
av hennes borgerliga uppväxt vävs samman med en passionerad kärleksaffär med den unga Clara.

Stargate : en julberättelse. Av Ingvild H. Rishøi.

Ronja bor med sin pappa och sin storasyster Melissa i stadsdelen Tøyen i Oslo. Det närmar sig jul. Ronjas
pappa har än en gång blivit arbetslös. Därför måste Melissa ut och sälja julgranar, därför måste Ronja själv
sälja kransar och julkärvar till förmån för fattiga barn. Pappa i sin tur verkar mest vara synlig på stamstället
Stargate. Och december kommer snart att handla om våta vantar, provision och öl. Men också om tre visa män,
en stjärna och en skog.

Summan av alla kyssar. Av Julia Quinn.

Tredje delen i Smythe-Smith-kvartetten. Hugh Prentice är både smart, praktisk och matematisk men har inget
tålamod när det kommer till dramatik och känslor, särskilt inte efter den ödesmättade duell som för flera år
sedan förstörde hans ena ben. Sarah Pleinsworth är rapp, känslostyrd och utåtriktad och det är allt annat än en
hemlighet att hon aldrig har förlåtit Hugh för duellen som nästan splittrade hela hennes familj. Och om hon
skulle förlåta honom, skulle det ändå inte spela någon roll eftersom hon inte står ut med hans personlighet. När
de ofrivilligt tvingas umgås en hel vecka och en första kyss leder till två, tre, och fyra tappar Hugh räkningen
och Sarah, för första gången, talförmågan …

Tiden väntar inte på någon. Av Jodi Taylor.

St Mary’s krönika del 1. När Max erbjuds en tjänst på det mystiska St Mary’s historiska forskningsinstitut
förstår hon snabbt att det inte handlar om ett vanligt jobb på en mossig forskningsfakultet. Bakom St Mary’s
ståtliga fasad döljer sig en ovanlig historieforskning. Där studerar de inte bara historien - de besöker den. Det
som börjar som en akademisk kartläggning över betydelsefulla historiska händelser blir snart till ett mörkt och
farligt äventyr. Och snart förstår historikerna på St Mary s att det inte bara är historien som jobbar mot dem.

Vittne finns inte. Av Anders Jacobsson berättar Lars Karlssons historia.

Handlar om den 7-årige Lars som genomlider flera års eländen men som ändå i slutänden står som segrare över
sitt eget liv. ”Det här är verkligen den bästa metoden att berätta om min uppväxt, med sorg, frustration och
ångest. Jag har ställt mig frågan; Vad är meningen med att jag skulle utstå all skit? Min fars död och alkoholismen, fysisk och psykisk misshandel, barnhem och fosterhem? Nu vet jag svaret. Att jag skulle få berätta senare
i livet för alla.”

Äpplet faller inte. Av Liane Moriarty.

Alla känner till familjen Delaney. Och den här hösten pratar hela stan om dem. Stan och Joy har setts som
det perfekta paret: 50 år som gifta, ett team såväl på tennisplanen som i familjeföretaget. Är deras lyckliga
äktenskap bara en fasad? Vem är egentligen Savannah, kvinnan som Stan och Joy tagit under sina vingar? Och
varför tvekar deras fyra vuxna barn att anmäla till polisen att Joy är försvunnen?

Ödets kyss. Av Lovisa Wistrand.

Anja har haft ett år kvar att leva i tre år, men lyckas mirakulöst klamra sig fast vid livet. För hon är inte klar
här än. Innan hon kan dö måste hon finna sin förlorade ungdomskärlek. De har ett speciellt förflutet. Varje alla
hjärtans dag drogs de till varandra. Aldrig annars. Nu har det gått trettio år sedan hon såg honom senast och
hon befarar att han är död. Det är Alla hjärtans dag igen, kanske hennes sista. Magin hänger i luften och än kan
vad som helst hända.

7.

Deckare & thriller
Allt du inte vet. Av Tarryn Fisher.

Juno trodde att hon kände Winnie Crouch. Men det var innan hon flyttade in hos familjen och fortfarande såg
Winnie och hennes man Nigel som det perfekta paret med den perfekta sonen och det perfekta förortslivet. När
hon en dag råkar höra ett fasansfullt samtal mellan Winnie och Nigel förstår hon att de har en mörk hemlighet.

Balthazars droppar. Av Patrik Norqvist.

Kommissarie Albin Helmersson blir svårt sjuk av en virussjukdom som härstammar från ett biologiskt stridsmedel. Enda chansen för honom att överleva är en benmärgstransplantation från en nära släkting. Men då
Albin adopterades från Sydamerika och inte har några släktingar är utsikterna dåliga. Ett reportage från Amazonas djungel ger dock Albins adoptivsyster Linda hopp, och hon beger sig på en farofylld resa till ett land i
inbördeskrig i för att rädda sin brors liv.

Den halshuggna giraffen. Av Peter K. Andersson.

Malmö, omkring år 1950. Järnvägsinspektor Erik Olsson är försvunnen. Polisen är föga intresserad av fallet, så den försvunnes mor anlitar privatdetektiven Krook. Ju mer Krook gräver i Olssons förflutna, desto mer
förändras bilden av honom och hans relationer till andra människor. Frågan är bara vems uppfattning som är
sann och hur det ska hjälpa Krook i eftersökandet? Och vilken roll spelar den sönderslagna porslinsgiraffen i
Eriks lägenhet?

Det första skottet, det sista steget. Av Christian Unge.

Deckarserie med läkaren Tekla Berg. I Stockholm sker en skjutning, två personer skadas svårt och svävar
mellan liv och död. Tekla Berg kämpar för att rädda deras liv. Polisen utgår från att det handlar om gängkriminalitet men en misstänksam polis tar hjälp av Tekla för att undersöka om det kan röra sig om något mycket mer
invecklat och överraskande. I så fall är det dessutom bara en tidsfråga innan paniken kommer att sprida sig i
hela Stockholmsområdet.

Det man inte ser. Av Bo Svernström.

Tredje boken i Vindictaserien. En chef på ett svenskt gruvbolag kidnappas. Kommissarie Carl Edson kopplas
in men fallet slutar med att offret och två av kidnapparna hittas döda i ett sommarhus. Det enda överlevande
vittnet är en ung, blind kvinna som berättar om det kaosartade dramat. Men något stämmer inte. Vad hände i
huset? Vad var målet med kidnappningen?

En dotters arv. Av Nora Roberts.

Adrian Rizzo var 7 år när hon mötte sin far för första gången. Samma dag försökte han döda henne. Adrian
växer upp med sin framgångsrika men frånvarande mor. Som tonåring går hon i moderns fotspår och bygger
ett varumärke inom träning. Ungefär samtidigt får hon sitt första hotbrev. Vem är det som förföljer henne?
Omgiven av vänner och familj inser Adrian att hon har mer att förlora än sitt eget liv.

Enbart kvinnor. Av Christina Wahldén.

Tredje delen i Darwinserien. En minister hittas mördad i Darwins högsta domstol. Hon har nyligen fattat beslut
om gruvexploatering på en helig plats, en förlossningsgrotta som använts av ursprungsbefolkningen i tiotusentals år. Nu riskerar den att sprängas bort och upprörda demonstranter sätter press på politiker och polis. Jess
och Bluey börjar utreda fallet men förstår snart hur komplex situationen är. Kan någon från ursprungsbefolkningen verkligen ligga bakom det mystiska mordet?

Fallvind. Av Maria Adolfsson.

Femte boken i Doggerland-serien. Två ungdomar hittas döda med bara ett dygns mellanrum i Doggerlands
huvudstad Dunker. Karen Eiken Hornby är föräldraledig och inte alls nöjd med att behöva återgå i tjänst. Särskilt inte för att arbeta ihop med den tillknäppta Astrid Nielsen, som inte vill berätta varför hon sagt upp sig.
Snart börjar de dock misstänka en koppling mellan dödsfallen. Frågan är om fler står på tur och varför någon
bevakar Karen.

8.

Flickan i Stenparken. Av Nilla Kjellsdotter.

Om Mija Wadö och hennes kollegor vid polisen i Österbotten. En tonårsflicka hittas halvt ihjälfrusen mitt i
vintern. Hon är illa tilltygad och pratar knappt. Mysteriet kring den identitetslösa flickan tätnar när det visar sig
att ingen har anmält henne saknad. Medan kriminalpolisen Mija Wadö försöker balansera sitt privatliv och den
växande arbetsbördan kommer utredningen allt närmare henne själv. Den lastbilschaufför som hittade tonårsflickan, är han verkligen den som Mija tror?

I terrorns grepp : en politisk thriller. Av Hillary Rodham Clinton, Louise Penny.

En ny president har tagit över efter en kaosartad tid i amerikansk politik. För att ena det splittrade landet utser
presidenten sin politiska rival Ellen Adams till utrikesminister. Efter en rad terrorattacker måste utrikesministern visa vad hon går för. För att slå tillbaka sätter hon samman ett specialteam bestående av tre personer: en
ung kvinnlig utrikestjänsteman, sin närmaste vän och rådgivare, samt sin egen dotter.

Klänning för korta kvinnor. Av Kristina Appelqvist.

Nina Storm beger sig till det lilla samhället Mjöbäck i Västergötland för att ta hand om prästgården som hon
fått ärva av sin moster gör hon ett överraskande fynd. I en av prästgårdens garderober hittar hon en kartong
fylld med sedelbuntar. Det rör sig om flera miljoner. Nina kan inte förstå var mostern fått pengarna ifrån eller
varför hon har gömt undan dem. Innan Nina vet vad hon ska ta sig till kommer kartongen på avvägar. Hon
inleder en desperat jakt på den försvunna förmögenheten och tvingas samtidigt hantera en kris på myndigheten
där hon är kommunikationschef.

Natten Tallulah Murray försvann. Av Lisa Jewell.

2017: Det är en vacker sommarkväll, och tonårsmamman Tallulah Murray beger sig ut på fest med pojkvännen. Det är hennes första utekväll sedan hennes älskade son föddes, och mamma Kim ska vara barnvakt.
Klockan 23 skickar hon det sista sms:et till Kim, men efter det hör Kim inget mer. Och Tallulah Murray kommer aldrig hem igen.  2018: Deckarförfattaren Sophie har precis flyttat till ett nytt hus och hon börjar nyfiket
luska i Tallulahs försvinnande. Under en promenad i skogen får hon syn på en liten skylt som sitter fast på ett
staket. Det står ”GRÄV HÄR”...

Virvelvind. Av Lisa Hågensen.

Raili och Ylva hamnar mitt i ett makabert drama. De är fast på en stormdrabbad bohuslänsk ö med ett lik, ett
värdpar, två adjunkter och ett gäng bibliotekarier – och en av dem är en mördare. När väninnorna tillika bibliotekarierna Rail och Ylva råkar i trubbel gör de det med besked.

Bok på lättläst svenska

Arsène Lupin blir gripen. Av Maurice Leblanc. Lättlästnivå: medium. Lix: 18.

Seriealbum

Bland pannben och styrkekramar. Av Jan och Maria Berglin.

9.

Biografier
B-laget : rapport från ett utanförskap. Av Freddot Carlsson Andersson.

En bok om hur det kan vara att leva med ADD och asperger, och om hur tillvaron försvåras för dem som inte
passar in. Men också om att vara förälder och kollega. Utifrån en vardag på arbetsplatsen varvas personliga
betraktelser med forskning och populärkultur.

Bög på klassresa. Av Arne Nilsson.

En personlig berättelse om livet som bög och klassresenär under åren efter folkhemstiden. Under min uppväxt
och ungdom skapade jag strategier för att navigera och överleva i ett heteronormativt och homofobt samhälle.
Och jag ådrog mig skador, inte minst att jag så lätt kände mig fel i olika sammanhang. Hur skulle det gå för
mig när jag med det här i bagaget blev äldre och trädde in i en ny tid? Det handlar också om mitt liv vid sidan
av en manlig partner. Om mitt liv på cruisingställen och i den moderna gayrörelsen.

Kan du älska mig? : berättelsen om min adoptivdotter. Av Cathy Glass.

Lucys mamma blev utnyttjad och försummad större delen av sin barndom och från början hade hon svårt att
ta hand om sitt eget barn. Lucy lämnades ensam långa stunder redan som bebis och hemmiljön var otrygg och
smutsig. När Lucy kommer för att bo hos Cathy är hon elva och mycket olycklig efter att ha blivit flyttad från
det ena hemmet till det andra. Hon drar sig undan, vill inte äta och hon ligger tre år efter i sin skolgång. Man
tror att skadan som Lucy blivit utsatt för är permanent. Men Cathy och hennes två barn knyter snabbt an till
Lucy på ett sätt som ingen annan har kunnat.

Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Av Nadim Ghazale & Sara Nygren.

Nadim Ghazale var sju år när han flydde med sin familj från kriget i Libanon. Trettio år senare är han polisen
som kämpar för Sverige, mot grov brottslighet och rasism. Samtidigt vill han inte lära sina egna barn arabiska.
Hur kommer det sig? Det här är berättelsen om flykten, skulden, ilskan och kärleken. Om alla gånger han fått
frågan om han säljer knark på väg mellan centralstationen och svt-huset, om varför han inte får hyra stuga på
västkusten och om slumpen som gjorde honom till polis.

Sofia Magdalena : kärlek, revolutioner och mord. Av Claes Rainer.

Sofia Magdalena, den danska kronprinsessan som 1766 gifte sig med Gustav III. En drottning som varit osynlig
i historieskrivningen. Hon levde nära makten under den dramatiska gustavianska tiden och upplevde revolutioner, intriger och kungamordet. Hon fanns alltid bredvid Gustav men stod inte alltid bakom hans handlingar.

Varför blir jag aldrig fri? : om livet och skammen i ätstörningarnas helvete.
Av Hanna Wirdegård.

Hanna berättar om ätstörningarna som smyger sig på under barndomen, eskalerar i tonåren och gömmer sig på
de skickligaste vis medan vuxenlivet pågår. Nu vill hon lyfta skammen från både sina egna och andras axlar.

10.

Ljudböcker på Mp3
En god man. Av Karin Wahlberg.
Vad hjärtat aldrig glömmer. Av Kelly Rimmer

Film
Monster family (barn- och familjefilm, animerad)
Ninjababy (drama)
Pig (drama, thriller)
Shang-Chi and the legend of the ten rings (action, äventyr)
Supernova (drama)
The dry (drama, thriller)

Musik på CD

Amata dalle tenebre. Av Anna Netrebko.
Den siste mohikanen. Av Mikael Wiehe.
Så mycket bättre, säsong 12.

11.

Faktaböcker
Att skriva akademiskt : inom vård och medicin. Av Johan Zelano.

Den som studerar eller arbetar inom det medicinska fältet behöver ibland skriva en uppsats, projektrapport
eller vetenskaplig artikel. Boken är en praktisk vägledning som ger konkreta råd om skrivprocess, språk och
textbearbetning. Här förklaras hur man skriver de olika delarna av en vetenskaplig text och ges råd om forskningsetik, publicering och muntlig presentation.

Bäst i köket Säsong 1 : Familjen Turdieva - våra bästa recept. Av familjen Turdieva.
Familjen Turdieva segrade i SVT:s program Bäst i köket. Här är deras kokbok. Nu kan du själv laga deras
centralasiatiska mat: läckra dumplings, värmande grytor och fräscha sidorätter i sann comfort food-anda.

Fair Isle-stickning : tröjor, mössor och vantar med färger från naturen. Av Carina Olsson.
Skottland möter Gotland. Färgerna är av tradition naturnära med inspiration från Shetlandsöarnas karga och
storslagna landskap. I Sverige återfinns liknande miljöer på Gotlands hedar och i den här boken får du uppleva
det bästa och vackraste av båda världarna.

Frederik Zäll’s bästa grytor. Av Frederik Zäll.

Livsnjutaren, musikern, TV-kocken, Krögaren & Kokboksförfattaren Frederik Zäll har i denna bok samlat sina
allra bästa grytor. Här finns klassiker som till exempel Köttsoppa, Lamm i dillsås, Texas Chili men även en
kulinarisk resa både hit och dit.

Haja börsen med börshajen. Av Andra Farhad med Frida Söderlund.

Vill du börja spara i aktier och fonder, men vet inte var du ska börja? Boken är en guide där du lär dig allt du
behöver för att påbörja din börsresa.

Himlarnas magi. Av Peter Rosén.

Peter Rosèn är fotograf och visar bilder av norrsken och stjärnhimlar i Lappland. Läsaren får lära sig om
samernas och de nordliga folkens gamla tro kring stjärnhimlen, norrsken, hur norrsken uppstår samt tips på hur
man bäst fångar norrskenet och stjärnor på bild.

Kreta : vandringsturer och utflykter. Av Mats Randow.

Guidebok med fokus på vandringsturer och utflykter, men boken innehåller också fakta om sevärdheter och
utflyktsmål över hela Kreta, både klassiska som mer gömda pärlor dit turistbussarna inte når.

Kroppen och jaget : Karin Johannissons samlade. Av Karin Johannisson.

I denna samling samsas dagspressartiklar med essäer och texter som tidigare inte fått så stor spridning.

Kungens män : Karl XII:s drabantkår. Av Stefan Ingesson.

Karl XII:s drabanter, kungens män, var en fruktad livvaktsstyrka om tvåhundra man som i olika konstellationer alltid befann sig i kungens närhet, såväl på som utanför slagfältet. Under Karl XII:s personliga befäl var
drabantkåren ett självständigt beridet elitförband, särskilt utvalda för deras tapperhet.

Körkortsteori 2022 : körkortsboken.

En lärobok för dig som ska ta B-körkort. Boken utgår från Transportstyrelsens kursplan och täcker alla delar
av körkortsteorin som behövs inför teoriprovet.

Latin och grekiska i naturvetenskaperna. Av Hans Helander.

Latinet behöll sin ställning som vetenskapernas språk långt in på 1700-talet. I många discipliner spelade det en
viktig roll ännu i början på 1800-talet. Under dessa århundraden lades grunden för den terminologi och nomenklatur som vi använder oss av idag.

12.

Mera vego på 30 minuter. Av Ylva Bergqvist.

Boken bjuder på 100 nya lakto-ovo-vegetariska och veganska recept med det där lilla extra i smaken som gör
att du vill laga dem om och om igen.

Märkt. Foto & text av Olov Tegby Frisk.

Fotografen Olov Tegby Frisk, mer känd under namnet Sotarn, har under ett år träffat och porträtterat tatuerade
människor. Boken är både en nutidsdokumentation liksom en vacker konstbok.

Samlad värk. Av Johan Croneman.

Ett urval texter, tidigare publicerade i Dagens nyheter, ett åttiotal krönikor från de senaste 25 åren och tre helt
nyskrivna alster. Tillsammans tecknar de en bild av skrivandets helvete och njutning, av skrivkramp och flow,
av integritet och påtryckningar, av anonyma hot – men också av alla fans och trogna läsare.

Själens historia : en resa i vårt gåtfulla inre. Av Ole Martin Høystad.

De flesta tror att de har en, men få kan förklara vad en själ är. Trots all sekularism i vår tid är omsorgen om
själen lika aktuell som när Sokrates appellerade för den till sina medborgare i Antikens Aten och människor
kommer inte att sluta fråga sig vad det är som rör sig i deras inre.

Spanien : vandringsturer och utflykter. Av Clas Österholm.

Boken innehåller ett urval vandringar och utflyktsmål på det spanska fastlandet, från soldränkta kustklippor i
Costa Blanca till dramatisk högfjällsterräng i de spanska Pyrenéerna, både korta turer anpassade för hela familjen och längre heldagsturer för erfarna vandrare.

Trädgårdshacks : 70 finurliga återbruk som förenklar din odling året runt.
Av Filip Johansson.

I boken hittar du över 70 enkla hacks för att lyckas med odling, trädgårdsliv och en hållbar trädgård.

Yoga för mindre stress, mer energi & bättre sömn. Av Veronica Jäderlund & Majja Lund.
Boken ger dig en ökad förståelse av kroppens reaktion på stress och du lär dig att bygga upp en buffert med
stöd av medveten andning, meditation och enkla praktiska yogaövningar. Med yogans hjälp kan en orolig
mage lugnas, sömnen förbättras, smärta lindras och du kan få mer balans och energi.

Ät dig till ett lägre blodtryck : sänk blodtrycket med rätt kost och en sund livsstil.
Av Dr. med. Jörn Klasen.

Här förklarar Dr. Klasen hur behandlingen av högt blodtryck har förändrats på senare år. Idag vet vi att med en
hälsosam livsstil, tillräcklig motion, rätt kost och individuellt anpassad behandling kan alla själva göra något
för att sänka sitt blodtryck.

13.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Allas längtan. Av Karin Jacov, Li Söderberg.
Days bok - den grå regnbågen. Av Vanja Persson och Jonnie Holmberg.
Kråkan säger sen! Av Jujja Wieslander, Sven Nordqvist (pekbok)
Lilla Kanin leker. Av Jörg Mühle (pekbok)
Rädd. Av Lotta Olsson, Emma Adbåge.

Ca 6 - 9 år
Peggy Pirat och kapten Storögas skatt. Av Anna Hansson & Jonas Olsson.

Kapten Storöga var den värsta pirat som nånsin levt, och Peggy och Ville har bestämt sig för att leta efter hennes skatt. En kista fylld av guld och juveler, som sägs vaktas av kapten Storögas spöke …

Snorkråkorna från planeten Prosit. Av Fredde Granberg, Johan Andreasson.

Elak & Pucko, universums två största klantarslen är tillbaka. Den här gången är dom ute på ett omöjligt uppdrag där dom ska hitta den ondskefulla hjärnan som försvunnit spårlöst. Men mitt under sökandet i rymden
attackeras dom plötsligt av gigantiska snorkråkor som kommer från den näslika planeten Prosit. Snart befinner
sig våra antihjältar i ett kladdigt äventyr dom helst velat slippa. Hur ska det gå? Kommer Elak & Pucko att
hitta hjärnan? Eller är det faktiskt så att allt är förkylt?

Spegelmagikernas ö. Av Daniel Lehto, Richard Svensson.

Del två i serien Sagorna om Ina & Eld. Prinsessan Ina och hennes vän draken Eld Flammskägge befinner sig
på jakt efter prinsessans försvunna föräldrar. Trots långa resor mellan öarna i Västanhavet har de inte hittat det
allra minsta spår. Som alla prinsar och prinsessor har Ina fått lära sig att inte ge upp. Men tvivlet finns där hela
tiden: kommer hon någonsin att få återse dem?

Två påsar pärlor. Av Susanna Lönnqvist, André Högbom.

Andra boken om Den magiska godisaffären. Melli får chansen att önska sig något väldigt speciellt som sin
första lön.

Valpen Ville. Av Margareta Nordqvist.

Eddi ska få en egen hund. En liten valp! Valpen Ville är jättesöt, men ganska busig. Det blir både gosigt och
lite utmattande när Eddi ska lära Ville allt som små hundar ska kunna.

Ca 9 - 12 år
Glasfågelns grav. Av Katarina Genar.

I skuggan av det gamla nedlagda glasbruket ligger ”Idyllen” dit Tyra just har flyttat med sin familj. Det sägs att
bruket stängdes plötsligt för länge sedan, men ingen vet varför. Tyra känner sig vilsen och helst av allt vill hon
flytta tillbaka till stan och sin bästa kompis Nour. En dag hittar hon en liten röd glasfågel som ligger begravd i
jorden. Den vill henne något, men vad? Hon anar att fågeln hör ihop med det gamla bruket.

14.

Fakta för barn & unga
Den otroliga boken om Egyptens skatter. Av Philip Steele.

En bok full med hemligheter, glittrande guld, ovärderliga skatter, fakta, myter och berättelser från det forntida
Egypten. Den här boken tar dig med på en spännande resa tillbaka i tiden, till de gamla egyptiernas land. Möt mäktiga drottningar och faraoner, mytiska gudar och magiska gudinnor. Upptäck vardagslivet runt Nilens stränder.

En liten bok om mycket blod! Av Anna Hansson, Lotta Myrefelt.

Vet du vilket djur som har genomskinligt blod? Vilket djur som inte har något blod alls? Och vilket djur som
levde och sög blod redan på dinosauriernas tid? Det, och mycket mer, får du veta i den här boken.

Fakta om kaninhoppning. Av Ann-Charlotte Ekensten, Angelica Öhrn.

Kan alla kaniner lära sig att hoppa över hinder? Vad är viktigt för att träna en kanin? Och hur går en tävling
till? I den här boken finns kul fakta om kaninhoppning, och tips till alla som vill veta mer om sporten.

Mina känslor och jag : lätta boken om glädje, sorg och allt däremellan. Av Liv Svirsky.
Alla människor känner känslor och det finns en massa olika känslor man kan känna. Att förstå dem gör det
lättare att ta hand om dem. Och tar man hand om sina känslor så tar man faktiskt hand om sig själv.

Skärmhjärnan junior. Av Anders Hansen och Mats Wänblad.

När de smarta mobilerna hamnade i var och varannan ficka hade vi plötsligt tillgång till en fantastisk värld av
möjligheter bara ett knapptryck bort. Men vad gör egentligen timme efter timme av skärmande med våra och –
kanske viktigast av allt – våra barns och ungdomars hjärnor? I boken får du lära dig att undvika att gå i fällan
och låta skärmprylarna ta kontrollen över dig och ditt liv. Du ska helt enkelt se till att göra andra saker också.

Ungas berättelser om psykisk ohälsa. Utgiven av Hjärnkoll Stockholm.

I den här boken kan du läsa ungas egna berättelser om psykisk ohälsa. Den perfekta bilden man ofta ser på
sociala medier är inte sann och att det är ok att prata om hur man mår på insidan. Du är inte ensam.

15.

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland
www.regionvarmland.se/sjukhusbibliotek
Sjukhusbiblioteket Karlstad
010-831 51 44

sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Arvika
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