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Medicin
Distriktssköterskans specialistområden. Red. Eva-Karin Hultgren.  
Distriktssköterskans kompetens är bred och den omfattar ett hälso främjande arbetssätt för att stödja och vårda 
personer och deras familjer i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa. 
  
Ett liv med sleeve eller gastric bypass : om kost, fysisk aktivitet och livsstilsförändring 
inför och efter en sleeve gastrectomy eller gastric bypass. Av Therese Goding. 3:e uppl.  
Den första svenska handboken för dig som har gjort eller går i tankar om att göra en sleeve gastrectomy. 
Boken varvar råd kring kost och fysisk aktivitet med lättlagade, näringsrika recept. Här finns även ett effektivt 
träningsprogram där kroppen är det enda redskapet.  
 
Klimakteriet : besvärad eller befriad? Av Ulrika Hammar. 
Den här boken visar hur samhället genom historien pendlat mellan att se klimakteriet som en sjukdom och som 
en naturlig del av åldrandet. Författaren pläderar för en bättre och mer jämlik vård och att man bör se klimak-
teriet som ett tillfälle en påminnelse om att stanna upp och ta det lugnt. 

Religionsaspekter i palliativ vård. Av Inger-Johanne Larsson. 
Vårdpersonal möter patienter från olika religiösa bakgrunder i den palliativa vården. Här förklaras hur religion 
kan vara något hjälpsamt för en människa vid livets slut. De sex stora världsreligionerna: hinduismen, budd-
hismen, sikhismen, judendomen, kristendomen och islam presenteras utifrån grundtankar och vårdaspekter vid 
livets slut.  

Äldres läkemedelsbehandling : orsaker och risker vid multimedicinering.  
Av Annika Kragh mfl. 3:e uppl.  
Äldres läkemedelsbehandling är ett viktigt globalt förbättringsområde enligt WHO. Senare tids uppföljning av 
svensk äldrevård, inklusive läkemedelsbehandling, har visat på tydliga brister och risker.  

 

 

 

Psykologi
Gå vidare efter utmattning : att förebygga och hantera återfall. Av Giorgio Grossi. 
Stress är en urkraft som hjälper oss att möta utmaningar och åstadkomma förändringar så stress är inte dåligt i 
sig. För hög belastning för länge är däremot slitsamt och det finns risk att man gå in i den där berömda väggen.

Ledarskapsmodellen : konsten att matcha individuella och organisatoriska förut-
sättningar. Av Gerry Larsson mfl.  
Bokens centrala tes är att ledarskap formas av ett samspel mellan hur ledaren är som person och det yttre so-
ciala och kulturella sammanhanget. Ledarskapsmodellen innehåller tre huvudkomponenter: ledarkarakteristika, 
omgivningskarakteristika och ledarstilar. 
 
Sjuk vård : diagnos av ett system i kris. Av Dan Andersson 
Det är kris både i förlossningsvården och i vården av äldre. Vi ser dagligen reportage om hur patienter vårdas i 
korridorer på de stora sjukhusen. Politiker gör blixtutryckningar och satsar mer resurser men problemen kvarstår. 
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Pedagodik
Barn med autism : en handledarguide för grundläggande färdighetsträning :  
SBK-modellen. Av Tobias Rasmussen. 
Barn med autism har rätt till utveckling och livskvalitet, precis som andra barn. Denna bok beskriver hur  
man kan lära barn med autism viktiga färdigheter för livet. Färdigheter som ökar chanserna att barnen kan  
bli trygga, lyckliga och självständiga. 

EHM – att komma igång : en modell för elevhälsa. Av Anna Bengtsson. 2:a uppl. 
Denna bok beskriver mötesmodellens olika delar och faser som mynnar ut i en konkret handlingsplan för 
skolan. Många praktiska exempel med frågeställningar förtydligar hur deltagarna kan resonera utifrån olika 
perspektiv, roller och funktioner.  
 
EHM - att ta nästa steg. Av Anna Bengtsson mfl.  
Det här är en konkret och praktisk handbok om det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Modellen 
har på ett framgångsrikt sätt hjälpt många skolor att flytta tyngdpunkten i sitt elevhälsoarbete från åtgärdande 
insatser till att fokusera mer på att förebygga svårigheter som kan uppstå. 

Sociologi & samhällsvetenskap
Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och sociala skiktning.  
Red. Christoffer Edling. 3:e uppl.  
Sedan sociologin grundades har ämnet sysslat med samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets 
sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? I boken diskuterar några av Sveriges främsta 
sociologer på ett lättillgängligt sätt, de viktigaste sociala skiktningsprinciperna. 

Folkskollärarens bekännelse. Av Eva Brita Järnefors. 
Eva Britas morfar var folkskollärare och byns bönpräst men ingen talade om honom i familjen. På pappans 
dödsbädd får hon osammanhängande berättelser om sexuella övergrepp på eleverna och hon börjar söka efter 
sanningen, både som barnbarn och som journalist. 
  
Från kaos till klarhet – tydliggörande pedagogik i vardagen. Av Louise Ardoris. 
Hur kan vi förbättra kommunikationen och minska det kaos som uppstår på grund av oro och missförstånd? 
Och. vad behöver vi tänka på för att hålla arbetet med tydliggörande pedagogik levande över tid? 
 
Massa & makt. Av Elias Canetti. 
Boken är en undersökning av människan och samhället, och framför allt av hur människor i större grupper 
både utövar och underkastar sig makt. Med exempel från de mest skilda sfärer, från apors handrörelser, reli-
giösa festivaler till inflationens betydelse i Weimarrepubliken. 
 



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

Lyssna på någon av de senaste ljudböckerna:

Läs någon av de senaste e-böckerna:
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Anomalin. Av Hervé Le Tellier.  
En brokig skara människor som alla bär på en hemlighet, dröm eller sorg hamnar på samma flyg från Paris till 
New York och deras öden vävs samman. Något fullständigt ofattbart händer, som tvingar alla att konfrontera 
den delen av sitt inre som man inte riktigt får fatt på. 

Att förändras : en metod. Av Édouard Louis.  
Fortsättning på ”Göra sig kvitt Eddy Bellegueule”. Denna självbiografiska berättelse kan, precis som hans tidi-
gare verk, sägas befinna sig i skärningspunkten där skönlitteraturen möter sociologin. Louis är den första i sin 
släkt som tar studenten och gör sedan ett osannolikt språng när han fortsätter studierna vid prestigefyllda École 
Normale Supérieure i Paris. Om att – med böckernas och vännernas hjälp – lyckas ta revansch på sitt förflutna 
och uppfinna sig själv på nytt. 

D e kroniskt. Av Caroline Ringskog Ferrada-Noli.  
»Det kan verka som att allt gått i lås. Terapin har hjälpt. Man träffar en bra man. Får barn. Man blir rik. Man 
blir lycklig. Först var man dålig sedan blir man bra. Jag kan beskriva livet som i Amazing Grace. Jag var tap-
pad. Nu är jag funnen. Även om det också är sant är du kvar. Det river i mig.«

Den dagen den sorgen. Av Jesper Larsson.  
En man anar att hans tonårsdotter håller på att glida ifrån honom. Är hon till och med i fara? Han försöker ta 
reda på mer om hennes liv och hennes vänner, hans oro blir till besatthet, hans omsorg till överträdelser och 
lögner. Överallt söker han förklaringar och alternativ till vad som händer, inför sig själv och omgivningen och 
slutligen inför polisen. 

En bra plats i skallen. Av Marcus Berggren.  
Kungälv, några år in på 00-talet. Felix, Eddie, Mikko och Andy startar ett band för att bli något. För att komma 
bort från sig själva. Från allt. För att LEVA. De lyckas direkt. Men bara med att komma bort från sig själva. 
Vägen hem visar sig vara svårare. 

En enda önskan. Av Nicholas Sparks.  
Om du fick en enda önskan inför jul, vad skulle det vara? Det är frågan den framgångsrika fotografen Maggie 
Dawes, som drabbats av en svår sjukdom, får av sin assistent när de sitter vid julgranen i Maggies galleri på 
Manhattan. Maggie tänker först att svaret är självklart – att få träffa Bryce igen, men inser snabbt att hon allra 
helst vill hitta sitt barn. Det barn hon som sextonåring adopterade bort. Och där, bland de berömda fotografi-
erna, börjar hon berätta sin livshistoria. Om hur hon som sextonåring blev gravid och skickades i väg för att 
adoptera bort barnet. 

Familjeband. Av Katrine Wessel.  
Åttonde boken om familjen Winther. Trondheim, 1903. Fredrik Winther har gift sig och flyttat in i en vacker 
lägenhet med sin fru Gitte. Han har äntligen accepterat sitt öde som arvtagare till familjen Winthers affärs-
imperium. Ellinor och Juul har flyttat in i Tildas herrgård, och Karen kommer snart att ta examen som lärare. 
Lyckan är stor men vänder plötsligt när en kvinna i staden blir utsatt för ett övergrepp. Händelsen sprider oro 
och familjen dras in i händelsernas centrum. Mitt i allt står Emma, ensam med krossat hjärta. 

Jul vid världens ände. Av Kate Hewitt.  
Laurel West är 36 år och den eviga singeln. Men hon trivs med livet, med frilansjobb, mysig lägenhet och katt. 
När Laurel en dag får ett samtal om att hennes syster Abby, som hon sedan länge tappat kontakten med, har 
checkat in på rehab och vill att Laurel ska ta hand om hennes fjortonåriga son, tvekar hon inte. Zach är ensta-
vig och hånfull, och Laurel inser att hon kanske tagit sig vatten över huvudet, men när julen närmar sig är hon 
fast besluten om att skapa en underbar högtid för dem båda. Hon tar med Zach till sin favoritplats på jorden: 
sin fasters stuga på de vindsvepta kullarna på Orkneyöarna, norr om Skottland. 

Skönlitteratur
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Julakuten för ensamma hjärtan. Av Callum Bloodworth.  
Elsa och Sophia har fått den galna och härliga idén att skapa ett julfirande på hjul. Ett julfirande för alla som är 
ensamma eller ledsna. Men Sophia måste plötsligt åka och ta hand om sin mamma, och Elsa står ensam precis 
när projektet ska dra igång. Hon som inte riktigt känner sig som eldsjälen i detta. Kommer hennes besök att 
bli uppskattade eller kommer alla bara att tycka att hon är en galning med skåpbil som tränger sig på när de är 
som mest sårbara? Som om inte det vore nog måste hon dessutom jonglera en surmulen tonåring, en översocial 
granndam och en misstänksam äldre herre som verkar arg på precis allt och alla. 

Juleljus för vilsna själar. Av Siri Gustafsson.  
En grå novemberdag får Cecilia, en fyrtiotvåårig musikalartist vars stjärna är i dalande, ett anonymt mejl. Mejlet 
innehåller en länk till en annons på Hemnet – det visar sig att den gamla skolbyggnaden i Tidersrum utanför 
Kisa, där Cecilia växte upp, är till salu. På ren impuls lägger Cecilia ett bud och återvänder till den idylliska byn. 
För att återknyta banden till sin hemort bestämmer sig Cecilia för att bjuda in hela samhället till ett stort kalas 
på julafton. Men under förberedelserna stöter hon på många hinder och vad hände egentligen med den gamla 
lärarinnan som bodde i huset innan Cecilia? Och vem skickade henne det där mejlet med bostadsannonsen? 

Julhälsningar från ett slott i Normandie. Av Jo Thomas.  
När Fliss farfar dör ärver hon och hennes systrar hans franska slott. De beger sig omedelbart till Normandie för 
att få uppleva sitt arv, och gör djärva planer över crêpes och cider från trakten. De blir dock varse att slottet är i 
hopplöst behov av renovering och att en stor arvsskatt väntar. Goda råd är dyra - hur ska de hitta en lösning? 

Julstämning på Lyckans gård. Av Carole Matthews.  
Andra delen i serien om livet på Lyckans Gård. Julen närmar sig på gården som Molly Baker äger och driver. 
Även om hon lyckats behålla sitt älskade hem efter tidigare hot från kommunen kan extrapengar alltid behö-
vas. Därför låter hon sig övertalas att anordna ett välgörenhetsevent för gården. Men med antisociala får och 
sura alpackor går det knappast smidigt! Vid sidan av kaoset ser Molly dock fram emot att fira jul tillsammans 
med pojkvännen Shelby och hans tonårsson Lucas. En lycklig familjejul är precis vad de behöver. Men Shelby 
verkar ha andra planer …

Lyckans hus. Av Jessie Burton.  
Fortsättning på ”Miniatyrmakaren”. Thea Brandt fyller arton och är redo att välkomna vuxenåldern. På teatern 
väntar hennes livs kärlek, Walter, men hemma i huset på Herengracht har vintern lagt sig - hennes pappa Otto 
och moster Nella grälar oavbrutet, och familjen Brandt tvingas sälja sina möbler för att ha råd med mat. På 
Theas födelsedag - samma dag som hennes mamma dog - börjar det förflutnas hemligheter svämma över till 
nuet. Nella hyser en desperat önskan att rädda familjen och hålla skenet uppe, att hitta en make till Thea som 
kan garantera hennes framtid. När de mottar en inbjudan till Amsterdams mest exklusiva bal blir hon förtjust - 
kanske kan deras lycka nu äntligen vända.

Min far & Kvinnan. Av Annie Ernaux.  
2022 års Nobelpristagare i litteratur. Romanerna Min far och Kvinnan handlar om författarens föräldrar.Annie 
Ernaux far dog exakt två månader efter att hon tagit lärarexamen. I Min far närmar hon sig fadern - denna out-
bildade, hårt arbetande, känslokalla man - och den skam han bar med sig sedan barndomens fattigdom och ut-
satthet. Kvinnan är en uppgörelse med mödrar och döttrar. När författarens mor dör i alzheimers påbörjar hon 
en resa bakåt i tiden och för att försöka fånga den riktiga kvinnan, hon som existerade oberoende av dottern.

Oändligt underbart. Av Marjaneh Bakhtiari.  
Ett stilla regn faller över staden när Shayan, snart femton, låser lägenhetsdörren och skyndar ut. Detta är dagen 
då han kommer att dö. Men för honom är det en lördag med ett viktigt uppdrag: att spela in den där låten till 
mamma som fyller år. Från de tomma kvarteren där han bor rör han sig med självklarhet genom Malmö. Allt-
medan dagen går möter han vänner och familj, träffar bekanta han helst velat undvika, i en stad där de verkliga 
hoten sällan är de som är synliga. 

Stjärna 111. Av Lutz Seiler.  
Två dagar efter Berlinmurens fall, i november 1989, bestämmer sig paret Bischoff för att lämna livet i den lilla 
östtyska småstaden Gera och söka lyckan i väst. Kvar lämnar de den utflugna sonen Carl. Han ska ta hand om 
huset och alla föräldrarnas saker – som pappans absoluta stolthet: den ryskbyggda bilen Lada Shiguli. Men även 
Carl bestämmer sig för att lämna Gera. Han packar in sina saker i Shigulin och åker till Berlin. Till en början bor 
han i sin bil. Sedan lär han känna ett löst sammansatt gäng människor som sysslar med svarta affärer.
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Systrar. Av Daisy Johnson.  
Mathilde, Violette och Louise är systrar. Som barn tillbringade de många av sina lyckligaste dagar i familjens 
hus i pittoreska Provence. Under deras uppväxt var Mathilde, den äldsta, vacker och dominerande. Violette 
växte upp i hennes skugga och Louise, den yngsta, föddes många år senare. Den här sommaren samlas syst-
rarna i huset igen, för första gången sedan de dramatiska händelserna förra året. Det kommer att bli en tid av 
avslöjanden och hemligheter, gråt och skratt - allt under den varma provensalska solen. 

Tedags på Café Solros. Av Milly Johnson.  
Connie Diamond har alltid trott att hon är sin make Jimmys enda ögonsten. Men när det visar sig att Jimmy 
vänsterprasslat de senaste tjugofyra åren, och att chokladen han bedyrade sin kärlek med bara var en täckman-
tel, får Connie nog och svär att hämnas.

Till sista droppen. Av Jöns Hellsing.  
Hope Island, 1984. Långt ute i den skotska övärlden kämpar Heather MacDonald för att rädda sin ärvda pub 
från konkurs. Spiken i kistan blir när taket börjar läcka i ösregnet. På en dyngsur vind hittar Heather kassaböck-
er och hotelliggare från sin mormors mors tid. Drömmar väcks om en skaldjurskrog med gästrum, men kom-
munen säger nej till bygglov eftersom den mäktige lord Winsley har lönsamma planer på att exploatera Heathers 
by. En historiskt laddad tvekamp börjar. Lorden glömmer dock att en MacDonald aldrig ger sig utan strid. 

Tvekan är för veklingar. Av Ulrika Norberg.  
En gång levde Lilian Oxenborn ett liv i sus och dus. Exotiska resor, överdådiga middagar och en garderob be-
stående av drömkreationer från de stora modehusen. Nu är Lilian sedan länge pensionerad. Men så stöter hon 
på chefredaktören Vera Claesson och plötsligt tar vardagen fart. Vera, som tampas med besparingar, rationali-
seringar och odrägliga konsulter på tidningsredaktionen, vägrar bli överkörd och behöver all hjälp hon kan få. 
Hon finner i Lilian en osannolik vapendragare och snart har hon även den uppsagda vd-sekreteraren Sally på 
sin sida. Olikheter och generationsklyftor till trots enas den oväntade trion i kampen för tidningens framtid.

Åtta dagar med dig. Av Jean Meltzer.  
Den trettioåriga judinnan Rachel Rubenstein-Goldblatt bär på en stor hemlighet – hon fullkomligt älskar 
julen och har till och med byggt sin karriär på den. Rachel är en New York-baserad, bästsäljande författare till 
romantiska julromaner, men under pseudonym eftersom hennes julvurm är hemlig för familjen. När Rachels 
förlag plötsligt vill att hon skriver en romantisk Chanukka-roman tappar hon helt inspirationen och i ren despe-
ration bestämmer hon sig för att få tag på en biljett till årets mest omtalade Matzah ball. Även om det innebär 
att hon måste spendera tid med sin gamla ärkefiende Jacob Greenberg .. 

Änglarummet. Av Ewa Klingberg.  
Angelika, tidigare anställd på begravningsbyrån Tranan, har startat eget. Där tar hon emot människor som 
befinner sig i livets slutskede och som är i behov av en hand att hålla i när det är dags att somna in. Men det är 
svårt att livnära sig som dödsdoula och Angelika inser att hennes framtid är osäker. Än värre blir det när hon i 
all hast måste flytta från sitt kontor. Så när Ladyn på Svaneholm ber om hennes hjälp har hon inte råd att säga 
nej. Trots att det är uppenbart att den gamla damen inte bara behöver en ledsagare vid dödsbädden. Mot sin 
vilja tvingas Angelika att agera privatdetektiv i en värld som är en helt annan än den hon är van vid. 
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De första tolv. Av Denise Rudberg.  
Tolfte, fristående delen med Marianne Jidhoff. När två grova brott begås på Östermalm inom loppet av ett 
dygn chockeras omgivningen. Känsliga omständigheter gör att de båda fallen hamnar hos förundersöknings-
ledaren Marianne Jidhoff, som tillsammans med kollegorna på särskilda utredningsenheten försöker hitta 
förövarna i en kamp mot klockan.

Det glömda barnet. Av Donna Leon.  
Tjugoandra boken med kommissarie Brunetti i Venedig. Kommissarie Brunetti är mitt uppe i ett känsligt 
ärende när han får ett upprört samtal från sin fru Paola. En dövstum man som har hjälpt till på kemtvätten har 
hittats död. Men när Paola får höra att han skulle ha överdoserat sömnmedel kan hon inte smälta förklaringen. 
När Brunetti undersöker saken förvånas han över hur lite man vet om den döde. Ingen känner till hans namn, 
han finns inte i några register, det är som om han aldrig existerat. Vid samtal med mamman får han dessutom 
en känsla av att hon döljer något. Brunetti inser att han måste gå vidare med fallet och en obehaglig historia 
börjar snart rullas upp. 

Dödsbädden. Av Katarina Wennstam.  
Tolfte boken i Justitiaserien. Eddie är polisen som lyckas lösa de svåraste av brott. Eddie fixar allt, det har 
han alltid gjort. Men just som han, efter år av strulande, ska få barn med Shirin går hans mamma bort. Och 
vid dödsbädden uppdagas en historia som ändrar hans bild av uppväxten. Varför passerade så många unga 
barnflickor genom det välbärgade hemmet? Vart tog de vägen och varför blev det så tyst efter dem? Härvan 
av hemligheter påverkar alla Eddies relationer. Samtidigt dör en firad tv-stjärna i Stockholm, och utredaren 
Charlotta letar bland ryktena som i många år har omgärdat honom.

Dödsdansen. Av Ann-Sofi Forsmark.  
Det är september 1885 och från hela landet väller människor in till Stockholm på jakt efter ett bättre liv. Kom-
missarie Fabian Höök har tagit avsked från en lång karriär som brottsutredare för att öppna detektivbyrå. Dit 
kommer en dag den unga fotografen Vera Steen för att söka plats. När en fruktansvärd dödsolycka skakar 
staden gör Fabian och Vera en makaber upptäckt i bårhuset, och snart är de indragna i en dans på liv och död 
bland samvetslösa bostadshajar, gatugäng och lönnmördare. 

Ett dockspel. Av Anna Roos.  
En varm sommarnatt försvinner trettonåriga Stella Vinge från boutiquehotellet Tornvillan i Söderköping. Ingen 
av hotellets besökare säger sig ha sett när hon försvann men ju fler kopplingar polisen finner mellan henne och 
gästerna, desto mer uppenbart blir det att någon av dem ligger bakom försvinnandet. 

Havsörnens skrik. Av Karin Smirnoff.  
Den senaste boken i Millennium-serien. Bortom medias spotlight försiggår en rovdrift i Norrland, dagens vilda 
västern där rika storföretag inte skyr några medel för att komma åt naturtillgångar. I skuggmarkerna agerar 
kriminella gäng, lockade av inflödet av nya pengar. Mikael Blomkvist sätter sig på tåget till Älvsbyn för att gå 
på sin dotters bröllop men dras in i händelser som får honom att hitta tillbaka till sina rötter som grävande jour-
nalist. Lisbeth Salander befinner sig också norrut för att knyta ihop ett avklippt familjeband, och än en gång 
korsas deras vägar. Tillsammans hamnar de i stormens öga i den lilla orten Gasskas.

Herr Nyman och kröningsstenen. Av David Nessle.  
Den andra historiska deckaren med den något bortkomne journalisten Einar Nyman. Det är sommaren 1909 
och Sverige förlamas av en storstrejk. Dock brottas journalisten Einar Nyman med en helt annan sorts pro-
blem. Vem mördade antikhandlaren Nils Nordenfors? Vad har mordet för samband med de mystiska ljud som 
hörts från det obebodda slottet Hellunda? Och vad har dessa båda händelser att göra med svearnas krönings-
sten, som försvann i början av femtonhundratalet? 
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I lagens skugga. Av David Baldacci.  
Sjunde delen om FBI:s utredare Amos Decker. En federal domare och hennes livvakt hittas brutalt mördade i 
domarens hem i Florida. Det enda mördaren lämnat efter sig är ett märkligt visitkort skrivet på latin. För FBI-
agent Amos Decker är dubbelmordet ett mysterium. Domaren måste ha skaffat sig otaliga fiender under åren, 
men grannarna och den närmaste familjen - alla med vattentäta alibin - har varken sett eller hört något, och det 
finns inga tecken på inbrott. Det hjälper inte heller att Decker, som genomgår en personlig kris efter en väns 
självmord, blir påtvingad en ny kollega, FBI-agent Frederica ”Freddie” White. 

Kulan som inte träffade. Av Richard Osman.  
Tredje fristående boken med Torsdagsmordklubben. Det är en vanlig torsdag, om det nu finns vanliga dagar 
för gänget i Torsdagsmordklubben, när de blir indragna i förvecklingarna kring två mord som skett med tio 
års mellanrum. Elizabeth har dessutom ett besök som tvingar henne att välja mellan att döda eller bli dödad. 
Medan pensionärerna i Torsdagsmordklubben finner nya vänner i en tv-stjärna, skumma pengatvättare och en 
före detta KGB-agent kämpar de för att hindra mördaren från att slå till igen... 

Något att dölja. Av Elizabeth George.  
21:a boken med Thomas Lynley och Barbara Havers. En kvinna med nigerianskt påbrå hittas medvetslös i sin 
lägenhet i London och hamnar i koma. När hon sedan dör blir det ett fall för Scotland Yard, eftersom Teodora 
”Teo” Bontempi var polis. Kriminalkommissarie Thomas Lynley ansvarar för utredningen. Snart får de veta att 
Teo varit en del av en grupp som utrett fall av kvinnlig könsstympning, något som fortfarande tillämpas i vissa 
nigerianska och somaliska grupper i staden. I jakten på en lösning tar Lynley hjälp av sina kollegor Barbara 
Havers och Winston Nkata. Tillsammans måste de lyckas reda ut alla lögner och hitta en mördare som är fast 
besluten att hålla sig gömd. 

Projekt Ivarsliden. Av Kersti Vikström. 
Fristående fortsättning på ”Urna”. I ett Sverige inte så långt från vårt eget har social arbetaren Noor lämnat en 
förljugen vardag för en nystart i frikommunen Ivarsliden. Men det utlovade behandlingsprogrammet för pro-
blemungdomarna som hon har med sig verkar vara en bluff, och Ivars lidens invånare visar sig hållas fångna av 
en ockupationsmakt. I den lilla motståndsrörelsen som bildas utmanas Noor av minnen från sitt förflutna, men 
också av erbjudandet om ny kärlek. Kan rörelsen slå tillbaka mot en överlägsen fiende som inte skyr några 
medel för att behålla makten? 

Röd drottning. Av Juan Gómez-Jurado.  
Antonia Scott är speciell. Väldigt speciell. Hon är varken polis eller kriminolog. Hon har aldrig använt pistol 
eller burit polisbricka, men har löst mängder av svåra brott. Hon har en exceptionell förmåga att ta in enorma 
mängder detaljerad information och se samband som ingen annan ser. Men nuförtiden vägrar Antonia att 
lämna sin lägenhet och hon tar inte heller emot besök. Men när sonen i Spaniens mäktigaste bankirfamilj hittas 
mördad och dottern till en av världens rikaste män, en mogul i textilbranschen, kidnappas på väg hem från en 
hästtävling, måste Antonia lockas fram ur sitt gömsle. 

Skuggläge. Av Kristina Ohlsson.  
Tredje boken i Strindbergserien. Sommaren står i blom, havet glittrar och August har dragit i gång en stor bak-
ningstävling på Hovenäset. Men så rullar plötsligt dimman in, och samtidigt skakas idyllen av att en man hittas 
hängd i ett hopptorn vid badplatsen. Dödsfallet väcker snabbt misstankar hos kriminalinspektören Maria Mar-
tinsson och hennes kollegor inom polisen. Vem är mannen och vad har fört honom till Hovenäset? Utredningen 
leder dem bakåt i tiden till den förfärliga sommaren 1989 då Lydia Broman hittades mördad och styckad i sitt 
hem på Hovenäset.Dömdes verkligen rätt gärningsman den gången? 

Slottet. Av Anna Breitholtz Monsén.  
Fristående uppföljaren till ”Stranden”. I en svart sopsäck påträffas kvarlevorna av en okänd person på slottet 
Sindstaholms marker utanför skånska Sandinge. Samtidigt anmäls slottets åttioåriga ägarinna Tyra Syderhielm 
försvunnen av sina barnbarn. Linas morfar, den pensionerade polisen Eskil, är övertygad om att hans vän Tyra 
är i fara. Lina, som vill fira en lugn jul med sin morfar och katterna, blir mot sin vilja indragen i en ny mord-
historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. 
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Sprucket ansikte. Av Lotta Malmhester.  
Varje dag iakttar Agnes sin granne Doris genom fönstret. Doris som hyllas för sina målningar, trots att det är 
Agnes som är den riktiga konstnären. Doris som är omtyckt och charmar alla medan Agnes är konstig, rentav 
obehaglig, enligt hennes egen mamma. Till och med Agnes man verkar föredra Doris framför henne. Agnes 
tröstar sig med Glenfiddich och makabra fantasier. När Doris plötsligt försvinner spårlöst blandas verklighet 
och inbillning ihop alltmer för Agnes. Till slut vet hon själv inte vad som är sant. Varför har hon inga minnen 
från kvällen när Doris försvann? 

Tid för barmhärtighet. Av John Grisham.  
Stuart Kofer må vara bufflig och dricka för mycket, polisen skyddar sina egna. Att flickvännen Josie ofta ser 
blåslagen ut blundar man för. Men Josies tonårsbarn blundar inte. En kväll när deras mamma blivit allvarligt 
misshandlad orkar inte sonen Drew mer – han skjuter Stuart till döds. Advokat Jake Brigance blir tilldelad fallet. 
Hela stan tycks överens om vilket straff Drew ska få – kan Jake få juryn att se på händelsen på ett annat sätt? 

Vita rosor. Av Emma Olofsson.  
Bara några få veckor återstår av vårterminen när gymnasieeleven Matilda hittas död i en klippskreva i hamnen 
i Karlshamn. Över hennes blodiga kropp har någon spridit vita rosenblad. Några dagar senare försvinner en 
annan flicka från sitt hem med kvarlämnade rosenblad som enda spår. Matias Hernández och hans kollegor 
på Grova brott sätts på fallet. Men allt kompliceras när det visar sig att Matias bror Sebastian stått båda offren 
nära i sin roll som lärare. Misstankarna mot brodern växer sig allt starkare tills han plötsligt försvinner. Jakten 
på förövaren leder polisen in i en härva av övergrepp och maktmissbruk, som ger ringar på vattnet ända till 
militärdiktaturen i Chile. 

Fantasy
Neverwhere. Av Neil Gaiman.  
Richard Mayhew hittar en kväll en ung kvinna som ligger skadad på gatan. Hon kommer från en okänd värld 
i tunnlarna och kloakerna under Londons gator. Två mystiska män förföljer henne och utan att Richard riktigt 
vet hur det har gått till har han lämnat sin lägenhet, sitt arbete och sin flickvän för att följa efter henne. Änglar 
och demoner, riddare och munkar, krigare och trashankar befolkar underjorden och Richard hamnar i en bisarr 
tillvaro fylld av ondska, lögner och förräderi men också av hjältemod och kärlek. 

Zoo City. Av Lauren Beukes.  
Zinzi December har en Sengångare på ryggen, försörjer sig på nätbedrägerier och har en särskild talang för att 
hitta försvunna föremål. När en äldre kvinna hittas död dras hon in i ett virrvarr av försvunna personer. Skuld-
satt upp över öronen åtar hon sig motvilligt ett uppdrag. Hon anlitas av den tillbakadragne musikproducenten 
Odi Huron för att hitta den försvunna popstjärnan Songweza. En möjlig biljett ut ur Zoo City, ett av Johan-
nesburgs värsta slumområden där den kriminella underklassen och deras djur lever i skuggorna. Djur som på 
något mystiskt vis bundits till dem för all framtid. 

Seriealbum
Familjefrid. Av Fredrik Skavlan.  
Här har Fredrik Skavlan samlat de senaste årens skämtteckningar, med ämnen som coronakarantän, relationer, 
klimatkris, barnuppfostran och hundpromenader. 
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Lättläst
Mannen i det mörka huset. Av Pamela Jaskoviak.  
Lättlästnivå: 5. Alice flyttar tillbaka till Sverige efter att ha blivit lämnad av sin pojkvän. Hon bosätter sig i 
ett hus i den lilla orten Kattinge. Hon märker att det är något underligt med hennes granne. Under dagarna är 
hans hus mörkt och gardinerna fördragna. På nätterna kommer olika kvinnor på besök som hon aldrig ser gå 
därifrån. Alice bestämmer sig för att ta reda på sanningen om mannen i det mörka huset. 

Sorg och saknad. Av Emma Frey-Skøtt.  
Lättlästnivå: 2. I nio noveller och fyra dikter skriver Emma Frey-Skøtt i Sorg och saknad inkännande om hur 
det kan vara att sakna och sörja och om att känna värme, tröst och hopp. 

Tim : biografin om Avicii. Av Måns Mosesson ; bearbetad till lättläst av Niklas Darke.  
Den officiella biografin om Tim Bergling i lättläst version.DJ:n och producenten Avicii tog världen med storm 
under 2010-talet. Han var en musikalisk visionär som genom sitt sinne för melodier definierade eran då svensk 
och europeisk housemusik tog över världen.Men Tim Bergling var också en skör ung människa som vantriv-
des med sin offentliga roll och den stora press som följde framgångarna. Han slutade turnera sommaren 2016. 
Knappt två år senare tog han sitt liv. 

Lyrik
Amerikansk melankoli. Av Joyce Carol Oates.  
Joyce Carol Oates har samlat ett urval dikter från de senaste decennierna. Här finns både personliga och poli-
tiska dikter, om små och stora ämnen, om kärlek och förlust, men också om vår tids högaktuella samhällspro-
blem som fattigdom och rasism. 

Vi behöver prata om att du dog. Av Louise Wallin.  
Den här diktsamlingen handlar om min pojkvän Robert som gick bort i cancer 2016. Jag ser de här dikterna 
som en kärleksförklaring till honom. Det är också en skildring av de tankar och känslor man kan bära på som 
nära anhörig till någon som snart ska dö.

Spindeln. Av Lars Kepler.

 

Bullet train (action, komedi)
The Undoing, Säsong 1 (tv-serie, thriller, drama)
Thor - Love and thunder (action, komedi)

Return of the dream canteen. Av Red Hot Chili Peppers.
Sings Mahalia Jackson. Av Sarah Brown.
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De kallar honom Supersnuten : Jan Olsson, ett polisliv. Av Peter H Johansson. 
Kriminalkommissarien Jan Olsson har arbetat med alla de brott som satt djupast spår i den svenska samtiden: 
Palmemordet. Norrmalmstorgsdramat. Jakten på Lasermannen. Militärligans rånturné. Styckmordet på Catrine 
da Costa. Som brottsplatsundersökare har Jan Olsson en unik förmåga att avskärma kaoset runtom och kon-
centrera sig på fallets kärna. Under många år var han en av få inom polisen som ifrågasatte morddomarna mot 
Thomas Quick, och efter sin pensionering hjälpte han oskyldigt livstidsdömde Kaj Linna att få resning.  

Du kan kalla mig Pepsi. Av Lasse Nohrstedt.  
Det här är en bok om Lasse och Martin, om en normtypisk vuxen och ett barn med Downs syndrom, en peda-
gog och en skolelev, och framförallt: en pappa och en son. I förgrunden följer vi Lasse, som också är utbildad 
lärare, som på alla sätt och vis försöker inkludera sin son i det svenska skolsystemet, men också i livet i stort. 

Du vet ingenting om mig. Av Kikki Danielsson.  
Kikki Danielsson ser tillbaka på sin över femtio år långa karriär. Hon delar med sig av sitt okända liv, både 
det mänskligt trasiga som har gjort mest ont, och alla de märkliga upplevelser hon har haft i vardagen och på 
scenen. 

I november : om åldrandet. Av Sven-Eric Liedman.  
”Många har skrivit om ålderdomen. Sällan är de över åttio; det vanligaste är sextio eller däromkring. Då 
skriver man inte riktigt inifrån utan föreställer sig snarare hur det är att bli äldre. Den som är åttio eller mer än 
redan rutinerad som pensionär. Inte för att man vet hur alla andra har det. Det jag kan göra är att avlägga ett 
personligt vittnesbörd om hur det kan vara att bli gammal.” 

Ljuset vi bär : att gå stark genom osäkra tider. Av Michelle Obama.  
Den tidigare presidenthustrun Michelle Obama delar med sig av praktiska råd och strategier för att känna hopp 
och lugn i en alltmer osäker värld. Det finns inga snabba lösningar eller enkla svar till livets problem, men Mi-
chelle Obama tror att vi alla kan hitta verktygen för att bättre kunna navigera genom förändring och osäkerhet. 
I boken tar hon upp de frågor många av oss brottas med: Hur bygger vi långvariga och ärliga relationer? Hur 
kan vi bygga gemenskap och styrka genom våra olikheter? Vilka verktyg har vi för att hantera självtvivel och 
känslor av hjälplöshet? Vad gör vi när allt blir för mycket? 

Nineteen : 19 insights learned from a 19-year-old with cancer.  
Av Adam J.T. Robarts with Karen Malmqvist and Lou Aronica.  
A story of a young man diagnosed with terminal brain cancer, written posthumously by his devoted father. 
Having lived through a time of worldwide loss, Nineteen redefines the meaning of loss and suffering in a beau-
tiful and uplifting way. What can we learn from a young life beautifully lived, especially when that life is put 
to the ultimate test?

Sluten. Av Robin Söderling, Johar Bendjelloul, Henrik Johnsson.  
Robin Söderlings strävan efter att bli världens bästa tennisspelare höll på att kosta honom livet. På toppen av 
sin karriär drabbades han av ett sammanbrott och avslutade sin karriär. i boken berättar om resan till toppen 
och vägen utför.

Vägval. Av Angelica Larsson. 
Angelica Larsson har miljontals följare i sociala medier. Det här är berättelsen om hennes liv och den kro-
kiga vägen till lycka. Hon har ställts inför svåra beslut och har inte alltid gjort de vanligaste valen. Trots yttre 
framgång hade hon det svårt privat, men när hon lämnade en destruktiv relation fann hon glädje och oberoende 
ute på vägen. Lastbilen blev ett slags frihetsmaskin, och på bara några år har hon blivit den största influencern 
i sitt slag i världen. 
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Den vita stormen : rasismens historia och USA:s fall. Av Martin Gelin. 
Föfattaren har ägnat två decennier åt att resa i USA och prata med amerikaner om hur rasismen präglar landets 
politik. I boken färdas vi från Thomas Jeffersons slavgods Monticello till dagens massfängelser i Arizona, mö-
ter amerikanska högerextremister på pilgrimsfärd i Budapest och besöker Kalifornien där det gryr en ny vision 
om ett annat, mer tolerant USA. 

Ett persiskt kök. Av Maryam Madaresi.  
Författaren har ett instagramkonto med följare från hela världen där hon delar med sig av traditionella persiska 
recept blandade med egna. Och nu kommer hennes första kokbok med persisk mat som den lagas hemma i 
vanliga kök.

Familjens bästa kortspel. Av Dan Glimne. 
Du hittar inte bara alla de traditionella svenska spelen, från svängknack och priffe till skitgubbe och chicago, 
utan också ett axplock kortspel från många andra kulturer, från USA och Ghana till Brasilien och Nordkorea.

Historisk värmländsk mat : äldre recept anpassade till dagens kök och råvaror.  
Av Sara Bodin Olsson.  
Boken är resultatet av många års letande i privata receptböcker och olika arkiv, och oräkneliga försök med att 
provlaga och provbaka de (ibland) ganska svårtolkade originalanteckningarna. Förutom recepten presenteras 
också en del kuriosa om värmländsk mathistoria.

Julbak deluxe. Av Frida Skattberg.  
En blandning mellan klassiska recept med en twist och nya spännande tillägg till adventsfikat. Här finns till 
exempel oreotryfflar, saftiga saffransbullar med vaniljfyllning, brownies med vit choklad och polkagris samt 
pepparkaksmorotskaka.

Konsten är vi. Av Mårten Arndtzén. 
Kritikern Mårten Arndtzén följer rondellhunden från dess rötter i 1960-talets öppna, processinriktade konst och 
in i en samtid där tålamodet med det mångtydiga tycks ha sinat. Kan konsten visa oss en väg vidare?

Litteraturens kraft : erfarenheter av shared reading. Av Henrik Wig.  
Vad är shared reading? Hur är det att leda en shared reading-grupp och vad kan det innebära att delta? På till 
exempel biblioteket, i kriminalvården eller inom psykiatrin? 

Mamusia. Av Olia Hercules.  
Här hittar du det bästa från det ukrainska köket. Boken innehåller över 100 recept på allt från kända klassiker 
som rödbetssoppan borsjtj till ost- och vitlöksfyllda bröd, dumplings med svamp, hemgjord färskost, fermente-
rade grönsaker och inläggningar, aprikos- och körsbärspaj och naturligt kolsyrad svartvinbärsdryck.

Maten i vårt språk : om mat och dryck i ordspråk, talesätt och andra språkliga  
uttryck. Av Carl Ahlstrand.  
Varför säger vi att någon är het på gröten? Vad är en chipskostym? Hur länge har vi pratat om ketchupeffekten? 
I denna bok finns närmare 800 ordspråk, talesätt, slangord och andra bildliga uttryck från matens och dryckens 
värld.

Mitt kinesiska skafferi : en guide med recept. Av Jimmy Guo.  
Ingrediens för ingrediens bryter Jimmy Guo ner sitt skafferi och hjälper dig att lyckas laga kinesisk mat 
hemma. Oavsett om du är nybörjare, erfaren eller avancerad matlagare. 
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Paradoxes of media and information literacy : the crisis of information.  
Av Jutta Haider and Olof Sundin.  
This book combines careful analytical and conceptual discussions with an in-depth understanding of infor-
mation practices and of the contemporary information infrastructure. It does so by analysing why media and 
information literacy (MIL) is proposed as a solution for addressing the current information crisis. 

Råsöt : oemotståndliga växtbaserade desserter fria från gluten, soja och raffinerat 
socker. Av Viktoriia Rumiantseva.  
Recept på växtbaserade sötsaker fria från gluten, soja och raffinerat socker. Här finns fudge, tryfflar, bars, pajer, 
tårtor och cheesecakes skapade av ingredienser från naturens skafferi.

Skånes kust : platserna, sevärdheterna och naturupplevelserna.  
Av Caroline Alesmark, Peter Carlsson.  
De skånska kuststräckorna är skiftande till sin karaktär. Pittoreska byar varvas med storslagna naturupplevelser 
och historiska sevärdheter. I den här guideboken får du tips om massor av utflyktsmål med havet som kuliss. 

Systrarna Perssons högtider & vardagsfest : gemenskap, glädje och grön mat.  
Av Linda Persson, Malin Persson.  
Åtta favorithögtider med systrarnas bästa vegetariska och växtbaserade recept, tips och inspiration för att skapa 
en magisk stämning och vacker miljö. Allt det där som gör livet till en fest. 

Tusen och 1 art : om biologisk mångfald och mänsklig enfald. Av Martin Emtenäs.  
Vad är biologisk mångfald? Ja, egentligen allt liv, all natur där människan är en art bland miljoner andra. Men 
under de senaste hundra åren har vi utsatt naturen för så stora förändringar att mängder av arter pressats hårt. 
Ibland till randen av utrotning. Och alla dessa arter bär på sin egen historia. 

Utan bestick : nyttiga recept för hela familjen : naturligt fria från gluten, mejerier  
& vitt socker. Av Jenny Andersson & Magnus Andersson.  
Bygg din burgare, baka en pizza, fyll din wrap, dippa och ät. Utan bestick är en liten uppmaning och flört till 
att äta med händerna. 
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Alla våra vagnar! Av Frida Naemi Persson, Sara Gimbergsson (pekbok)
Bra jobbat, mamma pingvin. Av Chris Haughton.
En natt på insektshotellet. Av Claire Schvartz.
I väntan på tomten. Av Camilla Brinck. (Musse & Helium)
Trollungarna firar jul. En trollbok av Sissel Bøe & Peter Madsen. 
Är det jul nu igen? sa lilla spöket Laban. Av Inger & Lasse Sandberg.

Jul i mitt hus. Av Gabi Frödén.  
Lou vill gärna fixa fina julklappar till pappa och farfar. Problemet är bara att det är tomt i spargrisen. Tur då att 
Lou har en plan. Hon ska själv tillverka julklapparna. Den fina bordsduken som pappa bara plockar fram vid 
högtidliga tillfällen blir perfekt att använda. Allt kanske inte blir exakt som Lou tänkt sig; som när hon råkar 
stjäla grannens hund för att göra farfar glad. Eller när hon och bästa vännen Jemima målar en stjärnhimmel på 
väggen med självlysande pennor. Och så det där med duken, förstås ...

Tomten. Av Petrus Dahlin, Johanna Kristiansson.  
Blodisande skräck för nybörjarläsaren. Julen närmar sig men Mini är sur. Hans småsyskon tar alldeles för 
mycket plats. De skriker och leker och gråter och ingen har tid med Mini. Så han skriver en önskelista. Men 
det är viktigt att vara försiktig med vad man önskar sig. Tomten kan få även de farligaste önskningarna att gå i 
uppfyllelse …

Superkaninen räddar världen! Av Thomas Flintham.  
Åh nej! Djurköping är i fara! Den hemska Kung Viking hatar kul och vill stjäla all glädje från Djurköping. Han 
har dessutom kidnappat Sånghunden, det allra gladaste djuret i staden. Tur att Superkaninen är både modig 
och kvick. Han är den enda som kan rädda sånghunden och ta tillbaka glädjen till Djurköping. Sigge älskar 
att spela TV-spelet Superkaninens värld. Men problemet är att spelet är jättesvårt... Sigge misslyckas gång på 
gång. Och vad händer då i spelet? Är det game over för Superkaninen och hans vänner? 

Becka med håret. Av Lotta Thorsén.  
Mammas mage växer, Becka krymper. Hon ska få ett syskon, ett halvsyskon. Dessutom ska Flis flytta till andra 
sidan stan. Tänk om hon blir snobbig nu, så där som Beckas pappa blev? Plötsligt börjar hon tappa hår. Stora 
tussar i duschen, på hårborsten och kudden. Vad är det som händer egentligen?

Hundra dagar hemma. Av Matilda Gyllenberg.  
Efter jullovet kan elvaåriga Nike inte gå tillbaka till skolan. Hon tycker att alla stirrar på henne, och alla 
skriker i matsalen, och allt luktar så hon nästan kräks. Nike kan helt enkelt inte göra det hon helst vill att vara 
i skolan precis som alla andra. Men så händer något! Ortens simhall brinner ner. Nike dras in i ett spännande 
mysterium och måste övervinna sina största rädslor. 

Theodosia och Egyptens hjärta. Av R. L. LaFevers.  
Första delen i serien om Theodosia och hennes äventyr. London, 1906. Theodosia tillbringar större delen av 
sina dagar på Museet för legender och fornminnen. Hennes pappa jobbar där, och i montrarna visas sällsynta 
föremål som hennes föräldrar grävt upp runt om i världen. Vad föräldrarna inte kan se är att det vilar mörka 
förbannelser över många av dem - men det kan däremot Theodosia. När hennes mamma kommer hem med 
Egyptens hjärta, en legendarisk amulett hämtad från en uråldrig grav, sätts Theos kunskaper på på prov.  
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Kontakta något av Sjukhusbiblioteken. 

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland
www.regionvarmland.se/sjukhusbibliotek

Sjukhusbiblioteket Arvika
010-831 20 76

sjukhusbiblioteket.arvika@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Karlstad
010-831 51 44 

sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Torsby
010-834 74 05

sjukhusbiblioteket.torsby@regionvarmland.se


