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Medicin
Autisterna : om kvinnor på spektrat. Av Clara Törnvall.

Boken är en personlig essä om kvinnor med högfungerande autism. Boken undersöker hur den autistiska
kvinnan har tagit plats i kultur, myter och verklighet. Vem är hon, vem har hon varit och varför har hon varit
osynlig så länge?

Att våga fråga! : handbok i att möta en våldsutsatt. Av Frida Walter.

Hur hjälper man på bästa sätt och hur närmar man sig en utsatt individ som isolerat sig med sin förövare? Frågorna är många och maktlösheten är ett faktum. Denna handbok erbjuder spetsinriktad information gällande
bemötande samt vad som är bra att tänka på för att möjliggöra en livsviktig förändring.

Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar.
Av Judith A. Cohen mfl.

Traumafokuserad kbt (tf-kbt) är den behandling som har starkast forskningsstöd vid ptsd hos barn och unga,
från 3 till 18 år. Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar beskriver metoden och
ger terapeuter de verktyg som behövs för att bedöma och behandla ptsd, andra traumarelaterade symtom och
traumatisk sorg.

Depphjärnan : varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Av Anders Hansen.

Anders Hansen visar här hur vårt mående fungerar och ingjuter samtidigt hopp om att vi visst kan må bra i
dagens uppskruvade och uppkopplade samhälle. För att lyckas behöver vi ta bättre hand om vår hjärna – och
vår kropp – och kanske också sluta att ständigt jaga efter lyckan.

Distriktssköterskans specialistområden. Red. Eva-Karin Hultgren.

Distriktssköterskans kompetens är bred. Den omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att stödja och vårda
personer och deras familjer i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell
hälsa.  En distriktssköterska kan arbeta inom primärvård, hemsjukvård och barn- eller elevhälsa.

Hälsopedagogik. Av Anna-Karin Axelsson. Tredje upplagan.

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken
förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter.

Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer. Av Lars-Åke Johnsson. Elfte upplagan.
Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Boken har
dessutom sedan länge kommit till användning vid olika utbildningar inom området.

Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din
egen diabetes. Av Ragnar Hanås. 8e upplagan.

Boken vill på ett praktiskt sätt visa vad du behöver veta för att själv kunna ta hand om din diabetes. Man bör
veta mycket om diabetes för att förstå och kunna ta hand om sin sjukdom på ett ändamålsenligt sätt. Detta
medför att man kan må bra idag och kan undvika sena komplikationer i framtiden.

Ur döden liv : en bok om organdonation. Av Lisa Kirsebom.

Det går att ta ut organ ur döda människor och operera in dem i levande. Det vet nästan alla och i Sverige är de
flesta positiva till det. Men inte många vet hur många organ som går till spillo, och hur ovanligt det är att en
människa dör på precis ett sådant sätt att organen faktiskt kan användas.

Viktbalansen : ett steg i taget : sunda och enkla vanor för en långsiktig förändring.
Av Dr Rangan Chatterjee.

I den här boken visar Chatterjee hur en viktminskning kan uppnås genom de fem nycklarna VAD vi äter, VARFÖR
vi äter, NÄR vi äter, HUR vi äter och VAR vi äter. Han visar också på att det inte är individen utan miljön som ofta
orsakar vår övervikt, och att det gäller att hitta nycklarna för sitt eget välmående, snarare än att känna skuld.
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Vinterbad : en handbok. Av Lisa Bjerre mfl.

Vinterbad är hett! Den första kompletta guiden till vinterbad är här! Över hela landet stiger människor ner
i isvakar, kalla sjöar och hav. Här finns praktiska tips och härlig inspiration för både nybörjaren och den erfarna. Så packa handduken och ta på dig något varmt. När du en gång upplevt kicken av att bada kallt kommer
du aldrig att vilja sluta!

Övergångar i hälso- och sjukvård : ett livsloppsperspektiv och organisatoriska aspekter.
Red. Carina Sparud Lundin och Ewa-Lena Bratt.
Livsförändringar eller övergångar i livet kan ibland innebära att en person behöver söka kontakt med eller ta
hjälp av hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Psykologi

Attachment theory and research : a reader. Red. Tommie Forslund and Robbie Duschinsky.
The aim of the proposed book is to provide a book that is sufficiently short and accessible which will nonetheless provide an interesting and up to date account of attachment theory and its diversity.

Eudaimonia : om det goda livet i klimatomställningens tid. Av Klas Grinell.

När ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och individuell tillfredsställelse riskerar ekologisk kollaps, vad
kan vi då eftersträva istället? Frågan är angelägen i klimatomställningens tid, då vi inte endast behöver hitta
nya sätt att resa, producera och konsumera, utan också nya sätt att handla, tänka och leva.

Frigående barn : en föräldrarbok om det ökade stillasittandet och hur vi tillsammans
tillgodoser våra barns behov av rörelse. Av Sandra Dahlén.

Den här boken försöker svara på varför barn är så stillasittande, vad barn egentligen behöver i termer av rörelse och hur vi föräldrar kan tänka och göra annorlunda för att bryta trenden och tillsammans ge våra barn den
uppväxt de förtjänar.

Godnattsagor för vuxna : lugnande berättelser som hjälper dig att somna.
Av Kathryn Nicolai.

Det här är en bok för dig som kämpar med sömnen. Korta och lugnande berättelser att läsa vid sänggåendet:
Att påta i trädgården den första soliga vårdagen. Att sitta uppkrupen i en fåtölj med en spinnande katt i knät.
Kathryn Nicolai skapar trösterika världar som får dig att komma till ro.

Konsten att mötas : från mingelångest till allvarliga samtal. Av Kattis Ahlström mfl.

Tycker du om att mingla? Eller försjunker du hellre i ett riktigt djuplodande samtal om livets mening? Möten
tillhör det mest centrala i livet, allt från tillfälliga träffar till relationer som varar livet ut. Författarnas förhoppning är att denna bok ska underlätta för människor att mötas.

Knaster : medvetandets gåta och den perfekta illusionen av jaget. Av Pontus Wasling.

Vår hjärna väger knappt ett och ett halvt kilo och ändå är det vår hjärna som åstadkommer ett av de största
mysterierna i universum: vårt medvetande och vår uppfattning om oss själva som varelser med personlighet,
känslor och uppfattningsförmåga. Författaren Pontus Wasling är hjärnforskare.

Pedagogik

Om dyslexi. Av Tove Ekelund.
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I den här boken finns svaren på många frågor om dyslexi. Det kan vara frågor som lärare, specialpedagoger,
speciallärare, rektorer, skolledare, föräldrar, mor- och farföräldrar och andra ofta ställer sig. Boken riktar sig
till den som behöver en kort grundkurs om dyslexi med fokus på aktuell forskning såväl som nya och uppdaterade regelverk.

Sociologi & samhällsvetenskap

Arbete : en historik över vad vi gör med vår tid. Av James Suzman.

Det här är en berättelse om mänsklighetens historia genom vår relation till arbete, från livets uppkomst på
jorden till vår automatiserade tid. Att känna till historien om vad vi gjort med vår tid kommer förhoppningsvis
hjälpa oss att göra mer medvetna val i framtiden.

Arbetsrätt. Av Anderz Andersson mfl. 7:e reviderade upplagan.

Boken ger grundläggande kunskaper i arbetsrätt och specifikt om den svenska modellen. I fokus står den
arbetsrättsliga lagstiftningens framväxt, medbestämmande, anställningsskydd, arbetsmiljö, skydd mot diskriminering, arbetstidsregleringen och EU-arbetsrättens inverkan på den svenska lagstiftningen.

De andra. Av Toni Morrison.

Varför skapar vi avstånd till varandra och låter oss luras av ett ”vi och dom”-tänkande? Dessa teman har Toni
Morrison föreläst om på Harvarduniversitetet och de fördjupas i boken. Hon tar till exempel upp 1900-talets litterära tendens att romantisera slaveriet och utforskar verk av Hemingway, Faulkner och Harriet Beecher Stow.

Funktionsförmåga 1. Av Iréne Larsson, Marie Bäcklinder Setterlund.

Den här boken är ett läromedel som riktar sig till gymnasieelever och till vuxenutbildningar inom vård och
omsorg. Boken har ett lättillgängligt och enkelt språk och väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande.

Leva som andra : ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder. Red. Lisa Kilman mfl.

I samspelet mellan människa, funktionsnedsättning och omgivning interagerar biologiska, psykologiska och
sociala faktorer. Detta kan beskrivas som en växelverkan mellan kroppens funktioner och konstitution, en individs uppfattning, beteende och identitet samt människors relationer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

När små barn far illa : fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse. Av Björn Tingberg.

Denna viktiga bok vänder sig till personal inom barnhälsovården och andra verksamheter som möter barn upp
till sex år i sin yrkesroll. Av Björn Tingberg, leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut, båda med inriktning
mot barn och unga.

SIP - samordnad individuell plan : mötet, planeringen, processen.
Av Fanny Eklund & Sanna Halfdan.

En konkret handbok om SIP-processen – det perfekta stödet för förberedelse och genomförande av ett SIPmöte, och för den som ska leda det. Boken vänder sig i första hand till dig som i din yrkesroll har kontakt
med personer som har behov av stöd från flera olika håll eller för dig som arbetsleder dem, exempelvis inom
socialtjänst, hälso- och sjukvård eller skola.

7 råd till Mustafa : så blir du lagom svensk i världens mest extrema land.
Av Mustafa Panshiri.

Den svenska självbilden av landet lagom stämmer inte, åtminstone inte för dem som kommer hit från andra
sidan jorden. Snarare framstår Sverige som en av de mest extrema platserna på planeten. Efter hundratals möten med nyanlända ungdomar har Mustafa Panshiri skrivit boken han önskar att någon givit till honom när han
själv kom till världens mest extrema land.
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Nya medicinska e-böcker

4.

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
Allt jag önskar mig till jul. Av Joanna Bolouri.

När Nick blir av med sitt jobb på den prestigefyllda advokatbyrån och samtidigt dumpas av sin flickvän
tvingas han motvilligt att ta ett jobb som jultomte i ett köpcentrum. Där träffar han fyraåriga Alfie. Allt Alfie
önskar sig till jul är att hans mamma, Sarah, ska bli glad igen. Rörd av pojkens osjälviska önskan ordnar Nick
en dejt mellan Sarah och hans bästa vän, Matt. Nick ställer upp som barnvakt till Alfie för att de ska kunna få
tid ifred, och upptäcker snart att han trivs i den charmiga fyraåringens sällskap. Nick inser till sin förskräckelse
att Sarahs och Matts lycka innebär hans egen olycka.

Alltid vid din sida. Av Nikola Scott.

Hösten 1940 rasar tyskarnas bombräder över London, men trots kriget fortsätter stadens societetsfamiljer med
sina påkostade baler. Sjuttonåriga Violet flyr ett frieri från den förmögne men tråkige Edward och smiter iväg till
en underjordisk fest tillsammans med sin kusin Romy. Plötsligt förändras allt: flickorna hamnar mitt i ett bombanfall och Romy dör i hennes armar. Violet bestämmer sig för att radikalt byta riktning på sitt liv. Englands jordbruk är i skriande behov av kvinnors arbetskraft, och hon ser sin chans att ta värvning i Women s Land Army.

Bedragaren. Av Maria Ahlqvist Ruokolahti.

Två unga kvinnor ska precis ta språnget in i vuxenlivet. Vägg i vägg i en betongförort utanför Göteborg blir de
snart goda vänner. Men av en dem har dolda motiv. Emma och Rebecka är lika - förvillande lika - till utseendet. Deras bakgrunder kunde däremot inte vara mer olika. Emma är arvtagare till ett av Orusts största företag,
Rebecka har sedan tonåren levt utanför samhällets gräns. Båda drömmer om att bryta sig loss från de liv som
format dem: Emma vill bli självständig och Rebeckas mantra är att »vägra bli en Svensson«.

Bland hittegods och vilsna hjärtan. Av Helen Paris.

Dot arbetar hon på hittegodsavdelningen i London och bor hos sin mamma. Hon ägnar dagarna åt att fylla i
blanketter över upphittade paraplyer, handskar och allehanda ting, och kvällarna åt att sortera sin älskade samling
reseguider. Hon trivs med sitt inrutade liv, men vad döljer hon egentligen bakom all ordning och reda? Allting
förändras den dag en äldre man kommer in och efterlyser sin döda frus väska. Dot bestämmer sig för att göra allt
för att återförena mannen med väskan, vilket tar henne ut på en resa både i världen och i sitt eget förflutna.

Bära och brista : andra Monikabok. Av Sara Lövestam.

Efter ett mindre sammanbrott på jobbet åker Monika på en terapeutisk skrivarkurs i Arvidsjaur. På kursen
samlas en brokig grupp deltagare, och det blir en omvälvande vecka. Parallellt kliver Monikas förfäder fram
ur det förflutna: Lisa, som kom till Stockholm för att söka upp sin fästman; Sten, som med sin storlek dödade
sin mor; Sara-Maria, som skulle ha farit till Amerika. Deras berättelser får liv och blir bitar i det pussel som
Monika lägger.

Det är bara i ditt huvud. Av Nemrud Kurt.

Kim är här igen, här på ett uppdrag. Men Charlie har en annan plan. Kim vet inte vad det gäller – men varje
månad lurar en psykisk sjukdom runt hörnet. Allt är som vanligt, inget som förr. Kim är tillbaka i Stockholm,
här vid världens ände. Här för att döda. En faktabaserad roman om den nya tidens problem – psykisk ohälsa.

Döda löv. Av Tom Malmquist.

När bluesartisten Nils pappa dör kan han inte komma till begravningen. Några veckor senare tar han sig ändå
dit, till minnena av en ort han lämnade tjugofem år tidigare. Det är en magisk plats, By, med humleodlingar,
gruvhål och originalen som bor där.Men det är också där Nils möter sin gamla mamma igen, Gölu, som har ett
särskilt förhållande till fjärilarna som kan kamouflera sig till döda löv.

Eld, snö och stjärnor. Av Heléne Holmström.
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Nora gör allt för att rädda sina föräldrars älskade konditori från konkurs – ställer till och med upp i tv när hon
får chansen. Kändisbagaren Henrik Eklund vill spela in sitt julprogram på konditoriet och Nora har inte råd
att tacka nej. Motvilligheten förstärks när tv-teamet dundrar in i Västervik och Henrik vill ändra på allt hon
kämpar för att bevara. Men ju mer de umgås, bakar lussekatter och ordnar glöggkväll, desto närmare kommer
Nora den karismatiske stjärnbagaren. Och allt kanske inte är som det först verkar. Snart står mer på spel än
konditoriets överlevnad och höga tittarsiffror.

En gång kände jag : en multimodal rehabiliteringsjournal. Av Sofia Elie.

En kvinna i 25-årsåldern trasslar in sig i sitt eget liv. Efter många uppbrott och flyttar sitter hon hos en psykiatriker och försöker reda ut allt. Hon tänker på Erik och på p. Men mamma säger: Om du saknar dem båda så
saknar du nog bara vem som helst, och inte någondera av dem egentligen.

En natt som denna. Av Julia Quinn.

Andra delen i serien Smythe-Smith-kvartetten. Barnflickan Anne Wynter är inte den hon utger sig för att vara.
Att ta hand om unga adelsdamer är förvisso rena barnleken för henne, men när hon istället behöver vårda den
stilige greven av Winstead sätts hennes tålamod på prov. Efter år av oönskade närmanden från andra män är
han den förste som frestar henne, men en barnflicka ska väl inte flirta med en adelsman … eller?

En oansenlig detalj. Av Adania Shibli.

En pluton israeliska soldater begår ett krigsbrott mot en beduinflicka i Negevöknen. Händelsen inträffar 1949,
ett år efter det som palestinierna sörjer som Nakbadagen den stora katastrof som ledde till mer än 700.000
människors exil. En ung kvinna i Ramallah börjar långt senare nysta i denna händelse, som i historieskrivningen förpassats till att vara en oansenlig detalj. Hon påbörjar en personlig undersökning som med tiden närmast
övergår i besatthet, inte bara på grund av brottets natur, utan också eller kanske framför allt för att händelsen
inträffade exakt på dagen 25 år innan hon föddes.

En rungande örfil. Av Dong Xi.

Familjen Niu består av en försvunnen far, en ensam mor och tre lite bångstyriga barn som närmar sig vuxenlivet. De försöker hantera kärlekskranka män, ungdomar med gangsterfasoner, stelbenta chefer,vänners och
släktingars välmenande råd och en oreglerad marknadsekonomi i ett samhälle där allt verkar vara möjligt, men
det där som tidigare var självklart och enkelt nu tycks osäkert och svårt.

Fråga aldrig om Marianne. Av Carolina Neurath.

Ingrids längtan efter ett större, mer äventyrligt liv för henne från gården i Småland till Paris där hon träffar sina
drömmars man. Tre decennier senare återvänder hon till Sverige, i bagaget bär hon med sig en tragedi och sju
år i franskt fängelse. Genom dagböcker, farfaderns anteckningar och återberättade episoder försöker Carolina
Neurath bena ut Ingrids öde och återberätta sin släkts mörka hemlighet.

Frågar åt en vän. Av Sara Molin.

Lydia Dunge lever ett hektiskt liv. Hon är avdelningschef på anstalten Vinterbo och har både ett bröllop och en
begravning att planera. Med en dement morfar, en mamma som tycks mer besvärad än sorgsen och fyra egensinniga syskon gör Lydia sitt bästa för att mormodern under värdiga former ska föras till sista vilan. Fästmannen
Douglas, som alltid har haft sina invändningar mot Lydias brokiga, smått kaotiska familj, känner sig bortprioriterad. Av misstag råkar Lydia skicka ett meddelande avsett för Douglas till Ninos, en total främling. Det blir
startskottet för en konversation som blir Lydias följeslagare under de skakiga månaderna fram till begravningen.

Glasrutan. Av Saga Cavallin.

När Patricia får höra att Maja, 23, är gravid inser hon något ganska självklart: Det är inte yttre förutsättningar
som gör en till mor. Patricia skulle själv kunna tillverka och föda ett barn. Var som helst, när som helst, under
vilka omständigheter som helst. Trots att hon är 21.

Grim. Av Sara Bergmark Elfgren.

Artonåriga Kasper har gått igenom en svår tid, men nu har han fått sitt drömjobb på nöjesfältet Gröna Lund.
Där möter han Iris som lär honom hur man skrämmer skiten ur spökhusets besökare. Trettio år tidigare, i åttiotalets Stockholm, förändras livet för sextonåriga Håkan när han lär känna Grim. De lever och andas musik och
har stora planer för sitt death metal-band. Allt går i kras när Grim dör, och Håkan lägger ner bandet. Vad var
det egentligen som hände? Kasper, som är Håkans son, försöker ta reda på det. Tillsammans med Iris nystar
han i de myter som omger bandet och hans pappas bästa vän.

I befintligt skick. Av Karin Wallén.

När Elsa förlorar både jobbet och sin andrahandslägenhet i Stockholm åker hon till familjens gamla stuga i
Jämtland. Här ska hon röja upp och få ordning, inte bara bland skräpet på vinden, utan även på sina egna känslor för en man som aldrig riktigt kan bestämma sig. Bland vindsfynden hittar hon en berättelse från 1978, då en
hård storm tog åtta liv på fjället, och det visar sig att olyckan påverkat även Elsas egen familj.
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Jorden runt till dig. Av Debbie Johnson.

En tragisk händelse lämnar Jess förkrossad och oförmögen att hantera tillvaron. Under många år lever hon i
tron att hennes livs kärlek Joe övergav henne när hon behövde honom som mest. Tills en dag sjutton år senare
när hon rensar ur sin mammas hus. På vinden hittar hon en låda fylld av brev och vykort, alla adresserade till
henne från Joe. Insikten om att hennes föräldrar försökt undanhålla dem från henne i alla år, drabbar henne
hårt. Men stärkt av det faktum att Joe aldrig menade att lämna henne, påbörjar Jess en resa tillsammans med
sina två bästa vänner. Hon måste försöka ta reda på sanningen om vad som egentligen hände.

Julrevy i Jonseryd och andra berättelser. Av Klas Östergren.

Noveller som delvis tidigare publicerats i tidningar och varit skrivna för radio. Åtta novelöler som på sitt sätt
utgör en hel berättelse om julen i olika skeden av livet.

Konsten att laga ett hjärta. Av Ella Carey.

Första delen i serien Manhattans kvinnor. Lillie Rose är en fantastisk kock. Men året är 1942 och kvinnors
plats i restaurangköken är en helt annan än vad den är på hemmaplan. När männen drar ut i krig får Lily en högre position på restaurangen där hon arbetar, den legendariska italienska restaurangen Valentinos i New York.
Lilys mor, en överklasskvinna från Upper East Side, har andra planer för sin dotter. Hon ger Lily ett ultimatum: om Lily vill arbeta kvar måste hon lova att gifta sig med den välbeställda familjevännen Nathaniel Carter
så fort kriget är över. Men Lily upptäcker samtidigt att hennes känslor är riktade mot en annan kock i köket på
Valentinos, Tom Morelli.

Modershymn. Av Thuva Steen.

Ett porträtt av en relation den är ett ode till en mor, en hyllning och dissekering av arvet som går från mor till
dotter. ”Hon ligger i sängen i sin svarta sidenmorgonrock, äter torrt bröd och dricker starkvin. Dödsuret tickar
från sin ensamma plats bredvid dörren. Brädorna i taket uppluckrade av röta, buckliga sextiotalstapeter med
små blommor. Sängarna luktar aska. Hon ligger med ansiktet vänt mot teven. Livet som inte längre tillhör
henne speglas i huden. Teveskärmens blåflimrande ljus. Hon sträcker sig mot mig. Doften av sjukdom står som
en vägg runt henne”.

Mysteriet Henri Pick. Av David Foenkinos.

I ett bibliotek i Bretagne finns ett helt rum tillägnat manus som refuserats av förlagen. En dag hittar en ung parisisk förlagsredaktör ett helt makalöst manus bland pappershögarna. Hon bestämmer sig för att ge ut boken, som
genast blir en bästsäljare. Men den förmodade författaren, en viss bortgången pizzabagare vid namn Henri Pick,
skrev aldrig något mer avancerat än en inköpslista enligt änkan. Den erkände litteraturkritikern Rouche anar att
något inte stämmer och bestämmer sig för att undersöka saken närmare. Vem var egentligen författaren?

Nattliga nejder. Av William Gay.

Året är 1952, och gamle E.F. Bloodworth är slutligen på väg tillbaka till Ackerman’s Field – ett bortglömt hörn
av Tennessee – efter tjugo år ute på vägarna som banjospelande bluesman. Två av hans söner, nu fullvuxna och
arga, kommer inte vara där för att välkomna honom: Warren lever ett liv som alkoholiserad kvinnojägare nere
i Alabama, och Boyd är i Detroit på jakt efter sin hustrus älskare. Den tredje sonen, Brady, är fortfarande kvar,
en siare som förhäxar sina fiender med voodoo och som är beredd att göra vad som helst för att förhindra att
E.F. träffar hustrun han övergav.

Närheten. Av Katie Kitamura.

En ung kvinna lämnar New York för att arbeta som tolk vid den internationella domstolen i Haag. Snart dras
hon in i flera personliga dramer. Hennes älskare, Adriaan, har separerat från sin fru men är fortfarande intrasslad i deras äktenskap. Hennes vän Jana bevittnar en till synes slumpmässig våldshandling som hon blir alltmer
besatt av och hon dras även in i en explosiv politisk kontrovers när hon ombeds tolka för en man som anklagas
för krigsförbrytelser. Både i sitt privatliv och i sin yrkesroll tvingas hon allt närmare en konfrontation med
makt, kärlek och våld.

Paradiset. Av Abdulrazak Gurnah.
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Tolvårige Yusuf skickas av sina fattiga föräldrar till kusten för att bo hos sin farbror Aziz, en förmögen köpman. Snart går det upp för den oskuldsfulle Yusuf att köpmannen inte alls är Yusufs farbror: i själva verket
har han sålts som skuldslav av sin far. Så börjar livets hårda skola för Yusuf. Genom Yusuf får vi uppleva ett
Afrika som präglas av stamstrider, vidskeplighet, sjukdomar och barnslaveri, men drömmaren Yusuf får också
en skymt av paradisets portar av eld och vatten.

Sakernas tillstånd. Av Sandra Lillebø.

Till det yttre lever hon ett ganska vanligt liv, med man och barn i en norsk stad. Men när som helst kan hennes
mamma ringa, vanligtvis mitt i natten, för att berätta om alla som är ute efter henne. Dottern trycker bort samtalet. De har inte talat på ett år. Det handlar om att växa upp i skuggan av en sjuk förälder och rädslan att själv
slukas av mörkret, men lika mycket om hur man med språkets och litteraturens hjälp kan skriva sig fri.

Små dygder. Av Natalia Ginzburg.

Författarens klassiska essäer har bildat skola för yngre generationer skribenter. Med efterkrigstidens Europa
som fond låter hon blicken vila på de intima förhållanden som formar våra liv: vänskap, äktenskap, föräldraskap. Från den italienska landsbygden, där Ginzburg levde i exil under fascismen, rör sig texterna vidare till
sextiotalets London och några miserabla år av hemlängtan.

Tant Gredelin på turné. Av Anna Lena Stålnacke.

Fristående fortsättning på ”Tant Gredelins vintage”. Vivi har blivit av med både butikslokal och bostad. För
Marika ser det lika illa ut. Tillsammans ger de sig ut på en road trip genom sensommarsverige i den graffitimålade gamla bussen Merkurius. Långsamt lär sig Vivi njuta av livet som fri nomad, medan de köper och säljer
på olika loppisar. Så får ett hotfullt meddelande från en amerikansk advokatfirma Vivis förflutna att hinna
ikapp henne. Vivi blir tvungen be sitt ex, juristen Richard, om hjälp. Men vad väntar han sig i gengäld?

Under huden. Av BB Easton.

Ronald Knight McKnight hatar alla. Förutom en person, BB, den uppriktiga, knäppa punktjejen med skåpet
bredvid hans. BB å andra sidan gillar alla, förutom Knight. Men Knight är bättre på att få sin vilja igenom, och
för BB vågar han visa vad som finns innanför hans skal. När han tar sig in under hennes hud blir hennes liv
aldrig detsamma. Tillsammans skapar de äventyr både i och utanför sovrummet.

Älskar att hata dig. Av Lovisa Wistrand.

Bianca kämpar för miljön och Adam slänger skräp omkring sig, hon är kattallergisk och han har katt, hon har
en universitetsutbildning och han hatar att plugga. Och det värsta av allt: hon föredrar förhållanden och han
engångsligg. Det enda de har gemensamt är att de båda vill bli vd på mobiloperatören Future, men innan ledningen bestämmer sig måste Bianca, som söker externt, jobba ett halvår på kundservice med Adam som chef.
Han i sin tur måste driva upp teamets försäljningssiffror och sluta dejta kvinnor på kontoret, vilket är ungefär
lika hemskt som tvingas gå i kloster. Enligt Adam, alltså.

Änglaträdet. Av Lucinda Riley.

Efter trettio år kommer Greta Marchmont tillbaka till Marchmont Hall, ett ståtligt hus som ligger idylliskt beläget mellan de snötäckta bergen i Wales. Hon lider av minnesförlust efter att ha varit med om en tragisk olycka
och minns ingenting från det förflutna. När hon vandrar genom det vintriga landskapet gör hon en oroväckande
upptäckt. På en undangömd plats i skogen hittar hon en grav, och den bortvittrade inskriptionen på stenen visar
att en liten pojke ligger begravd här ̶ hennes egen son. Greta chockas svårt och börjar leta efter den person hon
en gång var.
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Deckare & thriller
419 timmar. Av Dag Öhrlund.

Den sjätte boken i serien om kommissarien Ewert Truut och hans medarbetare Carolina Herrera och Richard Kahn. Någon mördar män och rispar sedan in en bock i deras bröst, alltmedan Ewert och hans kolleger
Richard Kahn och Carolina Herrera förgäves letar efter ytterligare samband mellan offren. Samtidigt upplever
Ewert med skräckblandad förtjusning hur han plötsligt blir både sambo och hundägare, omskakande upplevelser eftersom han också tvingas byta namn på sin älskade kattunge. Ewerts frustration växer och morden blir
fler. Han kämpar i vanlig ordning mot klockan och när sanningen dyker upp blir den en chock.

Arktiska nätter. Av Giles Blunt.

I utredningen av en serie mord och försvinnanden olikt några fall som kriminalinspektörerna John Cardinal
och Lise Delorme tidigare stött på sätts de på stora prov både som människor och poliser. En senatorshustru
har kedjats fast utanför ruinerna efter ett övergivet hotell i skogen långt utanför Algonquin Bay och lämnats
där för att långsamt frysa ihjäl i den iskalla natten. Och hon är inte den enda. Kopplingen till händelser långt
tidigare under en forskarexpedition till de arktiska öarna utanför Kanadas kust kommer inte bli uppenbar förrän långt senare.

Benvittring. Av Johan Theorin.

En man dör i ett stenras på en ödslig öländsk strand. På marken har han hunnit lägga en krans av rosor.När polisen Tilda Davidsson lyfter på kransen hittar hon benrester från en man som sist sågs i livet tillsammans med
hennes 86-årige släkting, skepparen Gerlof.Gerlof är sjuklig och kraftlös, men måste ändå ta reda på varför en
gammal tragedi ännu skapar rädsla och hat. Hat så starkt att mordet på stranden bara är början.

Den omänsklige. Av Jonas Moström.

Den åttonde fristående delen om psykiatriker Nathalie Svensson och kriminalkommissarie Johan Axberg. På
Sundsvalls sjukhus blir Nathalie Svensson larmad till en ung kvinna som har stängt in sig på sitt rum. Hon
hotar att begå självmord. När Nathalie lyckas ta sig in i rummet står kvinnan på fönsterblecket, redo att hoppa.
Samtidigt hittas en tjugoårig kvinna död i Selångersån, mitt i Sundsvall. Kvinnan har varit spårlöst försvunnen i fyra månader, och när Johan Axberg tar över utredningen inser han att kollegan som utrett försvinnandet
har gjort ett uselt jobb. Det visar sig att det finns ett oväntat samband mellan kvinnan på sjukhuset och den
mördade kvinnan i ån.

Det perfekta gömstället. Av Jenny Quintana.

Marina hittades som nyfödd i ett trapphus i London. Tidningarna kallade henne Baby Blue efter den blå sjalen
hon låg inlindad i, men trots all uppmärksamhet hittade man aldrig hennes föräldrar. Som vuxen har hon svårt
att släppa tanken på vad som egentligen hände. Hon söker upp huset där hon hittades, och flyttar in i en av
lägenheterna för att försöka ta reda på mer. Huset på 24 Harrington Gardens visar sig vara ett dystert och nedgånget ställe med märkliga hyresgäster, som alla verkar vara rädda för att säga för mycket. Det mörka huset
ruvar på stora hemligheter, och där finns någon som inte vill att sanningen om Baby Blue ska komma fram.

Detektiv på hett plåttak. Av Sofia Rutbäck Eriksson.

Andra delen i mysdeckarserien Katarinas eminenta detektivbyrå. Katarina Zapp, nybliven privatdetektiv och
allmän spänningsnarkoman, har inte mer än hunnit sätta upp skylten för Luleås första detektivbyrå förrän hon
står där med hela två fall att lösa. Att det ena handlar om en försvunnen katt hade hon dock gärna varit utan.
Men det andra fallet, där en kvinna tror att hennes pensionerade bror blivit mördad, är desto mer intressant.
Och efter en hel del grävande runtomkring i Norrbotten är Katarina och bästa vännen Greta övertygade om att
det ligger mer bakom både dödsfallet och den bortsprungna katten.

Djävulens advokat. Av Katarina Wennstam.

Elfte delen i Justitiaserien. Blod finns. Men ingen kropp. Nora Ljungberg är försvunnen, och spåren pekar mot
ett gammalt fall där mördaren aldrig dömdes för mord, utan bara för brott mot griftefriden. Det spektakulära
fallet leder kriminalkommissarie Charlotta Lugn och journalisten Jane Wester tillbaka i tiden. Jane såg på nära
håll hur mördarens advokat lyckades utnyttja de juridiska kryphålen, och kanske blev priset för högt?
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Dödens vingslag. Av Anne-Marie Schjetlein.

Stina och Andreas bjuds in till landshövdingens fest på slottet. När Stina strövar omkring i korridorerna skymtar hon något bakom ett hörn. Chockad upptäcker Stina en död kvinna, vars fingrar är bundna till att ligga i
kors. En tid senare hittas ett lik inmurat i en källargång i Halmstads centrum. Skelettet visar sig vara gammalt
och Stina lever sig in i myten om en hemlig gång till slottet, via vilken Christian IV:s älskarinna kunde komma
till honom. Men hennes nyfikenhet förvandlas till fasa när det kommer fram att likets pek- och långfinger är
bundet på samma sätt som den döda kvinnans.

Elva änkors man. Av Denise Rudberg.

Den elfte boken med förundersökningsledaren Marianne Jidhoff. Stina Bodén, en nyskild och ryktesomsusad
politiker, kontaktar polisen efter att ha blivit utsatt för utpressning. Hon kan inte skaka av sig den olustiga
känslan att hennes nya förälskelse, som hon mött via en dejtingsida, på något vis ligger bakom hoten. Samtidigt försöker änkemannen Alain Paulsson att börja om efter hustruns bortgång. Under ett helt liv har han dolt
sin sexuella läggning men inom honom spirar hoppet om den stora kärleken. Ska han våga blotta sin hemlighet? Och går det ens att börja om i hans ålder?

Ett dödligt tillstånd. Av Kjell Eriksson.

Trettonde boken i om Uppsalapoliserna Ann Lindell och Sammy Nilsson. Sammy Nilsson vaknar upp på thoraxintensiven efter ett omfattande ingrepp, föranlett av ett dödligt tillstånd. Plötsligt hör han en mördares röst
i sjuksängen bredvid. En man han har jagat i flera år. Ingen tror på Sammy. Alla skyller på morfinruset. Efter
fyra veckor på sjukhus kan han sjukskriven ta upp sökandet. Oddsen är emot honom. Han får hjälp av sin före
detta kollega Ann Lindell. Men han får jaga ensam. Spåren leder till Skåne. Sammy reser dit, men känner sig
allt mer försvagad och desperat. Mördaren gäckar honom.

Fri från skulden. Av Marianne Cedervall.

Bok nummer två om den ofrivillige deckarprästen Samuel Williams. Samuel bestämmer sig för att ta ledigt och
åka till ett kloster i närheten på en helgretreat för att få ordning på alla tankar och känslor. Men precis när han
börjat vänja sig vid tystnaden och rutinerna och bestämt sig för hur han ska staka ut framtiden får han veta att
en kvinna i Klockarvik dött och att en annan blivit allvarligt sjuk. När den döda visar sig ha blivit mördad riktas misstankarna mot just klostret, eftersom både den döda och den sjuka haft täta kontakter med systrarna där.

Författarmorden. Av Erika Rockborn.

Första boken om kriminalinspektören Alicia Lundberg. En berömd deckarförfattare mördas på samma sätt
som offret i hennes debutroman under bokmässan i Göteborg. Inom kort blir ännu en känd författare mördad,
även denna gång som sin egen romankaraktär. Varför just deckarförfattare? Ett intensivt spaningsarbete tar sin
början och en katt-och-råtta-lek med mördaren inleds.

Gryningsjakten. Av Anna Kuru.

Tredje boken i Kiruna-trilogin. Det är med blandade känslor Allis kliver av planet i Kiruna efter sin semesterresa. Hon har sett fram emot att vara utvilad när hon återvänder till sitt jobb, men tankarna på allt som hänt
kommer tillbaka. Vem var egentligen Raumo? Vilka var hans föräldrar, de som hoppas att han ännu lever? Allis
får plats i et lag i älgjakten. Det blir en stunds andrum innan tystnaden bryts av grannlagets jägare som dricker
för mycket. Alkohol och jakt hör inte ihop, inte på något sätt. Och gruvberget i Kiruna rör på sig. Får marken att
skaka och Allis att minnas. Händelser som gjort Allis till den hon är - och gör hennes hämnd oundviklig.

I mörkret. Av Lina Areklew.

Med utredaren Sofia Hjortén och den avhoppade polisaspiranten Fredrik Fröding. En iskall vinternatt försvinner en fyraårig flicka från familjens fritidshus utanför Örnsköldsvik. Föräldrarna är utom sig av oro och hela
trakten engageras i sökandet. Har hon lämnat huset frivilligt? Eller har någon fört bort henne? Snart visar det
sig att ytterligare en familjemedlem är försvunnen och utredningen blir en kamp mot klockan för Sofia Hjortén
och hennes kollegor.

Inferno i snö. Av Marie Bengts.

Den tredje boken om Hannah Lönn. Några dagar före jul 1957 är Hannah och hennes faster Lilly på väg till
det öländska pensionat där de ska fira jul. På vägen överraskas de av snöfåken och tvingas söka skydd på en
närbelägen gård, där de får stanna tills stormen är över. Det visar sig snart att de kommit till ett allt annat än
harmoniskt hushåll, och Hannah anar att de rent bokstavligt kanske har hamnat ur askan i elden.
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Isbrytare. Av Kristina Ohlsson.

Andra boken i serien Strindbergdeckare: Nu ligger vintern vit på Hovenäset och August är lyckligare än på
länge. Hans butik, Strindbergs Second hand, går strålande och han är dessutom nyförälskad. Men en iskall
januarinatt skakas den paradisiska tillvaron av en brand som ödelägger två sjöbodar. Den ena är Augusts och
den andra ägs av Axel Ehnbom, en äldre man som bott på Hovenäset i hela sitt liv. Kriminalinspektören Maria
Martinsson sliter med utredningen som snabbt utvidgas till att även omfatta ett mord. Någon på Hovenäset
ruvar på riktigt mörka hemligheter. Samtidigt närmar sig faran från ett helt annat håll. Snart går varken Maria
eller August säker…

Nattfalkarna. Av Elly Griffiths.

Trettonde boken med Elly rättsarkeologen Ruth Galloway och kriminalinspektör Nelson. En grupp metallsökare som kallar sig Nattfalkarna är ute och söker efter skatter på stranden i North Norfolk när de hittar ett lik.
Den döde är en pojke från trakten. Kriminalinspektör Nelson tror att det skett en olycka, men kort därefter
mördas ett par på en isolerad gård i närheten som heter Black Dog. Det dröjer inte länge förrän Ruth gräver
fram kvarlevorna av en enorm hund i trädgården till det stora huset. Lokala sägner berättar om en svart hund
som visar sig för människor innan de dör. Ruth är inte lättskrämd, men Black Dog ger henne kalla kårar.

Obscuritas : en Rekke/Vargas deckare. Av David Lagercrantz.

Det är sommaren 2003. I Stockholm mördas en fotbollsdomare med ett förflutet i Afghanistan. Vildhjärnan
och fotbollspappan Giuseppe Costa häktas för brottet och fallet ser solklart ut. Men Costa vägrar att erkänna
mordet och polischefen beslutar att anlita professor Hans Rekke, världsledande expert på förhörstekniker. Men
ingenting blir som polisen förväntat sig. Rekke tar emot utredningsgruppen i sitt stora, flotta hus i Djursholm.
Han sågar hela utredningen i en svindlande skarp uppvisning - och snart faller den ihop. Costa släpps på fri fot
och polisen står plötsligt helt utan spår. Bara Micaela Vargas, den unga närpolisen från Husby, som mest på
nåder tagits in i utredningen, vägrar släppa fallet.

Perfect day. Av Torbjörn Löwendahl.

Den andra delen i serien Stayin’ Alive där människan får betala priset för sin respektlöshet mot naturen. En
pandemi drabbar världen och Linköping plågas av både galningar och plundrare. Bakom domedagsinfluensan
kan det finnas djupare orsaker än olyckliga omständigheter.

Plundringstider. Av Ewa Klingberg.

Andra delen i mysdeckarserie Värnamord. Att dela sin avlidna fars hus med en vuxen dotter visar sig vara både
trevligt och besvärligt för journalisten Niklas Tell. Nu slipper han åtminstone känna stress inför att tömma huset
och ägnar istället dagarna åt att nysta i fler av faderns kalla fall. Efter ett fridfullt julfirande i Australien kommer
han och dottern hem till ett upp- och nedvänt hus. Att någon har brutit sig in är uppenbart men inget värdefullt
tycks vara stulet. Däremot hittar Niklas en papperslapp med gåtfullt innehåll. Är det hot eller bara nonsens?

Rättvisa före nåd. Av David Baldacci.

Del 4 i serien om FBI-agenten Atlee Pine. Atlee Pine har inte gett upp sin jakt på sanningen bakom kidnappningen av tvillingsystern Mercy. Efter att ha hittat bevis på att systern lyckades undkomma sina kidnappare
trettio år tidigare ställs hon inför ett nytt mysterium: varför förblev Mercy spårlöst försvunnen? När Atlee Pine
identifierar kvarlevorna efter ett mordoffer tror hon sig ha hittat ledtråden hon behöver för att slutligen få klarhet i systerns öde och få svar på varför hennes föräldrar övergav Atlee som barn. För att nå hela vägen fram
tvingas hon en sista gång riskera allt.

Slukhål. Av Tove Alsterdal.

I ett ödehus vid Offersjön, djupt inne i de ångermanländska skogarna, hittas en ihjälsvulten man. Två fingrar
är avhuggna på hans vänstra hand. Sjuttio mil längre norrut, i det nästan övergivna gruvsamhället Malmberget
har en annan man spärrats in i en källare och lämnats att dö. Eira Sjödin, polisassistent i Kramfors, blir engagerad i utredningen, samtidigt som hennes mamma måste in på vårdboende. Hennes bror sitter fängslad, dömd
för ett brott han har erkänt, men inte begått. När ännu en man försvinner berör det Eira personligen.
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Terapeuten. Av Alex Michaelides.

Edward Fosca är en mördare. Det är Mariana säker på. Men Fosca är oåtkomlig: en attraktiv, karismatisk professor i grekisk dramatik på Cambridge, omtyckt av både personal och studenter - och särskilt av medlemmarna i det hemliga sällskap av kvinnliga studenter som kallar sig Jungfrurna. Mariana Andros är en framstående
men problemtyngd gruppterapeut som blir fixerad av Jungfrurna när en medlem - en vän till Marianas systerdotter Zoe - hittas mördad i Cambridge. Mariana misstänker att något ondskefullt lurar bakom de idylliska
spirorna och tornen. Och hon blir övertygad om att Edward Fosca - trots alibi - är skyldig.

Tusen ögon. Av Ellery Lloyd.

Emmy Jackson kallas också @mamabare och på sociala medier underhåller och tröstar hon brittiska mammor
varje dag. Hon är en av de absolut största mammabloggarna med miljoner följare. Hennes framgångar blir
större och större, och hon försörjer även sin make, en kämpande författare. Hon är kvinnan som har allt, men
en av hennes följare vill slå allt i spillror. Samtidigt som Emmy börjar känna sig alltmer förföljd knakar äktenskapet i fogarna, och hon tar hon allt sämre beslut. Vem är det som försöker krossa hennes familj?

Windsorknuten. Av S.J. Bennett.

Den första boken i en deckarserie med Drottning Elizabeth II i huvudrollen som hemlig privatdetektiv. Det är
vår 2016 och Drottning Elizabeth är på Windsor för att förbereda inför sin 90årsdag, men allt avstannar när
en gäst hittas död en morgon i ett av slottets sovrum. Allt pekar på att den unge ryske pianisten hängt sig, men
Windsorknuten på slipsen får MI5 att fatta misstankar. Drottningen lämnar undersökningen till dem, i alla fall
tills hon noterar att deras undersökning leder dem åt fel håll. Med hjälp av biträdande privatsekreterare Rozie
Oshodi börjar Drottningen själv att nysta i fallet, i hemlighet såklart.

Skönlitteratur på engelska
Apples never fall. Av Liane Moriarty.

The Delaney family love one another dearly - it’s just that sometimes they want to murder each other . . . Joy
Delaney and husband Stan have done well. Four wonderful grown-up children. A family business to envy. The
golden years of retirement ahead of them. So when Joy Delaney vanishes - no note, no calls, her bike missing
- it’s natural that tongues will wag. How did Stan scratch his face? And who was the stranger who entered and
suddenly left their lives? What are they all hiding? But for the Delaney children there is a much more terrifying question: did they ever know their parents at all?

Paradise. Av Abdulrazak Gurnah.

Born in East Africa, Yusuf has few qualms about the journey he is to make. It never occurs to him to ask why
he is accompanying Uncle Aziz or why the trip has been organised so suddenly, and he does not think to ask
when he will be returning. But the truth is that his ’uncle’ is a rich and powerful merchant and Yusuf has been
pawned to him to pay his father’s debts.

Skönlitteratur med extra stor stil
Alla ljuger. Av Camilla Grebe.

Serieroman

När vi var samer. Av Mats Jonsson.

När Mats farfar dör öppnar familjen för första gången den förslutna och förbjudna svepask som alltid funnits
i farfaderns hem. Där ligger renmärkesbevis, brev från lappfogden i Västerbottens län och foton från renskiljningar. Det visar sig att Mats härstammar från en släkt av skogssamer i Malåtrakten. Varför har det varit
hemligt? Och varför vet de så lite om sin historia?
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Biografier
Cykelbudet. Av Anders Teglund.

Pandemin har drabbat kulturarbetaren Anders Teglund hårt. Ur en vilja att dokumentera samtiden och för att
sysselsätta sig när kultursektorn tvärbromsat tar han jobb som cykelbud på Foodora. Med tiden tar han sig
djupare in i företagets strukturer och den mobilisering av fackligt arbete som pågår. Ju fler bud han träffar som
delar med sig av sin historia, desto viktigare blir det att fortsätta cykla och att fortsätta skriva.

Dante : den förste författaren : hans liv och värld. Av Anders Cullhed.

Dante Alighieri, en av världslitteraturens mest uppburna författare. I denna biografi betraktas Dante tvärtom
som västerlandets förste författare, början på något nytt snarare än krönet av något gammalt. Här möter vi en
person som från unga år ser på sig själv som poet, som är väl medveten om sitt eget värde och vet hur man
vårdar sitt varumärke.

Det att inte dö : smärta, sårbarhet, dödlighet, medicin, konst, tid, drömmar, data,
utmattning, cancer och omsorg. Av Anne Boyer.

2020 års Pulitzerprisvinnare i kategorin sakprosa. En vecka efter sin fyrtioförsta födelsedag diagnosticeras
den hyllade poeten Anne Boyer med en aggressiv trippelnegativ bröstcancer. För en ensamstående mamma
som levt från lön till lön, som alltid varit den omhändertagande snarare än den som tagits om hand, blir den
katastrofala sjukdomen en fullständig kris.

Elin i mitt liv : om Elin Wägner och mitt unga jag : ett axplock ur våra möten.
Av Thage G Peterson.

Redan som liten pojke blir han bekant med författaren, journalisten och ledamoten av Svenska Akademien,
Elin Wägner. Thage och Elin fann varandra, de gick promenader och de satt ofta på bänken vid kyrkan, sida
vid sida, och språkades vid. 1949 dör Elin, och då är Thage 16 år.

En värmländsk Hitler : Birger Furugård och de första svenska nazisterna.
Av Anna-Lena Lodenius.

Birger Furugård föddes i Sillbodal i västra Värmland och var under många år verksam som distriktsveterinär.
Men för eftervärlden är han känd som ledaren för det första svenska nazistpartiet. För första gången berättas nu
hela historien om hur det gick till när nazismen kom till Sverige. I centrum står en vältalig men ytterst problematisk politisk ledare som hölls om ryggen av Nazitysklands höjdare.

Hej livet! : en biografi med en blandning av sött och salt. Av Lasse Berghagen.

Lasse Berghagen berättar tillsammans med författaren Marcus Birro om toppar och dalar och avgörande vändpunkter i sitt liv. Som när Cornelis Vreeswijk slängde Lasses gitarr i sjön – så att Lasse skulle kunna ”börja
om” efter skilsmässan från Lill-Babs. Om relationen till artistkollegor, familjen och det älskade Dalarna med
sin undersköna läkande natur. Om Svensktoppen och krogshower. Om kärleken till livskamraten, Eva. Men
också om stalkers, förtal och lögner i media.

I väntan på räven : Kjerstin Dellert på livets scener. Av Catarina Ericson-Roos.

Berättelsen om en operasångerska och en storslagen artist som gärna beträdde många olika scener. Hon var en
lysande medelpunkt och älskade att synas. Dellert var gränsöverskridande, mångkunnig och orädd. Hon var
själv sin bästa pr-kvinna. Genom sitt glada humör, sin humor och slagfärdighet blev hon populär i radio, tv
och andra media. Men bakom denna kreativa, viljestarka och okonventionella primadonna fanns samtidigt en
sårbar, känslig, reflekterande och bekräftelsesökande kvinna.

Infiltratörerna : en historia om kärlek och motstånd. Av Norman Ohler.

På ytan var det älskande paret två lojala tjänstemän inom den nazistiska förvaltningen. Harro hade fått arbete
vid det tyska luftfartsministeriet. Hans hustru Libertas kom att arbeta inom Joseph Goebbels propaganda
ministerium. Men i hemlighet byggde paret upp ett underjordiskt nätverk som samlade över hundra män och
kvinnor, motståndare till den nazistiska terrorn. Harro såg till att hemligstämplade dokument från Luftwaffe
hamnade i Sovjetunionen, Libertas samlade fotografiska bevis för tyska krigsbrott.
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Instängd : mina år i sekten Guds barn och hur jag blev fri. Av Håvard Lillethun.

Under nästan fyrtio år var Håvard Lillethun med i den kontroversiella sekten Guds barn. Han lämnade slutligen
rörelsen, men i ett försök att inte sticka ut dolde han sitt förflutna. Tills en dag när han slutligen insåg att han inte
hade något att skämmas för och bestämde sig för att berätta allt - för att hjälpa andra i liknande situationer.

Mamma, min syster och jag? Av Lilian Sjölund.

En berättelse om starka kvinnor, hemlängtan till Finland och inte minst Alzheimers sjukdom. Lilians mammas
liv präglades av plikt och omsorg om andra tills demensen började ta över. Syskonen hjälptes åt och fick oftast
stöd av varandra, men sedan drabbades även systern av Alzheimers sjukdom. Författaren berättar om hur hon
själv upprättat ett framtidskontrakt där hon talar om hur hon vill bli bemött om/när hon drabbas av Alzheimers.

Om att aldrig ge upp. Av Barbro Westerholm.

Barbro Westerholm berättar om sitt liv som kvinna, läkare, ämbetsman och liberal riksdagsledamot. Under mer
än fem decennier har hon påverkat och förändrat det svenska samhället i en mängd sociala frågor. Hon brinner
för att undanröja hinder så att människor kan leva sina liv som de vill så länge det inte skadar någon annan.
Som generaldirektör för Socialstyrelsen var Barbro den som 1979 drev igenom att homosexualitet inte längre
skulle räknas som en psykisk sjukdom.

Om Nadja : en systers berättelse. Av Fanny Ambjörnsson.

När lillasyster Nadja föddes blev inget som någon hade tänkt sig. Hon kunde inte andas själv och uppvisade
tecken på allvarliga hjärnskador. Det visade sig att Nadja skulle behöva assistans 24 timmar om dygnet under
hela sitt liv. Den här boken är ett försök att närma sig Nadjas liv, speglat genom alla som funnits runt henne:
En storasyster som plötsligt måste bli vuxen. Åldrande föräldrar vars dotter aldrig kommer att klara sig själv.
Assistenter som vet mer om Nadja än vad hennes familj gör.

Rådjursmannen : mina sju år i vildmarken. Av Geoffroy Delorme.

Som pojke är Geoffroy Delorme ensam och söker sig gärna ut i naturen. En dag i skogen i Normandie möter
han ett nyfiket rådjur, ett möte som öppnar vägen till en fascinerande värld som lockar honom allt mer. Geoffroy lever till slut sju år i skogen. Han anpassar sina mat- och sovvanor för att överleva. Gradvis kommer han
allt närmare ett antal rådjur och får uppleva deras liv – och död – på nära håll. Han delar deras strövtåg och
tycks bli accepterad som en like.

Räv och jag : en ovanlig vänskap. Av Catherine Raven.

Catherine Raven bor för sig själv i Montanas vildmark. Hon har varit ensam sedan hon var 15 år då hon började att arbeta som park ranger i olika nationalparker och utbilda sig till biolog. Förutom när hon undervisar
pratar hon aldrig med någon. En dag upptäcker hon en räv kommer fram till hennes hus varje eftermiddag vid
exakt samma tid. Snart har de båda utarbetat en rutin där hon läser för honom en stund, småpratar lite, sedan
skuttar han vidare. Catherine inser snart att hon har blivit vän med en räv.

Sju sorters människor du träffar på i en bokhandel. Av Shaun Bythell.

Shaun Bythell är bokhandlaren som helst inte skulle vilja ha några kunder. Lyckligtvis är det ganska få som
kommer till hans butik i den lilla staden Wigtown i sydvästra Skottland, men de som kommer är fullt tillräckliga, och lätta att kategorisera. I boken möter vi bland annat kunden som inte vet vad hon vill ha (men att det
ska ha ett blått omslag) och de stressade föräldrarna på jakt efter gratis barnomsorg. Tillsammans utgör de sju
typerna delar av en av de roligaste och elakaste böcker om böcker och bokköpare du någonsin kommer att läsa.

Sven Ingvars : ett år i taget : den officiella biografin. Av Anders Nilsson.

Under mer än ett halvt sekel på scen har Sven-Ingvars tagit sig från genombrott och storhetstid, via ekonomiska och personliga kriser till återkomsten som kultband, och vidare mot framtiden. I denna bok berättas hela
resan: från de första stapplande stegen på knirrande logdansscener i Värmland, genom varenda svensk folkpark, till landets största scener.

Tim : biografin om Avicii. Av Måns Mosesson.

DJ:n och producenten Avicii var en musikalisk visionär som genom sin känsla för melodier definierade epoken
då svensk och europeisk housemusik tog över världen. Men Tim Bergling var också en introvert och skör
ung man som blev vuxen i ett omänskligt uppskruvat tempo. Efter ett antal akuta sjukhusvistelser slutade han
turnera sommaren 2016. Knappt två år senare tog han sitt liv. Boken ger en ärlig bild av Tim och hans sökande
– och väjer inte för de svårigheter som han, och många andra unga i dag, kämpar med.
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Ljudböcker på Mp3
1795. Av Niklas Natt och Dag.
Bära frukt. Av Emilia Millares.
Du är inte längre min dotter. Av Frida Boisen.
En ny tid. Av Katrine Wessel.
Ett dödligt tillstånd. Av Kjell Eriksson.
Fem år senare. Av Rebecca Serle.
Fri från skulden. Av Marianne Cedervall.
Kanske den här gången. Av Jill Mansell.
Plundringstider. Av Ewa Klingberg.
Änglaträdet. Av Lucinda Riley.

Film
Children of the enemy (biografi, dokumentär)
Luca (animerad, barn- och familjefilm)
Minari (drama)
The Crown - Säsong 4 (tv-serie, drama)
Tom & Jerry : the movie (animerad, barn- och familjefilm)
Wrath of man (thriller, action)

Musik på CD
Equals. Av Ed Sheeran.
Voyage. Av ABBA.
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Faktaböcker
Chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Av Thomas Andersson m.fl.

Boken tar ett vidgat grepp om ledningsarbete genom att samla och presentera aktuell forskning om dessa tre
dimensioner. Författarna visar kopplingarna mellan chefskap, ledarskap och medarbetarskap samt behovet av
att betrakta alla tre parallellt.

Dolda gudar : en bok om allt som inte går förlorat i en översättning. Av Nils Håkanson.
Av all litteratur på svenska är ungefär hälften översatt från andra språk. Ändå är den delen av den svenska litteraturen okänd för de flesta. Vad gjorde reformationen med den svenska Bibeln? Hur har politik och ideologi
villkorat översättarnas verksamhet? Finns det ett korrekt sätt att översätta?

Ekstedt hemma : stjärnkockens nya klassiker : 40 recept, 30 minuter, 20 tips.
Av Niklas Ekstedt.

Med 40 snabba recept och 20 initierade tips och råd bjuder Niklas Ekstedt på recept för hemmakocken som vill
ta sin matlagning till en ny nivå utan att det ska ta för lång tid.

En inblick i 1700-talets skrädderi. Av Therese Holmgren.

Studie av bevarade 1700-talsplagg i västgötska museisamlingar. Samtliga plagg är uppmätta för att läsaren ska
kunna skapa sina egna dräkter.

Favoriter. Av Filip Poon.

Kocken Filip Poon är känd från Sveriges mästerkock och Youtube. Recepten i boken är lättlagad mat som
många gillar – kebabpizza, bbq-ribs och burgare – men också lite mer avancerade rätter från det asiatiska köket
eller varianter på klassiker till den lite finare middagen.

Från världskrig till nätkrig : hundra år som formade internet. Av Jonathan Lundberg.

1920-talet beskrevs massmedierna som demokratins dödgrävare. På 2020-talet beskrivs de sociala medierna
likadant. Men när dagens historiker förklarar varför demokratin befann sig i kris för hundra år sedan pekar de
inte främst på massmedierna, utan snarare på ekonomiskt kaos, den stora depressionen. Vad kommer morgondagens historiker att säga om vår tid?

Färga garn och sticka : naturligt med växter, svampar, lavar och löss.
Av Anna Bauer & Eva Zethraeus.

En handbok om att färga garn med färgämnen från naturen och sedan sticka plagg med resultatet. Boken innehåller 30 grundrecept på färger från växter, lavar, svampar och löss, och massor av tips och idéer på hur man
vidareutvecklar dem.

Grafiskt broderi till vardagliga föremål. Av Renée Rudebrant.

Författaren kombinerar nyskapande mönster, applicerade på användbara nutida ting av vardagsföremål.

Hockeyns heraldik : klubbmärkenas historia. Av Leonard Jägerskiöld Velander.

Varför kallas Luleås klubbmärke för »Stålmannen«? Vilken NHL-klubb sägs ha inspirerat Rögles emblem?
Och vad har egentligen New Jersey Devils med djävulen att göra? Från lönnlövet i Toronto Maple Leafs till
färgerna i Djurgårdsskölden, bakom klubbmärkenas symbolik ruvar en historia, en berättelse om identitet.

Hållbar odling i Skillnadens trädgård. Av Sara Bäckmo.

Trädgårdsprofilen Sara Bäckmo lotsar läsaren till en odlingsstrategi som både fungerar i praktisk handling
såväl som i ett större omvärldsperspektiv med miljö och människa i fokus.

Inifrån Sápmi : vittnesmål från stulet land. Red. Patricia Fjellgren och Malin Nord.

Över tjugo berättelser från Sápmi om att leva med gränser som skär rakt igenom språk och kulturer. Det handlar om att bära på flera kulturella identiteter, att växa upp utan att kunna sitt språk, om förtryck, rasism och
exotisering. Och om motstånd, förr och nu.
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Järnålderns djur : i verklighet och saga. Av Kent Andersson.

Boken berättar om alla de olika sorters djur som förekom i människors liv under denna tid. Vissa av dem var
livsavgörande för människornas överlevnad. Andra hjälpte dem i deras kontakter med gudarna eller vid deras
resa till något av dödsrikena när livet tagit slut.

Karvsnitt. Av Jögge Sundqvist.

Att skära in mönster och symboler i trä är en flertusenårig folklig tradition som fortfarande hålls vid liv i
slöjden. Med hjälp av karvsnitt, eller skureut som tekniken också benämns, har slöjdade bruksföremål genom
historien besjälats med betydelsebärande symboler och vackra mönster.

Krisberedskap för alla : en handbok för dig som inte är prepper. Av Miguel Guerrero.

Vet du vad du ska göra vid ett längre strömavbrott, en plötslig vattenbrist eller hur du ska hitta dina anhöriga
om ett terrorattentat slår ut kommunikationsnätet. Det här är en krisberedskapsmanual som på ett enkelt sätt
kommer att öka din kunskap utan att du behöver investera tid, kraft och pengar på saker du inte behöver.

Läs dig själv : om biblioterapi, läsmotivation och livsmening. Av Nina Ström.

Boken handlar om biblioterapi och dess olika inriktningar och om läsning som en väg till självförståelse, personlig utveckling och förändring.

Magic vegan julbord : sju klassiska turer. Av Camilla Danilda, Barbara Kjellström.

Boken innehåller mängder med gröna recept som passar ett modernt julbord. Här finns allt från välkomstglögg
till den söta och avslutande konfekten.

Middag i en gryta. Av Tareq Taylor.

Ett stort plus med grytor är att de ofta kan förberedas och lagas i förväg, ett annat är att de efter någon dag
smakar ännu bättre. Tareq smaksätter och kryddar från jordens alla hörn så det kan inte bli annat än gott, oavsett om grytan är grön eller innehåller kött, fågel eller fisk.

Middagskompassen : kokboken för dig, klimatet och planeten.
Av Zeina Mourtada, Paul Svensson.

Författarna visar hur man kan njuta av riktigt god mat samtidigt som man tar hänsyn till vår planet. De 80
recepten är välsmakande, lättlagade och klimatsmarta.

Padelfys : prestera bättre i buren och minska risken för skador.
Av Åsa Söderberg & Cecilia Ia Wååk.

Den här boken vänder sig till såväl motionärer som elitspelare och tränare. En praktisk handbok om man vill
vara långsiktig i sitt padelspel och vill kunna spela smärtfritt med god fysik.

Pizza wizard. Av Oskar Montano.

Boken för di som vill laga pizza i hemmaugn. Du får veta hur du gör perfekt fluffig grandma pie i ugnspanna
med krispig nästan friterad botten, hur riktig pizza in teglia och pizza bianca görs bäst hemma och vad en
crispy New York-pizza egentligen är.

Presentationslyftet : 105 vägar för dig som vill nå ut. Av Micke Hermansson.

Vill du verkligen nå ut med ditt budskap nästa gång du talar inför publik? Skapa en wow-känsla hos dem som
lyssnar på dig? Här finns 105 tips för dig som vill lyfta din presentationsteknik. Tips som funkar eftersom de
bygger på hur hjärnan funkar, hur vi lär oss och varför vi lär oss.

Rehabilitering och missbruk : en arbetsrättslig handbok. Av Martha Gurmu.

En lyckad rehabilitering innebär att en arbetstagare kan återgå till sitt arbete. För att nå dit ställs krav på såväl
arbetsgivaren som arbetstagaren.

Snabbguide till bokutgivning : den första boken du ska läsa när du ska ge ut en egen bok!
Av Anders Nyman.
Här får du överblicken och en förståelse för de olika momenten som ingår vid bokutgivning, oavsett om det
gäller tryckt, e-bok eller ljudbok. Du kommer att förstå utgivningsprocessen och samtala med branschen utan
att känna dig vilsen.
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Stark, glad, mamma : träning, kost och hälsa för nyblivna mammor. Av Maria Wigbrant.

En bok för dig som just har fått barn och har tankar och frågor om träning och hälsa, kropp och knopp efter en
graviditet och förlossning.

Stickning & växtfärgning. Av Signe Siemsen.

Den här boken hjälper dig på vägen oavsett om du är en erfaren stickare som saknar mönster till enkla basplagg, om du är nybörjare på stickning eller om du redan är insatt i växtfärgningens konst.

Stora antikboken : fakta, tumregler, skötsel. Av Jane Fredlund.

En ny upplaga med uppdaterad information och aktuella prisnivåer. Det är även en vägledning till värderingar
av antikviteter och här finns fakta, tumregler och skötselråd för en mängd antika föremål.

Sveriges språkflora : handbok för ett flerspråkigt samhälle.
Av Sofia Malmgård, Morena Azbel Schmidt.

Här presenteras fakta om cirka 50 av de språk som talas i Sverige, tillsammans med information om översättning, tolkning, flerspråkighet och språkpolitik. Dessutom ges råd om flerspråkig kriskommunikation, samt hur
man undviker besvärliga misstag när man hanterar språk med annan skrivriktning än vänster till höger eller
annan teckenuppsättning än den latinska.

Tio lektioner i svensk historia. Av Ola Larsmo.

Vill man förstå de moraliskt avgörande ögonblicken under kriget måste man inse att det inte fanns ett enda
Sverige, utan att det då som nu pågick en strid mellan olika människor och grupperingar. Den kampen utkämpades såväl på folks arbetsplatser som i samlingsregeringen, i pressen, på universiteten och i folkrörelserna.

Trädgårdslegender : profilerna, livsverken, deras bästa råd. Av Lisa Ising.

Här möter läsaren tio trädgårdsprofiler och formgivare som påverkat modern svensk trädgård, bl.a. Ulla Molin,
Lotte Möller och Hannu Sarenström.

Vandra året om. Av Niklas Kämpargård.

Har man ingen led i närheten av där man bor, finns det fina vandringsleder i alla naturreservat (De är en bra
bit över 5000 stycken!) och mängder av låglandsleder i hela landet. Om inte annat är helt vanliga skogsbackar
utmärkta för vandring och man behöver sällan åka särskilt långt för att njuta av magiska naturmiljöer.

Vardagsskrock : från abrakadabra till önskebrunn. Av Fredrik Skott.

Varför betyder det otur att lägga nycklarna på bordet? Hur länge har man trott att fyrklövrar skänker lycka?
Varifrån kommer föreställningen att den som lyckas blåsa ut alla ljusen på sin födelsedagstårta får önska sig
något? Här berättar Fredrik Skott om över hundra av de vanligaste formerna av skrock: tydor, spådomar, önskningar och föreställningar om tur och otur.

Vikingatidens vagga : i vendeltidens värld. Av Kristina Ekero Eriksson.

Året var 793. Plötsligt dök plundrande nordbor upp vid det engelska klostret Lindisfarne, och därmed inleddes
vikingatiden. Här presenteras en av de mest mytomspunna och betydelsefulla epokerna i vår historia - vendeltiden. Med de senaste forskningsupptäckterna framträder åren 550-800 som både förfärande och fascinerande.

Vinet & maten : grunderna, idéerna, det perfekta mötet. Av Michel Jamais. Tredje utg.
Här ges mängder av förslag på mat och vin som passar bra ihop och dessutom enkla metoder som du kan använda för att skapa fantastiska måltider,.

Våra dagars ljus : den oberättade historien om de judiska motståndskvinnorna som
stred mot nazismen. Av Judy Batalion.

Kvinnorna, som kallas gettoflickor, organiserar judiska ungdomar runtom i landet, de smugglar vapen, bygger
ett nät av underjordiska bunkrar i gettona och utför sabotage. I centrum står den unga Renia Kukielka som blir
smugglare och budbärare. Tillsammans med Zivia, Frumka, Chawka och flera andra kvinnor riskerar hon livet
i kampen för att rädda judar undan nazisterna.
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Warszawaupproret 1944. Av Artur Szulc.

Här skildras stridernas förlopp men också en initierad bild av vad det innebar att vara polsk soldat och civilist i
andra världskrigets största stadsuppror.

Äkta nyheter : journalistik i demokratins tjänst. Av Erik Fichtelius.

Författaren berättar om sitt första journalistiska uppdrag, om ett skenäktenskap och smuggling av systemkritisk
litteratur i Polen, kampen mellan Vita huset och New York Times redaktion till vår tids stora journalistiska
frågor: kvalitet, public service och digitalisering.

Övervakningskapitalismen : vid maktens nya frontlinjer. Av Shoshana Zuboff.

Författaren skildrar fenomenet som hon döpt till övervakningskapitalismen. Vår digitala framtid har kidnappats av företagen från Silicon Valley som äger och styr internet. I den nya ekonomin är vi inte bara konsumenter, inte heller produkter - vi är råvaran.
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Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Adelina & gosedjursfesten. Av Linda Wenthe, Johanna Arpiainen.
Bästa stränggänget. Av Julia Groth.
Dam-Dam. Av Josefine Sundström, Mervi Lindman.
Einstein : musens fantastiska resa i tid och rum. Av Torben Kuhlmann.
Greta vågar inte säga hej : en bok om social fobi. Av Annelie Strömberg, Carina Stahre.
Pappan som tappade bort glädjen. Av Camilla Gunnarsson & Maya Jönsson.
Rosa på dagis. Av Barbro Lindgren och Eva Eriksson.
Vem spökar i källaren? Av Patricia Blomkvist, Jesper Jenemark.

Ca 6 - 9 år
Fallet med det mystiska godismonstret. Av Kristina Ohlsson.

Andra boken om Spökbyrån. Elsa och Kalle på Spökbyrån vet det mesta om spöken. Nu är det Socker-Bella
som har problem. Alla hennes kunder i godisaffären har försvunnit! Ingen vill köpa godis där längre eftersom
ett spöke tuggar på det och slänger det på golvet. Mystiska spår leder till köket. Men vad vill spöket och varför
spökar det just nu? Det blir spännande värre när Elsa och Kalle tar sig an fallet.

Pappas hemliga dejt! Av Thomas Halling.

När Isa ska hämta sin mattebok hemma hos pappa är det något som inte stämmer. Finkläderna är framme och
pappa tittar stressat ut ur duschen. Han ska på dejt! Isa blir så nyfiken men pappa vill inte berätta mer. Inte nu i
alla fall. När de sagt hej då utanför porten känns det inte all bra i Isa. Tänk om den som pappa ska på dejt med
inte gillar barn. Eller är allergisk mot Kattis? Då bestämmer sig Isa. Hon ska smyga efter pappa och se vem
han träffar i hemlighet.

Världsrekord i jul. Av Anna Jansson. Emil Wern – detektiv.

Det är juletid på Gotland och snart dags för jullov för Emil och hans kompisar. Men innan det börjar ska en
extraordinär tillställning gå av stapeln, nämligen VM i pepparkakshus (vilket naturligtvis står för Visby mästerskap). Alla mellanstadiebarn på ön får vara med i tävlingen, och Emil, Ubbe, Alva och Sokrates sätter genast
i gång att baka sina bidrag. Men när tävlingsbidragen ställs ut är ett av pepparkakshusen spårlöst försvunnet!
Juryn beslutar att skjuta på tävlingen ett dygn och om inte huset kommit tillrätta avgörs tävlingen ändå. Det
blir en rafflande kamp mot klockan för detektivgänget att hinna lista ut vem den skyldige är.

Fakta för barn
Autistens överlevnadsguide till skolan. Av Alexander Skytte, Jiang Millington.

Det här är en bok speciellt för dig med autism, med tips och lifehacks om hur du överlever tråkiga läxor,
ensamma raster och matsalar fulla med ljud. Och vad du kan göra när känslor bara vill explodera eller allt det
oroliga inte vill ge upp.
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