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Medicin
Att förstå sjukdomen :  ur patientens, sjuksköterskans och den närståendes perspektiv.
Red. Håkan Nunstedt, Sandra Pennbrant.  
Att förstå är något mer än att enbart ha faktakunskaper. Att förstå kan handla om att kunna uppfatta variationer 
i ett fenomen, ett tankemässigt perspektiv som bygger på erfarenheter och förförståelse, att kunna uppfatta hur 
delar och helheter förhåller sig till varandra och hänger samman. Denna förståelse visar sig sedan som kunskap 
i handling.  
 
Efter Graves : din väg till läkning. Av Katarina Fornander.  
Boken riktar sig till den som har Graves sjukdom. Här finns verktyg för att lugna immunförsvaret, dämpa 
inflammation, återställa näringsbalansen, hitta mer energi, bygga upp muskler och skelett, acceptans för din si-
tuation. Katarina Fornander är journalist och har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 
 
Föreställningsförmåga hos barn och unga med autism.  
Av Anne Vibeke Fleischer, Käte From.  
Boken beskriver vilka svårigheter som barn och unga med autism kämpar med. T.ex. är det utmanande för dem 
att delta i sociala sammanhang och de har ett begränsat urval av handlingsalternativ och föredrar därför förut-
sägbarhet och tydliga strukturer. Båda dragen ingår i diagnosen autism och bottnar gemensamt i en bristfällig 
föreställningsförmåga. 
  
Göra barn : om fertilitet och assisterad befruktning. Av Camilla Stenfelt.  
Med ett brett perspektiv får du lära dig om fertilitet t.ex. hormonbehandling till befruktning, insemination och 
IVF-behandling, juridiken kring donationer, rättigheter och skyldigheter som du har som förälder och mycket 
mer. Egenupplevda berättelser av föräldrar finns även med för att få ett personligt perspektiv.  

Hjärnhälsa på dina fem fingrar : förebygg och minska risken för alzheimer och  
minnesproblem. Av Miia Kivipelto, Mai-Lis Hellénius.  
Boken bygger på FINGER-modellen, den enda studie i världen som visar att livsstilen kan förebygga minnes-
problem och förbättra hjärnhälsan. Genom att aktivera alla fem fingrarna, det vill säga införa flera livsstilsför-
ändringar samtidigt, kan det få tydlig effekt för hjärnan, minnesproblem och generell hälsa. Förutom fakta och 
kunskap får du konkreta råd och inspiration. Här finns också ett trettiotal recept på god och hälsosam mat. 
 
Hoffbrand’s Essential Haematology. Av Victor Hoffbrand, David P. Steensma.  
Hoffbrand’s Essential Haematology is a vital resource for all students and trainees, and a valuable reference for 
practicing specialists wishing to update their knowledge.  

Hälsorevolutionen : 12-veckorsprogrammet : för styrka, hälsa och glow.  
Av Maria Borelius , Rita Catolino.   
Du får lära dig om självledarskap, att finna ett inre lugn, att veta vad och när du ska äta och hur du ska träna. 
Vetenskapsjournalisten Maria Borelius och hennes coach Rita Catolino guidar dig till fitnessproffsens bästa 
tips, forskningens senaste insikter, blandat med egna lärdomar från både framgång och bakslag. 

Hälso- och välfärdsteknik : Vård i en föränderlig värld.  
Red. Susanne Frennert, Christine Gustafsson.  
Att leverera välfärdstjänster med god kvalitet och samtidigt leva upp till medborgarnas förväntningar är en 
utmaning för dagens och framtidens välfärdssystem och dess strukturer.  

Klimakteriet : handbok för vårdgivare. Av Eva Elmström.  
Boken vänder sig till vårdgivare som träffar kvinnor i medelåldern till exempel barnmorskor, sjuksköterskor, 
fysioterapeuter, läkare, dietister, psykologer och terapeuter. Den kan användas både under utbildning och i 
klinisk vardag. Boken är skriven av professionen för professionen. 
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Livet efter sexuella övergrepp : om hälsan, sexualiteten och vägen tillbaka.  
Av Anicia S. Eriksson.  
Många utsatta för sexuella övergrepp lever i det tysta. Det är snarare regel än undantag att känslor av skam och 
skuld infinner sig och svärtar ner stora delar av livet. Som utsatt kan frågorna vara många och den här boken 
ämnar svara på de vanligaste och ge den information och kunskap som behövs för att kunna ta sig vidare och 
älska sig själv. 
  
Maneter åldras baklänges : hur vetenskapen kan förlänga vårt liv. Av Nicklas Brendborg.   
I den här boken berättar Nicklas Brendborg en fantastisk historia om vetenskapens kamp mot åldrandet och 
vad vi själva kan göra för att leva längre. Vi förflyttas mellan spektakulära, högteknologiska experiment och 
havsdjupets mysterier.  
 
Naturliga vitaminer : en guide till alla vitaminer och mineraler du behöver.  
Av Lizzie Streit.   
I den här kompletta guiden får du mängder av inspirerande förslag på naturliga kostkällor för alla vitaminer 
och mineraler som kroppen behöver. Varje vitamin/mineral presenteras med en liten faktadel, vilka livsmedel 
som är extra rika på just den, tips på hur du får i dig din dagliga dos och förslag på olika rätter.  

Obstetrik. Red. Gunilla Ajne, Marie Blomberg mfl. Tredje upplagan.  
Denna rikt illustrerade lärobok berör samtliga aspekter på ämnet obstetrik, från konception och fysiologisk 
omställning under graviditet till handläggning av allt från det normala till det mest komplicerade. Livsstilsfak-
torer, drogmissbruk och betydelsen av fostermiljön för individens framtida hälsa berörs. 

 

Psykologi
Fyratusen veckor : tidshantering för ett ändligt liv. Av Oliver Burkeman.  
Vårt liv är i genomsnitt ungefär fyratusen veckor. De veckorna ska räcka för allt du vill och måste göra: arbete, 
familj, fritid, träning, andlig och personlig utveckling. Oliver Burkemans Fyratusen veckor är tänkvärd, under-
hållande och skriven med underfundig humor. 
  
Frågvisare : människans viktigaste verktyg.  
Av Nicklas Berild Lundblad & Fredrik Stjernberg.  
Som man frågar får man svar. Den här boken handlar om den mänskliga nyfikenheten, hur den uppkommit, 
vad som skiljer oss från djuren. Frågor ramar in våra liv och det är så vi orienterar oss i världen. Men bättre 
frågor kommer också att hjälpa oss att skaffa en bättre bild av världen. Den här boken ger förslag på hur.  

Föräldraboken om adhd. Av Lena Westholm. Tredje upplagan. 
Här finns många värdefulla tips på olika sätt att lösa problem och hur det kan bli lättare att hantera vardagen.  
Områden som tas upp är alla former av adhd, adhd i olika åldrar, skolgång, medicinering, fritid, mat- och sovva-
nor, relationer, känslor, och mycket mer. Boken avslutas med en framåtblick – hur det är att bli vuxen med adhd. 
 
Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper.  
Av Carl Martin Allwood, Martin G. Eriksson. Tredje upplagan. 
Vetenskapen påverkar våra liv på många sätt - att förstå dess förutsättningar och begränsningar är därför en 
viktig del av all högre utbildning. Denna bok ger olika perspektiv på vetenskap och förmedlar på ett enkelt sätt 
en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskaperna, med fokus på psykologiämnet.   

Handbok i jämställt föräldraskap. Av Marie Lok Björk. 
Det är kvinnan som ska bära och föda barnet, men när det gäller att bli förälder, då är kvinnor och män lika 
mycket förstagångsföräldrar. Här finns konkreta tips och personliga upplevelser. Ett femtiotal föräldrar delar på 
ett ärligt och generöst sätt med sig av sina erfarenheter, och visar att det finns många vägar att gå för att uppnå 
jämställdhet.  
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Hantera döden – en handbok. Av Jakob Ratz Endler.  
Hur ofta talar du om döden? Tanken på att vi en dag kommer att upphöra att existera är sorglig, skrämmande 
och för många av oss svår att ta till sig. Att tänka och prata mer kring döden – och att lära sig mer om vad som 
faktiskt kommer att hända – gör oss bättre förberedda. 
   
Helt slut och vägen tillbaka : en bok om när livet tvingar dig att stanna upp och  
lyssna på dig själv. Av Pia Vingestråhle.  
I den här boken delar författaren med sig av erfarenheter från sin egen resa genom och ut ur utmattning.  
Boken kan läsas av dig som fått diagnosen utmattningssyndrom eller av dig som känner ångest, panikångest 
eller stress. Den kan också läsas av anhöriga, kollegor eller den som arbetar med utmattning.  

 

Sociologi & samhällsvetenskap
Migration och etnicitet : perspektiv på mångfald i Sverige.  
Red. Mehrdad Darvishpour, Charles Westin. Tredje upplagan.  
Boken ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migrationsfrågor i Sverige och 
innehåller texter om bla. diskriminering på arbetsmarknaden, bostadssegregation, kriminalitet, migration och 
hälsa, heder, jämställdhet och maskulinitet.  
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Nya medicinska e-böcker
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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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Den kalla aprilsolen. Av Elísabet Jökulsdóttir.  
Vinnare av isländska litteraturpriset 2020. En älskad far går bort och sorgen driver dottern in i en spiral av 
missbruk och psykisk ohälsa. Men där finns också en motvikt: hoppet om kärlek. En berättelse baserad på 
delar av författarens eget liv. 

Den sista gåvan. Av Abdulrazak Gurnah.  
Människorna i ”Den sista gåvan” är offer för sina omständigheter, illa tilltygade av den globala migrationens 
tidvattensvågor, på flykt från sig själva. De är märkta av förlust, skam och rädsla. Här skildras deras rotlös-
het, skuldkänslorna gentemot dem som har lämnats kvar, deras längtan efter tillhörighet och deras försök att 
uppfinna sig själva på nytt. Det här är berättelsen om den sköra gränsen mellan förlust och frihet, mellan gamla 
svek och nya lojaliteter.

Där ljus och mörker möts. Av Eva-Lotta Eriksson.  
Under en språkresa i Italien blir Matilda inlagd akut på en psykavdelning i Bologna. Och när hon kommer hem 
står hennes familj handfallen – var har deras älskade, spralliga Matilda tagit vägen? Kvar tycks bara finnas ett 
tomt skal, som inte ens orkar ta sig upp ur sängen. 

Döden och våren. Av Mercè Rodoreda.  
I en icke namngiven by lever ett namnlöst folk med arkaiska seder och grymma ritualer. Berättarjaget är en 
fjortonårig pojke, vars mor har dött, som beskriver sin omvärld med alla dess brutala inslag. Pojkens mamma 
hade för vana att stå och skrika utanför de hus där par tillbringar sin första natt tillsammans. Och männen i byn 
tvingas simma i den underjordiska floden för att kontrollera att stenarna sitter på plats så att inte byn ska rasa 
ned i den. Ibland kommer de upp levande, men illa tilltygade eller lemlästade, ibland döda.

Ellinors modiga val. Av Katrine Wessel.  
Fjärde boken i serien om Familjen Winther. Ellinor Winther är en ung änka som efter makens död bor hos sina 
svärföräldrar. Men att sitta still de fina salongerna passar henne inte. Hon vill börja arbeta, något som svärmor 
Cecilia inte uppskattar. 
 
En annan del av mig. Av Emelie Joners.  
När Anna Svensson blir lämnad av sin pojkvän, rasar hennes liv samman. Samtidigt dör hennes kalla och 
reserverade mormor Alva och tar med sina hemligheter i graven. För att få veta mer om Alvas liv och komma 
ifrån hemstaden, beger sig Anna till Hälsingland och den övergivna släktgården. Där träffar hon Evert, som bor 
ensam i skogen och skyr omvärlden, och hans enda vän, lantbrukaren Jonas, vars liv har stagnerat. 

Enhörningen. Av Maria Grundvall.  
Olivias liv är en grå kompromiss och hennes jobb är en mardröm. Men hon har en plan. Hon ska till London för 
att äntligen carpa lite diem. Där bor nämligen universums mest fascinerande man, filmstjärnan Will Harris. Varför 
stanna kvar i en kvävande Helsingforsvardag när man kan göra en utflykt och kanske råka träffa sin idol? Lyck-
ligtvis är Olivia en vuxen, förståndig kvinna och inte en galen stalker. Annars kunde det sluta väldigt pinsamt. 

Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Av Amanda Romare.  
Fyra av tio vuxna i Sverige lever i singelhushåll. Det borde finnas nästan tre miljoner singlar i vårt avlånga 
land, och ett enormt antal potentiella partners för den som längtar efter kärleken. Ändå vill ingen bli tillsam-
mans med huvudpersonen i boken. Hon har testat allt. Dejtat killar över sin liga, i sin liga, under sin liga, 
svajpat på Tinder och raggat ute. Hon har dejtat jurister, forskare, bartenders, ingenjörer, livsmedelsförsäljare 
och snickare men förblir övergiven. Det är samma för hennes vänner. 

Skönlitteratur
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Hälsningar från den skotska vinterön. Av Jo Thomas.  
Stadstjejen Ruby vet att hon kommer göra resan till en avlägsen ö i Skottland för att träffa en farfar hon aldrig 
tidigare mött så kort som möjligt. Särskilt eftersom en familjekonflikt resulterat i att hon egentligen inte är väl-
kommen till Teach Mhor, hennes pappas föräldrahem. Snart efter att hon anlänt till det stora huset med utsikt 
över havet förstår hon dock att familjesituationen inte är så självklar som hon trott. Dessutom har det dykt upp 
en oväntad gäst i huset, som inte verkar ha några planer på att åka därifrån. 

Höga visan på Palermovägen. Av Annette Bjergfeldt.  
När Esthers morfar Hannibal köper huset på Palermovägen i Köpenhamn 1921 drömmer han om ett hem fyllt av 
musik och kärlek lika berusande som i Bibelns mäktiga Höga visan. Men det visar sig snart att hans utvalda, den 
ryska cirkusartisten Varinka, mycket hellre spelar på hundar. Hannibals sökande efter kärlek och konstnärskap 
förs vidare i familjen, och hans barnbarn, tvillingarna Esther och Olga, tävlar om att bli familjens yngsta konstnär. 

Inertia. Av Johan Daisne.  
Herr X sitter på kvällståget efter att ha föreläst i grannstaden. Efter att ha slumrat till vaknar han plötsligt i 
den stilla tågvagnen. Vad som först inte är uppseendeväckande framstår snart som väldigt besynnerligt, sover 
verkligen alla? Hur länge har han slumrat egentligen? Och himmelns ljus utanför tågfönstret tycks inte heller 
stämma överens med klockans läge. Är hans resa alls verklig?

Kaktus. Av Sarah Haywood.  
Susan Green har full koll på läget och en tydlig bild av hur hon vill att livet ska vara. Hon har en lägenhet som 
är perfekt att bo själv i och ett jobb som passar hennes logiska tänkande - här finns ingen plats för smetiga och 
kletiga känslor. Men när Susans mamma oväntat går bort, samtidigt som hon upptäcker att hon själv ska bli 
mamma, blir hennes största rädslor plötsligt verklighet. Hon håller på att förlora kontrollen.

Krona eller klave. Av Jeffrey Archer.  
I mitten av 1900-talet föds Alexander Karpenko i ryska Leningrad, och det står genast klart att Alexander är en 
ledare. Någon som kan få ett helt land att följa hans minsta vink. Men innan han hinner utveckla sina talanger 
händer något som ska förändra hans liv för all framtid. Hans far blir brutalt avrättad av KGB - och resten av 
familjen tvingas fly för sin egen överlevnad. Alexander och hans mamma har två val. De kan antingen hoppa 
på ett fartyg som är på väg till USA - eller ett som ska till Storbritannien. Vilket det blir får slumpen avgöra. 
Krona eller klave. 

Mimmis krog. Av Annica Triberg.  
Det är morgon på den karibiska ön S:t Anne. På trappan sitter Mimmi med en solvarm mango i handen och en 
trappa upp sover hennes dotter Elly. Att hon skulle bli kvar här var knappast något hon anade när hon i uselt 
skick lämnade Sverige. Efter en katastrofal skilsmässa och efter att ha tvingats sluta på reklambyrån där hon 
arbetade fick hon rådet av sin terapeut att förändra sitt liv. Kanske en resa? Ett par veckor i solen, var tanken. 
Nu har det gått tio år. Följ med Mimmi till hennes karibiska krog. 

Pappershem. Av Dominique Fortier.  
Homestead är det hus där poeten Emily Dickinson föddes och dog. Med vaniljgult tegel och skogsgröna föns-
terluckor tronar det fortfarande med utsikt över en magisk trädgård, som fylls av humlors surr under sommaren 
och snötäckta torra blomstänglar under vintern. För Emily Dickinson var Homestead den viktigaste platsen i 
hennes liv. Det är ett hus, ett hem, en plats där livet pulserar, inte minst i det inre.

Profeterna. Av Robert Jones Jr.  
Isaiah har Samuel och Samuel har Isaiah. Så har det alltid varit. De tar hand om djuren, men också varandra, 
och bygger en fristad i ladugården, där de finner närhet och hopp i en värld som styrs av hänsynslösa slaväga-
re. Men när en äldre slav börjar predika härskarens religion vänder sig de förslavade snart mot varandra. Isai-
ahs och Samuels kärlek, som var så enkel, uppfattas som syndig och som ett hot mot ordningen på plantagen. 

Röda korset. Av Sasja Filipenko.  
Aleksandr har just flyttat till Minsk och genomgår en stor livskris. I lägenheten intill bor Tatiana Aleksejevna, 
en nittioettårig gumma som lider av alzheimer. För sin nya granne berättar hon sin livshistoria som spänner 
över hela det sovjetiska 1900-talet med alla dess fasor. Dag för dag djupnar deras förståelse för varandra och 
en osannolik vänskap uppstår, i en pakt mot glömskan. 



8.

Sångfåglar. Av Christy Lefteri.  
Nisha är en kvinna från Sri Lanka som emigrerade till Cypern för att ge sitt barn en framtid. En kväll lämnar 
hon hushållet där hon arbetar, och hörs inte av igen. Polisen skriver av ärendet som ännu ett fall då en utländsk 
hushållsarbetare rymmer. Men oron och frågorna växer i Nishas arbetsgivare Petra, och i tjuvskytten Yiannis 
som drömmer om ett nytt liv tillsammans med Nisha. Vad har egentligen hänt? Varför försvann Nisha? Petra 
inser att det är upp till henne att utreda försvinnandet. 

Tant Gredelins julbryderier. Av Anna Lena Stålnacke.  
Vivi har äntligen sin efterlängtade butikslokal, och Gamla stan fullkomligt pyser av julmys. Hon och Mick 
är nyförälskade, och vore det inte för det tunga villkoret så vore livet perfekt. Vivis hyresvärd vill att hon ska 
göra folk av hans bortskämda vuxna dotter, och klarar hon inte det så förlorar hon lokalen och är tillbaka på 
ruta ett. 
  
Tebutiken på hörnet. Av Milly Johnson.  
På Spring Hill Square ligger Leni Merrymans omtalade tebutik på hörnet, specialiserad på bakverk, bokre-
laterade pappersvaror och omtanke. Molly Jones exman har dykt upp i hennes liv igen och vill rätta till allt 
innan det är försent. Will Lintons företag har gått omkull och hans fru har lämnat honom att ensam ta hand om 
spillrorna av sitt liv. Carla Pride har precis upptäckt att hennes framlidne make inte alls var den hon trodde. 
Hon måste hitta ett sätt att gå vidare och lämna det förflutna bakom sig. Kan de hitta den tröst och trygghet de 
behöver hos Leni i tebutiken? 

Vi dödar Stella. Av Marlen Haushofer.  
En kvinna försöker upprätthålla bilden av den perfekta familjen. Hon blundar för sin mans affärer, även när 
han inleder en relation med den unga Stella. Förbindelsen får ett tragiskt slut när Stella slänger sig framför en 
lastbil, och kvinnan tvingas leva med skulden. Är den delaktig som bara passivt ser på?

Vi är fem. Av Matias Faldbakken.  
På Råset, tre timmar norr om Oslo, bor Tormod Blustad med fru Siv och barnen Alf och Helene. Huset på den 
karga tomten har han byggt själv. Efter några utsvävande ungdomsår har Tormod blivit en trygg och pålitlig fa-
miljefar. Men i alla familjer finns det tomrum som måste fyllas. Så kommer hunden Snusken till huset. Och så 
händer det att Tormod en kväll går till verkstaden och blandar rödlera och konstgödsel - och frammanar krafter 
han inte anar räckvidden av. 

Vägen dit. Av Ana Porss.  
Tredje och avslutande delen i trilogin Herravälde. Anna vill mer med sitt liv än att arbeta i köket på Hotel du 
Nord i Borås och utvandrar som ensamstående kvinna till Amerika. I Chicago får hon anställning som hem-
biträde och lär känna en annan svensk kvinna, Karin. Tillsammans utforskar de staden där både hederligt folk 
och brottslingar lever. Anna känner sig rotlös och så småningom söker hon sig västerut. I Hollywood får hon 
tjänst som kokerska i filmmogulen Samuel Goldwyns hem. Där serverar hon filmstjärnor som Charlie Chaplin 
och Marlene Dietrich och en kväll söker Greta Garbo upp henne i köket. 

Vägskäl. Av Jonathan Franzen.  
Första delen i en kommande trilogi. Vi dras raskt in i svenskättlingarna Hildebrandts hiskeliga familjesaga. 
Familjefadern är den veke och självcentrerade prästen som försöker parera sin psykiskt instabila och geniför-
klarade hustru. Deras fyra barn driver den dramatiska historien framåt. Medan Vietnamkriget rasar, och deras 
land plågas av motsättningar, pendlar de mellan syskonkärlek och upprivande rivalitet. Och deras livsöden 
kastas mellan lyckorus, förtvivlan och svek.  
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Asfaltsland. Av S. A. Cosby.  
Beauregard »Bug« Montage är numera en hederlig mekaniker, kärleksfull make och hårt arbetande far. Och han 
vet att det inte finns någon framtid för den han brukade vara: den amerikanska östkustens bästa flyktchaufför. 
Men när Bugs omsorgsfullt uppbyggda nya liv börjar gå i spillror dras han obönhörligt tillbaka. När en tidigare 
partner hör av sig om en juvelstöld drivs han till att än en gång sätta sig i förarsätet. Hemsökt av den man han en 
gång var måste Bug nu hitta ett nytt sätt att navigera i detta asfaltsland. Eller dö medan han försöker. 

Betraktaren. Av Helene Flood.  
Rikke är lyckligt gift med sin ungdomskärlek Åsmund. Tillsammans har de två barn och de bor ett stenkast 
från Oslos innerstad. Allt känns perfekt. Harmonin bryts dock när familjens granne ovanpå hittas död, mördad. 
I ett slag förbyts idyllen i något helt annat. 

Central Park. Av Guillaume Musso.  
En tidig morgon i Central Park vaknar Alice och Gabriel på en bänk, fastlåsta i varandra med handbojor. Hur 
hamnade de i den här situationen? Vems är blodet på Alices blus? Varför saknas det en patron i hennes tjänste-
vapen? Alice och Gabriel har inget annat val än att söka efter svaren tillsammans så att de kan återvända till sin 
vardag, men de är inte beredda på att sanningen kommer att vända upp och ner på deras liv. 

Tro mig när jag ljuger. Av Ellen G. Simensen.  
Lars Lukassen är polis i Hønefoss och när polischefen behöver ta tjänstledigt får Lars kliva in i rollen som 
tillfällig chef. Detta gör det ännu svårare för honom att vara ensamstående pappa och ha tid för sin åttaåriga 
dotter Annie. När en man hittas död på en stig vid Storälven tycks det först handla om en naturlig död, men det 
finns frågetecken. Vid obduktionen visar det sig att mannen har stora mängder metanol i blodet. Har han blivit 
förgiftad? I samma veva får polisen in en anmälan om en man som kallas Sagoberättaren, som skrämt barn 
utanför skolan med otäcka berättelser. 

En våldsam natur. Av Alex Finlay.  
Matt Pine möts av FBI när han kommer till sitt studentrum på universitet. De levererar förödande nyheter: 
Matts mamma, pappa och två yngre syskon har hittats döda i huset de hyrt under sin semester i Mexiko. För 
sju år sedan dömdes Matts bror till livstids fängelse för att ha mördat sin flickvän och för några år sedan släpp-
tes en Netflix-dokumentär om broderns fall. Dokumentären propagerade för broderns oskuld men Matt själv 
har aldrig trott att brodern är oskyldig. Nu tvingas Matt träffa sin bror för första gången på sju år och sen måste 
han till Mexiko. Allt mer pekar mot att familjens död inte var en olycka och Matt måste ta reda på sanningen 
om sin familjs sista dagar. 

Herr Nymans detektivbragd. Av David Nessle.  
Notisskrivaren Einar Nyman lyckas oväntat få en intervju med August Strindberg där nationalskalden går till 
rasande angrepp mot tidens vurm för dumdristiga polarexpeditioner. Detta blir upptakten till en serie händelser 
som slutar med att den unge journalisten tvingas ikläda sig rollen som detektiv och äventyrare och själv delta i 
en expedition till ishavet. 

Internutredaren. Av Leif SB Andersson.  
Länskriminalens sektion för särskilda insatser – SSI – har ansetts vara Stockholmspolisens spjutspets mot den 
grova organiserade brottsligheten. Men det börjar bli tydligt att resultaten har uppnåtts genom våldsamma och 
olagliga metoder. Även mutor och korruption förekom. Stockholms polismästare beslutar att SSI ska upplösas. 
Kriminalpolisen och mordutredaren Peter Fleming får i uppdrag att som internutredare handlägga ärendet. Han 
ska se till att de kriminella poliserna åtalas och döms, så att de kan sparkas ut ur poliskåren för gott. Och han 
ska göra det i hemlighet. Jobbet blir inte lätt, de kriminella poliserna har stora nätverk och de visar sig vara 
villiga att göra allt för att inte bli dömda. 

Julmord i skärgården. Av Anna Ihrén.  
Femte delen i serien Morden på Smögen. Smögen är täckt av snö och is. Den kallaste vintern på många år har 
lagt sig över det vackra kustlandskapet. På myren uppe i bergen där barnen brukar åka skridskor, hittar två poj-
kar en död kvinna till hälften fastfrusen i isen. Bredvid henne ligger ett mycket gammalt föremål. Det är bara 
några dagar kvar till julafton och precis när Dennis och Sandra börjat hitta lugnet inför julledigheten landar 
ärendet på deras bord. 

Deckare & thriller
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Mörkläggning. Av Simon Scarrow.  
Berlin, december 1939. Kriget har brutit ut, vintern kommer med iskyla och invånarna är allt ängsligare. En 
före detta filmstjärna hittas mördad vid järnvägen och kriminalinspektör Horst Schenke skickas till mordplat-
sen med order om att snabbt hitta den skyldige. Schenke har inte råd att göra ett enda misstag då han redan 
vägrat att gå med i Nazistpartiet. Och i Tyskland är priset för illojalitet lika med döden. 

När körsbärsträden blöder. Av Mats Arhen.  
Det är en oktoberdag när katastrofen slår till. Ingen förstår riktigt vad som hänt. Att han avlidit av ett hagel-
skott mitt i bålen från några meters avstånd kan rättsläkaren konstatera, men vem som har gjort det verkar 
omöjligt att lista ut. Släkt, vänner, grannar och socialtjänsten förhörs, men ingenting som förklarar mordet 
dyker upp. 93-årige Julius bor ensam i ett mindre hus med en trädgård och nära till sjön några mil från Stock-
holm. När drömmarna spökar, grannen och före detta polisen Nyman irriterar och tomtgränserna ifrågasätts 
skakas tillvaron om. De begravda hemligheterna riskerar att komma fram och Julius blir allt mer desperat. 

Nödrop. Av Grethe Bøe.  
När relationen mellan Ryssland och Nato nått sin absoluta fryspunkt genomför Nato sin största övning någon-
sin i Finnmark. Ett F-16-plan med Nato-piloterna Ylva Nordahl och John Evans ombord hamnar i en konfron-
tation med ett ryskt flygplan och blir nedskjutet. Incidenten utlöser en storpolitisk kris, där både Ryssland och 
Nato tolkar händelsen som ett angrepp. Det enda som kan förhindra en fullskalig konflikt är att Ylva och John 
lyckas ta sig tillbaka till Norge för att avslöja vad som egentligen hände. 

Regissören. Av M. W. Craven.  
Det är jul och en seriemördare lämnar kroppsdelar till beskådan över hela grevskapet Cumbria i nordvästra 
England. Ett obegripligt meddelande lämnas kvar på varje scen: #SSU6. Washington Poe och Till Bradshaw 
kallas in för att utreda och konfronteras med ett fall som inte tycks gå ihop. Varför hade vissa av offren bedö-
vats, medan andra tvingats dö i fruktansvärda våndor? En FBI agent hör av sig, hon tror inte att Poe och Tilly 
alls har med en seriemördare att göra. Hon tror att de står inför något ännu farligare: en man som kallar sig 
Regissören. 

Silverview. Av John le Carré.  
Julian Lawndsley har lämnat den hektiska affärsvärlden i London för ett lugnare liv i en sömnig engelsk 
kuststad, där han öppnat en bokhandel. Inom kort får han kontakt med Edward, en verserad herre som bor i 
Silverview, det mäktiga huset i utkanten av staden. Men vad finns i Edwards förflutna och varför är han så 
intresserad av Julian? Spåren leder till en av underrättelsetjänstens mörkare hemligheter, och till en läcka som 
kan få ödesdigra konsekvenser. 

Svärmor : en krim-feelgood i coronatider. Av Johan Elfner.  
Livet leker för det förälskade paret Tess och Magnus som startar en konferensverksamhet som går galant. De 
blir omtalade och pengarna rullar in. Fram tills corona sätter stopp för verksamheten: plötsligt har de skulder. 
Kanske kan Magnus stenrika mamma Margareta hjälpa dem med ett lån? Men nej, snålare människa finns inte. 
Dessutom avskyr hon sin svärdotter. Ett sista försök ska göras på svärmors 85-årsdag. Men Tess blir smittad 
med corona. Ska hon ändå besöka sin svärmor, tro? Blir man skyldig till mord om man medvetet smittar någon 
med corona? Och kan det bevisas?

Syndoffer. Av Jeanette Bergenstav.  
Ingen har hört något. Ingen har sett något. Ändå har två personer blivit brutalt mördade i Torshammarskolans 
nyrenoverade bildsal. Utsänd av lokaltidningen råkar frilansjournalisten Jennifer Sundin kliva rakt in på brotts-
platsen. Innan hon larmar tar hon närgångna bilder av de sargade kropparna. Snart inträffar ytterligare ett mord 
i ett stillsamt radhusområde i närheten. Finns det ett samband? Fallen väcker den gamla kriminalreportern 
inom Jennifer. 
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Skönlitteratur på engelska
Razorblade Tears. Av S. A. Cosby.  
Ike Randolph left jail fifteen years ago, with not so much as a speeding ticket since. But a Black man with 
cops at the door knows to be afraid. Ike is devastated to learn his son Isiah has been murdered, along with 
Isiah’s white husband, Derek. Derek’s father Buddy Lee was as ashamed of Derek being gay as Derek was of 
his father’s criminal past. But Buddy Lee - with seedy contacts deep in the underworld - needs to know who 
killed his only child. Desperate to do better by them in death than they did in life, two hardened ex-cons must 
confront their own prejudices about their sons - and each other - as they rain down vengeance upon those who 
hurt their boys. 

The last gift. Av Abdulrazak Gurnah.  
Abbas has never told anyone about his past - before he was a sailor on the high seas, before he met his wife 
Maryam outside a Boots in Exeter, before they settled into a quiet life in Norwich with their children, Jamal 
and Hanna. Now, at the age of sixty-three, he suffers a collapse that renders him bedbound and unable to speak 
about things he thought he would one day have to. Jamal and Hanna have grown up and gone out into the 
world. They were both born in England but cannot shake a sense of apartness. 

The Lincoln Highway. Av Towles Amor.  
In June, 1954, eighteen-year-old Emmett Watson is driven home to Nebraska by the warden of the juvenile 
work farm where he has just served fifteen months for involuntary manslaughter. With his mother long gone, 
his father recently deceased, and the family farm foreclosed upon by the bank, Emmett plans to pick up his 
eight-year-old brother Billy and head to California to start a new life. But when the warden drives away, Em-
mett discovers that two friends from the work farm have stowed away in the trunk of the warden’s car. They 
have a very different plan for Emmett’s future, one that will take the four of them on a fateful journey in the 
opposite direction - to New York City.

 

Blickfångarna. Av Mons Kallentoft.
Djävulens advokat. Av Katarina Wensstam.
Jordoffer. Av Helén Wigh.
Slukhål. Av Tove Alsterdal.
Vinnarna. Av Fredrik Backman.

De bästa åren (drama)
Dom kallar oss raggare (dokumentär)
Dune (science fiction)
Free Guy (komedi, action)
Respect (drama, biografi Aretha Franklin)
Sista brevet från din älskade (drama)
The father (drama, alzheimers sjukdom)
The suicide squad (action, komedi)
Yakari - djurens bästa vän (animerad, barn- och familjefilm) 

Ljudböcker på Mp3

Film
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Adrenalina : mina okända berättelser. Av Zlatan Ibrahimović.  
Zlatan Ibrahimovic berättar öppet och ärligt om fotbollen, oron för framtiden och om den svåra konsten att låta 
adrenalin och balans ta lika stor plats såväl i vardagen som på fotbollsplanen. Det är en 40-årig mans dagbok. 
En man som gör upp med sitt förflutna och ser framtiden rakt i ögonen som om den vore ännu en motståndare 
att möta i närkamp. 

Att bära sig själv. Av Peter Jöback m.fl.  
Peter Jöback artisten, musikern och skådespelaren berättar för första gången om sitt liv i scenens tjänst, och 
om en pojke vars barndom slogs i spillror. Det är en självbiografi om att komma till insikt och försoning men 
också en lustfylld kärleksförklaring till livet med musiken. 

Det perfekta plåstret. Av Stina Oscarson.  
Stina Oscarson är dramatiker och kulturskribent. I boken går hon från att tro på politiken till att tro på människan. 
Förståelsen av världen, politiken, samhället och människan. Begrepp som frihet, moral och sanning kommer säl-
lan när man söker. Svaren finns inte på de platser man trodde och är inte heller alltid de man kanske önskat. 

Där jag kommer ifrån. Av Dragomir Mrsic.  
Som liten lämnar Dragomir Jugoslavien tillsammans med sin familj för att söka ett bättre liv i Stockholmsför-
orten Fittja. Där dras han in i kriminalitet, då ingen annan väg verkar möjlig. Med öppenhet och stor berät-
targlädje redogör han för en resa med toppar och dalar – om hur tiden i fängelse efter ett omtalat bankrån blir 
vändpunkten för honom, och om livet som skådespelare i det absoluta toppskiktet. 

Efterskalv. Av Nadia Owusu.  
Född i Dar es Salaam av en armenisk mor och en ghanansk far, uppvuxen i Europa och Tanzania; från New 
York och en allt värre personlig kris berättar Nadia Owusu sitt livs historia. Den rymmer en mängd förluster 
och sorger: en faders död, en moders frånvaro, gamla pojkvänner, skolkamrater, vänskap och svek. För svart 
för att vara amerikan, för vit för att vara ghanan, och ständigt tvungen att förhålla sig till en rasistisk världs-
bild, oavsett om hon befinner sig i Brooklyn eller Dar es Salaam. 

En qvinna läkare! : doktor Karolina Widerström. Red. Eva Blomberg.  
Karolina Widerström (1846–1949) var Sveriges första kvinnliga läkare och kirurg. Hennes mottagning i Stock-
holms Klarakvarter blev en stor framgång och hon arbetade oavbrutet för kvinnors hälsa och rättigheter. Sex 
författare ger en unik inblick i hennes liv, gärning, relationer och roll i samhällsdebatten. 

Från Östermalm till Hinseberg. Av Monica K. Guerra.  
2018 mottar Monica ett gåvobrev från vad hon tror är hennes mamma. Det ska visa sig bli början på en lång 
resa som kantas av ångest, tårar och förvirring när hon blir dömd till att sitta inne på ett av Sveriges mest om-
talade fängelser. Från Östermalm till Hinseberg är Monicas historia, hennes upplevelser av tiden där hon inte 
bara försöker överleva, utan även söker upprättelse. 

Ge aldrig upp. Av Bear Grylls.  
Äventyraren Bear Grylls berättar om sina värsta expeditioner och delar med sig av personliga historier från 
sina mest spektakulära överlevnadssituationer. Han tar också med oss bakom kulisserna på sina populära teve-
program. Vi får veta hur det var att ha med sig president Obama, och secret service, ut i vildmarken, samt hur 
världsstjärnor som Roger Federer och Julia Roberts egentligen klarade sig i det vilda. 

HasseåTage : humorparet som roade och retade Sverige. Av Kalle Lind.  
Vem var Robert Lind i Kramfors? Vad hade Jan i fickan? Och vad i helvete hade de för sig inne i banken efter 
tre? I ”HasseåTage” guidar Kalle Lind läsaren genom humorduon Hasseåtages gemensamma produktion. Via 
nedslag bland dessa underhållningsgiganters många verk får vi en bild av vad som ledde fram till alla infall, 
influenser och improvisationer.

Biografier
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Hjärtat. Av Daniel Bergman.  
Daniel Bergman, ambulanssjuksköterska och filmare, berättar om ett liv som tagit många överraskande vänd-
ningar: från en karriär inom filmen som biografmaskinist, passare, regissör till den som livräddare. En livräd-
dare som ständigt behöver räddas till livet. För Daniel Bergman drabbas på kort tid av två allvarliga diagnoser, 
både MS och ett hjärtfel av det allvarliga slaget. 

Kolossal frihet. Av Deborah Levy.  
En samlingsutgåva av Deborah Levys tre självbiografiska titlar Things I dont want to know, Cost of living och 
Real Estate som utgör hennes litterära och feministiska manifest A living autobiography. Levu utgår från sin 
personliga historia och associerar fritt kring könskamp och politik, filosofi och litterär teori samt vänskap. 

Korthuset : en domares berättelse om kickarna och spelet bakom världsfotbollen.  
Av Jonas Eriksson.  
Jonas Eriksson var under arton år en av Fifas toppdomare. Nu berättar han om den ensamma vägen till toppen, 
varför han slutade och vad som händer bakom kulisserna på den internationella toppfotbollen, som präglas av 
korruption, svågerpolitik och egoistiska världsstjärnor. Gör en proffsdomare en perfekt match, säger ingen ett 
ord om saken. Gör man en dålig, är man direkt allas hatobjekt, ensam ansvarig för allt. 

Minnen och historier från Lappmarken. Av Udtja Lasse.  
Berättelserna är inspirerade av verkliga personer och händelser i de trakter i Lappmarken, där författaren till-
bringade sin barndom. Läsaren ges här, ofta humoristiska, beskrivningar av säregna människoöden, medkän-
nande skildringar av hur skeenden i omvärlden kan sätta djupa spår i människans tillvaro på avlägsna platser. 

Närbilder : anteckningar i ljuset av en märklig vår. Av Anna Kåver.  
Den här boken handlar om en omvälvande vår. Våren 2021. Pandemin höll oss ännu i ett järngrepp, fick oss att 
fundera över de existentiella villkoren och ompröva våra livsstilar. Anna Kåver delar med sig av sin dagbok 
från denna märkliga period. Med skärpan inställd på det nära betraktar hon allvarsamt, men också med under-
fundig humor livet med dess faser, motgångar och övergångar - årstider, ålderstider, yrkestider, tillsammansti-
der och självklart de orostider som nu sveper in över världen.

Son till Tolstoj : berättelsen om Lev Lvovitj Tolstojs liv. Av Ben Hellman.  
Lev Lvovitj Tolstojs beundran inför sin berömde far slog ständigt över i uppror. I Sverige fann han sin hustru 
och sitt idealsamhälle, men han lämnade alltför ett kringflackande liv. Ben Hellman lotsar oss genom ett dra-
matiskt levnadsöde. 

Transformation. Av Rickard Söderberg.  
Kronprinsessan Victoria fyller år och det är tv-sänd konsert. Mitt i glittret står den folkkära operasångaren 
Rickard Söderberg. Han ler, samtidigt som både kropp och själ är på väg ner i ett bottenlöst hål av stress och 
ohälsa. Detta är Rickards egna ord om vad som hände efter att tv-kamerorna stängdes av och den transforma-
tion hans publik sett honom gå igenom de senaste åren. 
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Allt för dina kaniner. Av Anna Harenius m.fl.  
Kaniner är komplexa djur med behov kring skötsel, beteenden och levnadsmiljö. Den här boken ger dig svaren 
på hur du kan göra det så bra för möjligt för kaniner du har i hemmet, eller professionellt i ditt yrke. 

Budapest : en långhelg bortom turiststråken 2. Av Hasse Nylén.  
Med boken får du hjälp att hitta de intressantaste delarna av innerstaden, tips på över 160 matställen där den 
genuina maten serveras. Du får en bakgrund till dagens politiska läge. Du får Budapest bortom turiststråken. 

Börja måla med gouache : grunder och tekniker för att måla världen omkring dig.  
Av Emma Block.  
Gouache är som en blandning av akvarell och akryl, vattenlösligt men ogenomskinligt och kan läggas på i la-
ger. I trettio lektioner lär du dig måla motiv från vardagslivet från enkla motiv, som din kaffekopp, till avance-
rade, såsom fluffiga djur och porträtt av vänner och familj.

De bästa spelen med papper och penna. Av Dan Glimme.  
Här finns över 40 spel och förutom klassiker som sänka skepp, luffarschack och hänga gubbe, finns ett stort an-
tal nytänkande och kluriga spel med papper och penna som du aldrig har sett innan: kamikaze, jotto, ubåtsjakt, 
target, squeeze, fyrdimensionellt tripp-trapp-trull, pappersboxning, sifferhopp och formel 1.  

Desserter! : din steg för steg-guide till lyckade efterrätter. Av Tea Malmegård.  
Boken vill hjälpa dig att få restaurangklass på dina efterrätter. Det är en bok som pedagogiskt visar hur du sät-
ter samman desserter med rätt smak, balans och textur. 

Dokumentation Nordvärmland.  
Med bidrag av Amanda Svensson, Carina Henriksson, Gunilla Rolness, Malin Rang, Jenni-
fer Wellne, Olga S. Höjerström, Emelie Mikkonen, Wictoria Wikström, Ulrika Jäger.  
En bok om vad som krävs för att hålla Nordvärmland levande, vilka skygga väsen som göms i skogarna och 
hur de kraftfulla naturplatserna kan nå våra innersta känslor. 

En annan slags trädgård : månadsflor, slow flowers och skönheten i varje årstid.  
Av Emily Bratt.  
Trädgårdsmästaren Emily Bratt lär dig allt om snittblomsodlingar, om perenntårtor och den vilda floran. Det 
nya blommande trädgårdsidealet har djur i trädgården och biologisk mångfald.  

Förhandlingsboken : konsten att få vad som helst från vem som helst. Av Johan Thorell. 
Oavsett om du är ute efter att bygga starkare relationer, få en högre lön eller nå bättre överenskommelser så är 
konsten att förhandla en viktig nyckel för att lyckas. Effektiv förhandling handlar inte bara om att förbereda sig 
väl, det handlar minst lika mycket om att vidga sina vyer, vara kreativ och flexibel när situationen kräver det.

Healthy happy food : hållbar och hälsosam på 28 dagar med växtbaserad kost.  
Av Annika Kvist, Viktoria Tindberg.  
Författarna lär dig fördelarna med att äta växtbaserad kost, hur du ska äta grönt för att leva längre enligt blå zo-
nerna, vilka näringsämnen din kropp behöver och hur du får i dig dem. De förklarar också den gröna tallriks-
modellen och bjuder på 63 växtbaserade recept, som går snabbt att tillaga och som innehåller få ingredienser. 

Khadijas kök : recept från Östafrika. Av Khadija Mohamud.  
Det östafrikanska köket står i fokus med recept på injera, sambusas, dorho wat och femtiotalet andra smakrika, 
välkryddade rätter. Khadija Mohamud har här samlat sina godaste rätter vars recept annars kan vara svåra att 
hitta på svenska 

Faktaböcker 
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Knopar : som förenklar ditt liv. Av Miki Anagrius.  
Boken handlar om vardagslivet snarare än båtlivet, och författaren visar hur enkla knytkunskaper blir till an-
vändbara, roliga och snygga knopar för att hänga upp, bära, förvara, organisera och koppla ihop olika saker.  

Marias vantar : en bok om näverstickning - vantar, mössor, småslöjd. Av Inez Assk.  
Författaren förmedlar den mjuka ulltrådens berättelse från sin mormors mor som levde i Finnsjön i norra 
Värmland. Genom presentationen av ett 20-tal vantar och mössor med bilder och praktiska skisser inspirerar 
boken till egna arbeten.  

Otto Nordenskjöld genom kameran : forskningsresorna i bilder. Av Claes G. Alvstam m.fl.
Otto Nordenskjöld var en av Sveriges mest kända upptäcktsresande och polarforskare under åren kring det 
förra sekelskiftet. Nyligen påträffades talrika skioptikonbilder från Nordenskjölds samlade föreläsningar.  

Papua : bland paradisfåglar och djävulsrockor. Av Magnus Lundgren & Staffan Widstrand.  
Årets Pandabok 2022. En fotoreportagebok om några av jordens allra mest artrika och säregna vildmarker - 
regnskogarna och korallreven i Nya Guineas övärld. 

Simple weave : väv utan vävstol. Av Kerstin Neumüller.  
Författaren visar hur man kan väva med redskap som är lätta att tillverka själv och som ofta inte är större än att 
de får plats i en byxficka. Här finns inspiration både för de som aldrig har vävt men är sugna på att prova och 
för erfarna vävare. 

Skotten i Sarajevo : upptakten till första världskriget. Av Andreas Marklund.  
Den 28 juni 1914 ägde ett brutalt dubbelmord rum på öppen gata i Bosnien-Hercegovinas huvudstad Sarajevo. 
Här berättar Andreas Marklund om detta ödesdigra dubbelmord. Om offren, mördaren, sammansvärjningen 
och den närmast osannolika kedja av misstag och missförstånd som gjorde att ärkehertigparets öppna bil tvär-
bromsade och stannade rakt framför mordvapnet. 

Sticka från grunden. Av Ivar Asplund.  
Med ett tjugotal projekt i varierande svårighetsgrad – från det enklaste enkla till det mer utmanande – är det 
här en bok både för nybörjare och mer erfarna stickare. 

Sveriges nationalparker : upplevelser och vandringsturer i Sveriges 30 nationalparker 
från söder till norr. Av Jørgen Hansen.  
Boken går igenom alla Sveriges nationalparker och berättar om områdenas historia och de unika naturvärden 
som har gjort att de utsetts till nationalparker. Läs om parkernas speciella växt- och djurliv och få tips på natur-
upplevelser, till exempel vandrings- och cykelturer, samt information om tillgänglighet och faciliteter. 

Tjolöholms slott : en sagolik historia. Av Elisabeth Svalin Gunnarsson.  
En bok om Tjolöholm är en bok om arkitektur och inredningskonst. Men det är också en bok av berättelser. Få 
platser i Sverige kan bjuda på så många fascinerande och fängslande berättelser som Tjolöholm.

Tomtar. Av Wil Huygen.  
Visste du att tomtar är sju gånger så starka som människor? Eller att tomtepar alltid får tvillingar? Wil Huygen har 
gjort vetenskapliga observationer av tomtarnas kultur och levnadsvanor. Boken täcker allt från tomtars anatomi, 
utbildning och arkitektur till deras relationer till andra mytiska väsen, med illustrationer av Rien Poortvliet. 

Villa, Volvo, vovve : the local’s word guide to Swedish life. Red. Catherine Edwards & 
Emma Löfgren.  
Swedish has enriched the English language with moped, ombudsman, and smorgasbord. While culturally, 
Abba, Ikea, Spotify, and Volvo have become part of the global lexicon and in many ways transcend their Swe-
dish origins. But it is more recent words like lagom (moderation) and fika (coffee breaks) which have pushed 
Swedish language and culture deeper into the global consciousness. 
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Anna och det stora teaterspektaklet. Av Erik Magntorn & Ane Gustavsson.
Bzzz! Av Delphine Chedru. 
Det är jag som är Ester. Av Elin Lindholm, Ellen Odlöw.
Lilla tomten julpyntar. Av Moa Eriksson Sandberg & Erik Sandberg (pekbok)
Snark! : så sover djuren. Av Sara Åhlström, Rickard Blom.
Sportig ABC-bok igen! Av Åsa Sandell.
Yngve och vargpappan. Av Ola Rydberg. 

Den magiska julkatten. Av Ester Roxberg, Maximilian Svensson.  
Det var dagen före julafton. Vi var i skogen och grillade korv. Det var då han dök upp, Sixten. ”Usch!” ropade 
föräldrarna när de fick syn på honom. ”Vilken äcklig katt! Rör den inte!” Men den stackars traskatten ser så 
frusen och hungrig ut att pojken inte kan låta bli att mata den. Han följer efter katten in i den snöiga skogen 
och snart börjar otroliga saker att hända. Är den slitna katten i själva verket någon helt annan - någon som 
verkligen har med julen att göra? 

Jul i Valleby – Julsabotören. Av Martin Widmark.  
En bok i LÄS & LÖS-format där du hjälper Lassemajas detektivbyrå att lösa mysteriet! Det är kvällen innan 
julafton, och Vallebyborna har samlats i kyrkan för en mysig pysselkväll. Men mitt under pysslandet händer det 
som inte får hända: Jesusbarnet som ska ligga i julkrubban försvinner! Vem är skurken som vill sabotera julen? 

Min morfar bor på månen. Av Sigrid Nikka, Mikaela Nordlund.  
Några saker som man ändå har i köksskåpet, det är allt man behöver för att bygga en raket. Det berättade mor-
far för Maggan, innan han försvann. Nu bor han på månen som han sa att han skulle göra, med månkatter och 
rymdkråkor, långt borta från Maggan och mamma i stan. Men Maggan har en plan. Hon ska hitta morfar. Först 
måste hon bara ta sig till månen.

Sweet dreams, Elina. Av Helena Eriksson.  
Elinas största dröm är att bli en lika bra fotbollsspelare som Carolin Westman i Grönlöven. När det äntligen 
är fotbollskola börjar Elina må dåligt och hon tvingas avbryta. Det visar sig att hon har diabetes. Elinas värld 
kastas omkull. Vad kommer andra att säga om henne nu? Och framför allt: måste hon ge upp drömmen om att 
bli fotbollsproffs?

Tjejer får ju inte tacklas. Av Lina Lennartsdotter Elmblad, Anna Strindberg.  
”U10 börjar sin träning strax. Du kan väl vara med?” säger Tim plötsligt. Maja sväljer hårt. Nervössväljet. 
Men samtidigt pirrar det i magen. Vad skulle laget säga? Hon vet att de inte vill ha henne där. Samtidigt en 
chans att vara med på en träning med Tigrarna. Det vill hon inte missa. 
 
Tor & Tea bygger en koja. Av Anna Hansson.  
Tor och Tea bygger en koja är den sjunde boken i den lättlästa serien Läshuset, nivå 2. Texten är skriven med 
gemener och läsbarhetsindex (lix) är 4. 

Trollformler & besvärjelser : för vardagliga händelser. Av David Sundin.  
Här är en bok full med trollformler och besvärjelser för vardagliga händelser – för vår tid. Så att man kan få 
hjälp med att till exempel få äcklig mat att smaka godis, förbättra sitt wifi, fixa sovmorgon eller få någon att 
veta att man tycker om den. Men... kanske är det också så att den här boken är proppfull med magiska ledtrå-
dar och hemliga koder – som tillsammans bildar en nyckel till ett storslaget äventyr?

Bilderböcker 

Barn- & ungdomsböcker

Ca 6 - 9 år
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Gömstället i Amsterdam. Av Jakob & Hanna Blixt.  
Tidsresenärerna Milton och Iona hamnar i 40-talets Amsterdam där de av en slump får dela gömställe med 
ingen mindre än Anne Frank och hennes familj. Gömstället i Amsterdam är fortsättningen på Uppdraget i 
London i serien Historieväktarna.  

Drakar. Av Johan Egerkrans.  
Drakar, eller legender om drakar, har funnits med människan sedan urminnes tider. I nästan alla kulturer och 
religioner har drakar och ormar haft en given plats. Vad är det som fascinerar så med de här eldsprutande repti-
lerna? Och varifrån kommer de?

Historien om allting (på 32 sidor). Av Anna Claybourne.  
Här finns svaren alla vill veta, och i synnerhet barn: Hur uppstod universum? Vad är jorden gjord av? Varför 
försvann dinosaurierna och vilka var de första människorna? 

Mina första nordiska djur. Av Emma Jansson.  
Lär dig kort och innehållsrik fakta om skogens konung älgen, Smålands landskapsdjur uttern och den vackra 
fjällräven. Du får lära dig se skillnad mellan fälthare och skogshare samt vessla och hermelin. 

Skelett. Av Bengt-Erik Engholm & Jojo Falk.  
Här får du lära dig nästan allt om skelett och benknotor - som att vissa djur har skelettet på utsidan av kroppen, 
vad man upptäcker när man undersöker ett dinosaurieskelett och varför pirater har en döskalle på sin flagga. 

Ca 9 - 12 år

Fakta för barn 
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