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Medicin
•

Akutboken. Av Magnus Johansson. 2:a uppl.

•

Akut internmedicin : behandlingsprogram 2019. Red. Johan Hulting. 8. uppl.

•

Att bli förälder med MS. Biogen läkemedel/Neuroförbundet.

•

Autism inifrån : speglingar av ett autistiskt vi. Red. Serena Hasselblad, Dennis Hansson.

•

Familjeterapi : en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer.
Av Ulrika Ernvik.

En bok i fickformat om handläggning av akuta sjukdomstillstånd hos vuxna patienter. I boken finns bland
mycket annat även läkemedelsdoser samt diagnos- och behandlingsriktlinjer. Boken omfattar medicin,
kirurgi, ortopedi, urologi och flera andra områden inom akutsjukvård.

Behandlingsprogrammet Akut internmedicin är främst avsett för läkare på medicinkliniker och subspecialiteter. Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter.

Den här boken vänder sig till dig som har MS (och till din partner) och tar upp de där frågorna: om sexliv
och fertilitet, graviditet, förlossning och amning och om att ha barn när man har MS.

Texterna i boken är resultatet av att en grupp autistiska vuxna träffats för diskussioner och för att dela
personliga erfarenheter. Genom att spegla sig i varandra, i rum där det autistiska är normen, skapas ett
autistiskt vi och med detta uppstår en viktig gemenskap.

Boken beskriver det familjeterapeutiska arbetet och familjeterapeutiska teman, samtidigt som den ger
läsaren förslag till interventioner, aktiviteter och hemuppgifter som passar alla åldrar. Boken vänder sig
till terapeuter, socionomer, psykologer och psykiatriker som arbetar eller vill arbeta mer med familjer.

•

Grundläggande vård och omsorg. Av Sara Eweson, Stina Zegarra Willquist.

•

Hjärtsmart : orka mer och lev längre. Av Katarina Steding-Ehrenborg.

•

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikation 2018-2020.
Red. T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru.

Den här boken, Grundläggande vård och omsorg, ger eleven kunskap och förståelse som kan användas i
det framtida yrkeslivet, oavsett om det är som barnskötare, personlig assistent eller något annat.

Kunskaperna om hjärtat har aldrig varit mer omfattande och likaså våra möjligheter att faktiskt ta hand
om hjärtat genom att förändra hur vi lever. Trots det är hjärt- och kärlsjukdomar ett folkhälsoproblem som
i många fall kan undvikas genom enkla förändringar i våra vardagsrutiner.

Utgåvan 2018–2020 av den internationellt erkända taxonomin har noggrant uppdaterats och reviderats
och ger nu mer språkligt enhetliga diagnoser. Alla introducerande kapitel har omformulerats för att även
passa in på grundläggande nivå för blivande sjuksköterskor.

•

Prata mat med småbarnsföräldrar : en handbok för barnhälsovården. Av Sara Ask.

•

Reflektion i lärande och vård : en utmaning för sjuksköterskan.
Red. Mia Berglund, Margaretha Ekebergh. Andra upplagan.

Sara Ask är en av Sveriges främsta barndietister och här besvarar hon de vanligaste frågorna som brukar
komma upp i samtalen på BVC samt ger många konkreta råd och tips. En bok som stöd för dig inom
BVC när du ska prata mat med småbarnsföräldrar.

Boken handlar om hur blivande sjuksköterskor kan lära sig yrket och utvecklas till kompetenta och reflekterande vårdare. Boken visar också hur sjuksköterskor kan stödja patienters och närståendes lärande samt
hur de som yrkesverksamma kan lära för att fortsätta vara reflekterande.

1.

•

Tre kvinnor. Av Lisa Taddeo.

•

Upptäckter för livet : berättelser om medicinska Nobelpris.
Av Hugo Lagercrantz, Roseanna Lagercrantz.

Lisa Taddeo skriver med stor empati och genuin nyfikenhet, långt från de tvärsäkra svar och snabba slutsatser som sociala medier vant oss vid. Tre kvinnor är en berättelse om tre unika kvinnor, som på samma
gång handlar om var och en av oss.

Läs om Nobelprisets tillkomst och hur Alfred Nobels förmögenhet skapades med hjälp av dynamiten.
Här möter vi ett tjugotal forskares avgörande upptäckter och belöningar under åren 1901-2014. Boken
avslutas med en skildring av prisutdelningen och den stora Nobelfesten.

Psykologi
•

Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans. Av Anna Kåver. 2. Utg

•

Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet.
Red. Hildur Kalman, Veronica Lövgren.

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan
att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. I denna andra utgåva har boken omsatts med något större
textgrad för att öka läsbarheten. Likaså har inledningen omarbetats.

I denna reviderade och utökade upplaga delar en rad forskare med sig av sina erfarenheter av att möta,
och hantera, etiska dilemman. Deras texter visar hur det ofta uppstår konflikter mellan olika slag av etiska
hänsyn när man försöker hantera sambanden mellan etik och metodologi.

•

Konsten att leva enkelt : zenmästarens 100 övningar för ett lugnare och lyckligare liv.
Av Shunmyo Masuno.
Shunmyo Masuno är överstepräst på ett 450-årigt buddhisttempel och i sin succébok Konsten att leva
enkelt ger han läsaren 100 enkla, praktiska övningar för att stilla våra sinnen, rensa våra huvuden från
mental bråte och göra oss lyckligare.

•

Lev hela livet : filosofiska tankar om ett gott och meningsfullt åldrande. Av Bengt Brülde.

•

Lilla sorgeboken : om att förlora och börja om på nytt. Av Göran Larsson.

•

”Lite trött bara, annars bra” : hur du överlever sömnbristen under småbarnsåren.
Av Mirijam Geyerhofer.

Filosofen Bengt Brülde bjuder in till en dialog med läsaren om hur vi kan och borde förhålla oss till vårt
eget åldrande. Förändringarna som sker under årens lopp kan vara dramatiska och kräver kanske ett nytt
sätt att förhålla sig till livet.

Sorg går över men det kommer inte av sig självt och inte bara för att tiden går. Den nya framtiden ligger
gömd i det vi kallar sorgearbetet. Lilla sorgeboken vill vara en hjälp i att göra det arbetet möjligt.

Hur roddar man livet som aldrig utsövd småbarnsförälder utan att bli deprimerad, få minnesförlust eller
andra sjukdomsliknande symptom på grund av sömnbristen? Hur klarar man av att ha fungerande relationer när man aldrig får sova?

2.

•

Medicinska moraler och skandaler : vetenskapens (etiska) gränser. Red. Motzi Eklöf.

•

Styrfart genom livet. Av Per Naroskin.

I antologin behandlar forskare inom medicin- och vetenskapshistoria olika händelser och företeelser
ur medicinsk teori och praktik i Sverige under 1900-talet, som hyllats eller kritiserats eller har passerat
obemärkt fram till nu.

Styrfart genom livet publicerades ursprungligen som tre e-böcker; Styrfart på jobbet (2018), Styrfart i
kärlek (2018) och Styrfart genom medelåldern (2019)

•

Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen.
Av Ulf Bjereld. Fjärde upplagan.

Grunden för vetenskapen och synen på vetenskapens uppgifter är i allt väsentligt gemensam för olika
vetenskapsområden - naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Författarna argumenterar för att
forskningsproblemet och dess formulering är av helt avgörande betydelse i det forskningsarbete som vi
betecknar som vetenskap.

Sociologi & samhällsvetenskap
•

Andra sätt att nå fram : vardagskommunikation med tydliggörande pedagogik.
Av Louise Ardoris.

Sverige har förbundit sig som land att se till att personer med funktionsnedsättning både kan ge och ta
emot kommunikation. För att nå det målet måste den som finns bredvid personen i dennes vardagsliv, se
till att de hjälpmedel personen behöver finns tillgängliga och används.

•

Offentlighetsprincipen : praktik och teori. Av Nils Funcke.

•

Snusfri : vägen till lyckan i en snusfri vardag. Av Anders Åkerman.

•

Upptäckt och stöd : om barn till föräldrar med missbruksproblem.
Av Karin Alexanderson, Elisabet Näsman.

Praktik och teori redogör för de bestämmelser som reglerar vars och ens rätt att ta del av allmänna handlingar. Genom en grundlig genomgång av den viktiga meddelarfriheten, visar författaren vilka möjligheter och skyldigheter uppgiftslämnare respektive mottagare av uppgifterna har.

Anders Åkerman försökte med olika metoder att sluta snusa i femton år. Han gick från misslyckande till
besvikelse innan han hade samlat på sig tillräckligt med kunskap för att sätta samman sin egen metod:
att sluta med glädje. I boken bjuds läsaren på handfasta tips och inspirerande tankar som leder till att det
känns lika kul som självklart att sluta snusa. Boken bygger på KBT och forskning inom hälsa och livsstil.

Boken bygger på forskning och utvecklingsarbeten. Barn, ungdomar och föräldrar har intervjuats. Socialtjänst, skola och andra berörda verksamheter ger exempel på förbättringar av samhällets förmåga att
upptäcka och ge stöd till familjer med missbruksproblem.

3.

Nya medicinska e-böcker

4.

Skönlitteratur
•

Aciman, André: Hitta mig.

•

Berg, Elizabeth: Nattens mirakel.

•

Bradford, Barbara Taylor: Ödets tid.

•

Cantor, Melanie: Döden och andra lyckliga slut.

•

Cox, Natalie: En oväntad jul.

•

Dahlson, Camilla: Vinter vid Sommen.

•

Fritzson, Sofia: Två hjärtans karameller.

•

Hannah, Kristin: Himmel över Alaska.

Fristående fortsättning på ”Call me by your name”. Elio bor i Paris och är konsertpianist. Efter en föreställning möter han den dubbelt så gamle Michael, och de inleder en passionerad kärlekshistoria. Men
inom Elio lever minnet kvar av den första kärleken och mötet med Oliver den där varma sommaren för
länge sedan. Oliver, som reste tillbaka till USA och bildade familj. Nu är Oliver skild, barnen är utflugna
och han funderar på att återvända till Europa.

Lucille Howard börjar bli gammal, men hon håller sig sysselsatt. Inspirerad av sin käre bortgångne vän
Arthur Truluv har hon börjat hålla bakningskurser hemma i köket, där hon delar med sig av de hemliga
recepten till livsviktiga sötsaker. Kurserna har blivit så populära att hon anställt Iris, som är ny i staden,
som assistent. Iris kan inte baka, men hon behöver jobbet för att slippa tänka på ett stort beslut hon bittert
ångrar att hon tog. När en ny familj flyttar in i huset bredvid, och tragedin slår till, kliver Lucille in och
tar hand om familjens son, Lincoln.

Första boken i en ny serie om familjerna Falconer och Malvern. I det viktorianska England är klasskillnaderna stora, men James har allt som krävs för att lyckas. Som liten pojke stod han i sin fars marknadsstall
i Camden och drömde om en annan framtid. Nu, ett par decennier senare, har han nått sina mål och har en
hög position, en vacker fru och två barn. Men när familjehemligheter hotar att komma upp till ytan och
krossa idyllen tvingas James en gång för alla bevisa att han är man över sitt öde.

Jennifer Cole har just fått veta att hon har tre månader kvar att leva. 90 dagar för att säga adjö till vänner
och familj och få allt i ordning. Jennifer kommer snart förstå att döden är högst oförutsägbar. En feelgoodroman om att ta vara på livet.

Charlie älskar inte julen. Särskilt inte den här julen. Charlies pojkvän har lämnat henne för sin personliga
tränare, hennes mamma har åkt på en långresa med sin senaste man och som lök på laxen har hennes
Londonlägenhet blivit förstörd i en gasexplosion. Singel, med lätt hjärnskakning och tillfälligt hemlös,
inser Charlie att hon bara har ett ställe att åka till: sin kusins Jez hundpensionat i Devon.

Del 2 i serien som börjar med ”Sommar vid Sommen”. Lisen är en ensamstående mamma som harvar på
med sitt skiftjobb i matbutiken. Men en dag förändras allt - Lisen ärver spa-hotellet Solhagen av en okänd
kvinna. Det blir en tuff början - Lisen får improvisera med allt från honungsinpackningar till fiskbehandlingar. Till sin hjälp har hon stjärnkocken Einar som på ett mystiskt sätt dykt upp när hon som mest
behövde det.

När Ellinors far dör upptäcker hon att han investerat i ett företag som är nära konkurs. Motvilligt åker
hon till den lilla orten Kullaby där den olönsamma firman Karlssons Konfektyr ligger. Ägaren till firman,
Micke, trivs med lugnet i sitt ensliga hus i skogen. Där lagar han sin fudge och snickrar sina fågelholkar.
När Elinor sveper in i hans liv är attraktionen omedelbar. Men Ellinor har ett krav: öka lönsamheten eller
lägg ner.

Det blir inte första gången trettonåriga Leni flyttar när hennes impulsive pappa bestämmer att familjen
ska bosätta sig i Alaska. Han vill att de ska göra ett nytt försök på ett nytt ställe, för att försöka få ordning
på allt. Också Leni hoppas att tillvaron ska bli bättre i den ärvda stugan i vildmarken. Den första tiden
verkar lovande. Men när vintern kommer sänker mörkret sig över familjen.

5.

•

Hansen, Dörte: Middagstimmen.

•

Höjeberg, Pia: Hanna och barnsängskriget.

•

Jenoff, Pam: Paris försvunna döttrar.

•

Klingberg, Ewa: Sprucket läder och svikna löften.

•

Ledig, Agnès: Där kärleken bor.

•

Loe, Erlend: Djuren i Afrika.

•

Nicholls, David: Bitterljuva dagar.

•

Nilsson, Henry: Karameller till Edward.

6.

Ingwer Feddersen känner inte längre igen byn där han vuxit upp: ingen skola mer, inget bageri och ingen
handelsbod. Inga storkar på kyrktaket, inga kor i hagarna och på fälten bara majs och vind. Som om en hel
värld bara hade försvunnit. Men på värdshuset står fortfarande gamle Sönke Feddersen bakom sin bardisk,
envis som ett flyttblock. Och Ingwer, hans grabb, som flyttade därifrån för så länge sedan, återvänder
äntligen till byn. Han har fortfarande något att ställa till rätta.

Kvinnor föder barn tills de stupar på barnsängskrigets slagfält. Ett slagfält, inte lika glamoröst som männens, för där blåses inga fanfarer och inga tapperhetsmedaljer delas ut, säger den unga sockenbarnmorskan Hanna efter att ha räddat en barnaföderska från att dö. Berättelsen följer Hannas liv som barnmorska
under 1800-talet. Under den krävande utbildningen, de dramatiska utryckningarna till födande kvinnor,
livet i gruvsamhället Huså i Jämtland, i Närke och som stadsbarnmorska i Göteborg.

Manhattan 1946. På väg till arbetet hittar Grace en övergiven resväska. Hon öppnar den och finner tolv
fotografier på olika kvinnor, som har varit spioner under andra världskriget. Tolv kvinnor som sändes ut
på uppdrag runtom i Europa återkom aldrig och deras öden förblev okända. För att ta reda på vad som
hände vänder sig Grace till Marie, en ung mamma med bakgrund som spion och hon visar sig bära på en
häpnadsväckande historia.

Del 4 i serien som börjar med ”Manglade dukar och vikta servetter”. Nyblivna singeln Lollo driver den
uppskattade nagelsalongen i Huskvarna. Nostalgitokig som hon är besöker hon motormässan och spanar
in den ena veteranbilen efter den andra. En Cadillac med rosa hajfenor och en charmig kyrkvaktmästare
får henne att vakna upp ur vardagslunken och se tillvaron i ett nytt ljus. I Cadillacens spruckna läderklädsel gör hon ett märkligt fynd.

Anaëlle är författare och skriver till en åklagare i researcharbetet inför sin nya bok. Hervé svarar nyfiket
på brevet. Det är inledningen till en brevväxling som blir allt djupare och mer laddad. När hon tar hjälp av
snickaren Thomas för att renovera sitt hus är Anaëlle med om ännu ett omvälvande möte. Båda har varit
med om svårigheter och de finner en sorts gemenskap. Men det är inte lika enkelt att öppna sig i verkligheten som i ett brev.

Fem individer, en tandläkare, en biolog, en filmklippare, en författare och en kriminalpolis lämnar sina
välordnade liv i Oslo för att rädda djuren i Afrika. Med sig har de ett brinnande engagemang för djur ja,
kanske lite väl passionerat? Men väl på savannen går inget som planerat.

Sextonåriga Charlie Lewis är den sortens kille som man inte minns från skolfotot. Högstadiet är slut och
sommaren ligger lång och öde framför honom, och vad ska hända sedan? Hemma tar han hand om sin
pappa, när det väl borde vara tvärtom? Sedan exploderar Fran Fisher in i hans liv och även om det är
otänkbart, börjar Charlie mot sin vilja att hoppas. Men om Charlie vill vara med Fran, måste han acceptera en utmaning som kommer att få hans vänner att tappa all respekt för honom, och som nästan kräver
att han ska bli en annan person. Han måste gå med i Sällskapet.

Handlingen utspelar sig i 1800-talets Värmland i Kils socken där Kersti Olsdotter bor. Som ensamstående
mor till en ”horunge” står Kersti Olsdotter ensam mot ett avståndstagande samhälle och skamtyngda föräldrar. Hon får betala ett högt pris för att med högburet huvud möta fördomar och illasinnade rykten. Svält
och umbäranden driver henne till den yttersta gränsen där nöden tvingar henne till ett liv på andra sidan
anständighetens rågång.

•

Nilsson, Johanna: Skärvornas drottning.

•

Paver, Michelle: Skräcken på Wakenhyrst.

•

Quinn, Julia: En förtrollande hemlighet.

•

Quinn, Julia: En oväntad förälskelse.

•

Rosenblad, Vilda: Lilla fröken Grenadin.

•

Sahlström, Marit: Skred.

•

Tursten, Helene: Äldre dam med onda avsikter.

•

Whitehead, Colson: Nickelpojkarna.

•

Östnäs, Elisabeth: Häxorna.

Del 11 i serien Släkten som börjar med ”Blandat blod” av Katarina Mazetti. Hedvig drömmer om en annan
tillvaro än den som erbjuds henne på Ransta gård i 1500-talets Sverige. Ända sedan barnsben har hon önskat
sig ett liv i frihet, utan någon man som bestämmer över hennes framtid. Uppmuntrad av sin mormor har hon
därför bestämt sig för att gå i kloster. Men planerna förändras abrupt då Hedvig tvingas fly från sin hembygd.

I ett bortglömt hörn av England ligger det ståtliga godset Wake’s End. Huset står på randen till ett kärr, en
mörk våtmark där vassen viskar hemligheter. Här lever Maud, en ensam flicka som har förlorat sin mor.
Huset styrs av hennes dominante, stränge far. Maud lockas av vildmarken kring Wake’s End, särskilt det
mystiska kärret …

Del 3 i serien om familjen Bridgerton som börjar med ”En annorlunda allians”. England, tidigt 1800-tal.
Sophie Beckett är dotter till en greve men styvmodern har degraderat henne till tjänarinna. I skyddet av sin
mask lyckas hon ändå smita in i Lady Bridgertons maskeradbal och där träffar hon Benedict Bridgerton.
Han kan inte släppa tanken på den förtjusande men mystiska kvinnan i silverklänning som försvann vid
midnatt. Hur kan han hitta henne?

Del 2 i serien om familjen Bridgerton som börjar med ”En annorlunda allians”. England, tidigt 1800-tal.
Anthony Bridgerton är den mest eftertraktade mannen i Londons societet. Vad ingen vet är att han redan
valt ut sin tillkommande. Edwina Sheffield är inte bara rar och behaglig utan också en av de vackraste
unga kvinnorna i umgängeskretsen. Enda hindret är hennes syster Kate som är helt emot uppvaktningen.

Elvira Ljungs pappa är död. Hon är tolv, snart tretton, och har flyttat till Paris med sin mamma och styvfar
Guillaume. Hon ägnar sin fritid åt att spela teater, se på film med sin bästa vän Delphine och läsa Stephen
King - böcker som hon köper hos den mystiska bokhandlaren Béatrice. Ulrika Lundin är Elviras mamma.
På nätterna dricker hon och Guillaume vin och pratar om sånt som inte gör ont. Men är han rätt man för
henne, fjorton år äldre och tveksam till fler barn?

Hon har allt. En partner och två friska barn, ett meningsfullt jobb. Ändå den där oron i bröstet. Hon springer mellan förskolan och kontoret. Aldrig tillräckligt bra mamma, aldrig tillräckligt bra på jobbet, aldrig
tillräckligt glad och lyckad. Hon vandrar sömnlös runt i lägenheten på nätterna, känner inte längre igen sig
själv. Ensamheten växer, verkligheten förskjuts och till slut ser hon bara en utväg.

Maud är allt annat än den snälla och försynta lilla tant hon verkar vara. Hon är 88 år, vid god vigör och
hjärnan är kristallklar. Ingen tror den gamla damen om något ont. Maud har varken familj eller vänner och
bor ensam i en paradvåning i Göteborg. Det är ett ensamt liv, och det är så hon vill ha det. När någonting
stör hennes lugna tillvaro gör hon vad som helst för att bli av med problemet. Mauds höga ålder är en suverän förklädnad, och hon använder sig gärna av att spela senil, döv och rörelsehindrad för att hänsynslöst
eliminera den som stör henne.

Den unge Elwood lever efter Martin Luther King’s ord: Han är lika bra som någon annan. Han drömmer
om att bli lärare, men ett oskyldigt misstag leder till att han skickas till uppfostringsanstalten Nickel-akademin där pojkarna misshandlas och utnyttjas. Hans vän Turner tycker att Elwood är naiv, att världen är
ond. Motsättningen mellan Elwoods idealism och Turners cynism leder fram till ett beslut vars efterverkningar blir kännbara i decennier efteråt.

Året är 1711, kriget har utarmat folket och pesten härjar i Skåne. Den unga, egensinniga Isabella vill bort
från sin hemby och allt skvaller. Hennes mor kallades häxa när hon levde och mostern är läkekvinna, så de
mest religiösa spottar efter flickan. Själv tror Isabella inte på magi, utan på logik och medicin. Men under
midsommardansen uppenbarar sig en man för henne som ingen annan tycks se. När soldater en tid senare
anländer till byn och hon känner igen den unge mannen bland dem omkullkastas allt.

7.

Deckare & thriller
•

A d l e r -Olsen, Jussi: Offer 2117.

•

Ahlstedt, Mats: Upprättelsen.

•

Andersson, Lars: De Gaulles dotter och kommissarie Ringer.

•

Berney, Lou: November road.

•

Boije af Gennäs, Louise: Verkanseld.

•

Bussi, Michel: Tiden dödar långsamt.

•

Buthler, Dan: En perfekt storm.

•

Cleveland, Karen: Hålla dig nära.

8.

Del 8 i serien om avdelning Q i Köpenhamn. I över 10 år har Assad arbetat med Carl Mørk och Rose på
Avdelning Q - Köpenhamnspolisens avdelning för cold case. Han kan prata en mängd olika språk och
oskadliggöra en fiende på ett ögonblick - men ingen vet egentligen var han kommer ifrån. Ett fotografi av
död flykting väcker mörka demoner hos Assad. Samtidigt skakas Avdelning Q av mordet på en kollega.

Kriminalkommissarie Fatimas man Dragan förverkligar sin dröm och öppnar en serbisk restaurang i Kungälv. Redan första kvällen utsätts restaurangen för beskjutning. Kort därpå hittar Fatima en man mördad i
närheten av restaurangen. När ytterligare en person hittas död i den gamla borgruinen börjar Fatima forska i
vem som tidigare har bott i det gamla huset. Steg för steg närmar hon sig en fruktansvärd familjehistoria.

Vårvinter 1964. Kriminalkommissarie Leonard närmar sig sin 50-årsdag. På Fyrisåns is förolyckas en ung
man. Leonard reser till Karlskoga, till den dödes familj som är arbetskraftsinvandrare. Besöket blir kort,
och leder till sängläge på Akademiska sjukhuset. När han står på benen igen har vintern börjat bli vår. Han
beger sig än en gång till Karlskoga, där ett myller av både brottsliga och mänskliga beröringspunkter har
stämt återträff med honom.

Frank Guidry har varit maffiabossen Carlos Marcellos högra hand i New Orleans så länge han kan minnas. Men efter mordet på president Kennedy 1963 förändras spelreglerna. Frank beslutar sig för att fly.
Han träffar en ung kvinna och inser att hon och hennes två små döttrar kan bli den perfekta täckmanteln.
På vägen upptäcker han en kärlek som han aldrig upplevt tidigare, och plötsligt handlar resan inte längre
om att komma bort utan att hitta hem.

Del 3 serien Motståndstrilogin som börjar med ”Blodlokan”. Stockholm 2018. Det har bara gått ett drygt
år sedan det första överfallet och ingenting i Saras liv är sig likt. Flera i hennes närhet har dött under
märkliga omständigheter som omöjligt kan vara en slump. Även om polisen och sjukvården vill få henne
att tro det. Sorgen och rädslan håller Sara i ett stadigt grepp men djupt inom henne spirar en kraft, hon
kommer inte att ge sig utan kamp.

Sommaren 1989, Korsika. Luften dallrar av hetta i den lilla semesterbyn som 15-åriga Clotilde och hennes familj, som har starka band till ön, besöker varje år. Men denna gång slutar semestern i tragedi när
bilen de färdas i på en serpentinväg mellan berg och hav plötsligt sladdar och kraschar i en ravin. Clotilde
är enda överlevande. 27 år senare återvänder hon till Korsika med sin man och tonårsdotter för att till slut
försöka gå vidare efter tragedin. Men allt ställs på ända när hon får ett brev från sin mamma som Clotilde
själv sett dö i bilolyckan.

Första boken om Alex Storm. Han har äntligen allt han kan önska sig, en smart och vacker fru, barn på
väg och firman går bra. Men ödet vill annorlunda. Skatteverket jagar honom och en pokermatch som gått
överstyr hotar att ruinera honom. Desperationen tvingar honom in på en bana han aldrig trodde han skulle
välja, och sakta anpassar han sig till en hård och grym värld med många hemligheter. Men bara för en kort
tid, intalar han sig.

Stephanie Maddox måste fatta tuffa beslut varje dag. Hon jobbar med interna utredningar på FBI, och ser
till att de som inte följer reglerna får sitt straff. Men hon är också ensamstående mamma till tonårssonen
Zachary. Hon vet såklart att Zach inte är perfekt, men han har alltid varit skötsam och fått högsta betyg i
skolan. När en kollega i förtroende berättar att FBI har startat en utredning kring Zachary och att de misstänker att han tillhör en terroriströrelse, tror Stephanie inte att det är sant.

•

Constantine, Liv: Sista gången jag såg dig.

•

Foley, Lucy: Nyårsfesten.

•

Gerritsen, Tess. Kall som is. (Rizzoli & Isles)

•

Grebe, Camilla: Skuggjägaren.

•

Grisham, John: Rooster Bar.

•

Johansson, Karina: Pengabrevet.

•

Jones, Susanna: Earthquake bird.

•

Oresvärd, Kamilla: Älvdansen.

Kate Englishs mamma har hittats mördad i sitt hem i en välbärgad förort till Baltimore. Utom sig av sorg
får hon oväntat stöd av sin gamla barndomsvän, Blaire. Kort därefter får Kate ett anonymt hot-sms och
genast förvandlas sorgen till ren skräck. Polisen arbetar febrilt med fallet verkar de inte komma någonvart. Blaire bestämmer sig för att påbörja en egen utredning. Mördaren kan vara vem som helst, och
oavsett vem det är står Kate näst på tur.

Det är slutet av december och det nya året ska snart ringas in. I en lyxig jaktstuga i de skotska högländerna samlas nio vänner som känt varandra sedan universitetstiden. Det ska bli det bästa nyåret någonsin.
Men just som ett snöoväder rasar in över Skottland hittas en i sällskapet mördad. Och samtidigt ryktas det
att en seriemördare går lös i vildmarken. Har han slagit till igen? Eller finns den skyldiga inom stugans
trygga väggar?

Rättsläkaren Maura Isles från Boston har rest till Wyoming för att delta i en konferens för patologer. Hon
träffar en bekant från studentåren som föreslår att hon följer med på en skidutflykt med några av hans
vänner och hon tackar ja. Men när deras bil kör fast på en bergsväg i en snöstorm blir de strandsatta utan
möjlighet att kalla på hjälp. Natten faller och de söker sin tillflykt till den undangömda lilla byn Kingdom Come, där tolv kusligt identiska hus står mörka och övergivna. Byns invånare tycks ha försvunnit i
tomma intet, men fotspår i snön avslöjar att någon finns kvar.

En februarinatt 1944 hittas en död kvinna fastspikad i golvet i Klarakvarteren i Stockholm. Trettio år
senare hittas ytterligare en kvinna mördad i en sömnig Stockholmsförort. Det bisarra tillvägagångssättet
är detsamma. Jakten på mördaren får ödesdigra konsekvenser för de poliser som arbetar med fallet.

Mark, Todd och Zola började sin juristutbildning för att bidra till en bättre värld. De trodde helhjärtat att
utbilda sig till jurist innebar att man utbildade sig till att göra gott i samhället. Men nu, på tredje året i
utbildningen, inser de att de har blivit lurade. De har alla tre tvingats ta dyra studielån för att ha råd med
den privata utbildningen. En utbildning som visar sig vara så värdelös att eleverna knappt lyckas gå ut
med fullständiga betyg eller därefter få något jobb inom juridik. De upptäcker att skolan ägs av en skum
typ som dessutom är knuten till en bank som specialiserat sig på just studielån... Ju mer Mark, Todd och
Zola gräver kring skolans ekonomi, desto märkligare saker dyker upp.

Visserligen är Annelis farbror Ville en speciell person, men vem skulle vilja se honom död? När han
hittas mördad på skidanläggningen Ski Sunne förstår ingen vad som kan ha hänt. Polisen har inga spår.
Anneli försöker själv ta reda på vad Ville råkade ut för. Har hans död något att göra med det välfyllda
pengabrevet som hon såg i hans stuga? Och vart leder nyckeln som hon får av hans advokat?

Lucy har flytt till Tokyo för att undkomma det förflutna. För att inte bli upptäckt lever hon ett tillbakadraget liv, med få vänner, och en älskare som väger upp bristen på all annan passion. Sedan träffar hon Lily
som har kopplingar till hennes tidigare liv. Vänskapen blir intensiv, men kort därpå mördas Lily och Lucy
är den enda som är misstänkt.

Vargön, andra delen. Frank blir vittne till hur hans styvdotter blir bortförd av en kidnappare. Fallet förblir
olöst. Två decennier senare är Frank psykiskt utsliten och betraktas som en kuf i Vargön. När en ung
kvinna anmäls försvunnen och sedan hittas död blir Frank åter föremål för polisens misstankar. Frank
kontaktar Mona som börjar gräva i det gamla fallet. Utredningen leder henne längs en väg kantad av
rädsla, misstro och religiös fanatism.
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•

Robinson, Peter: Förödande konsekvenser.

•

Roos, Anna: Lika i döden.

•

Steiner, Susie: Person okänd.

•

St. James, Simone: De trasiga flickorna.

•

Taylor, C. L: Fruktan.

•

Whitehouse, Lucie: Krisläge.

En pojke från Mellanöstern hittas död i en soptunna. Alan och hans kollega Annie kallas in för att leda utredningen, men det visar sig att pojken har blivit knivhuggen till döds på en annan plats. Vem är pojken?
Och var kom han ifrån? Samtidigt hittas en heroinmissbrukare död i ett område där ett köpcentrum ska
byggas. När Banks får upp ögonen för en suspekt byggherre, inser han att hans upptäckter kan leda till
något fruktansvärt.

Vera Jansson gjorde sig impopulär på sin hemort när hon som ung beskyllde en av stadens entreprenörer
för oönskade närmanden. En anklagelse som inte gick att styrka och som hon senare tog tillbaka. Vera har
därför inte satt sin fot i Trosa på flera år när en av hennes barndomsvänner hittas död. Samtidigt får hon
i uppdrag av sin chef att ansvara för revisionen av ett företag på orten. Hennes återkomst väcker starka
känslor och snart står det klart att små oförrätter i det förflutna kan få stora konsekvenser i nutid.

Andra boken om kriminalkommissarie Manon Bradshaw. En rik finansman blir knivhuggen och blöder
till döds i en park utanför Cambridgeshire-polisens huvudkontor. Trots att det sker mitt på eftermiddagen är det ingen som ser något, förutom den kvinna som försöker återuppliva honom. Poliskommissarie
Manon Bradshaw har fått en kontorstjänst på grund av sin graviditet. Men när fallet med den mördade
finansmannen plötsligt visare sig ha direkta kopplingar till henne, befinner sig snart Manon på djupt vatten. Vem kan hon lita på?

1950: I Vermont finns en herrgård som kallas Idlewild Hall. Här drivs ett hem för oönskade flickor, och
fyra av dem är vänner som delar allt med varandra: både hemligheter och rädslan för Mary Hand, damen
som sägs hemsöka det gamla huset. Men en dag försvinner en av flickorna spårlöst 2014: Det har gått
tjugo år sedan journalisten Fiona Sheridans syster mördades, på Idlewild Halls ägor. Men när ytterligare
en kropp hittas börjar Fiona tvivla på att den påstådde mördaren, som fortfarande sitter fängslad, verkligen är skyldig...

När Lou Wandsworth rymde till Frankrike tillsammans med sin lärare Mike Hughes trodde hon att han
var hennes livs kärlek. Men Mike var inte den han verkade vara och han ödelade hennes liv. Nu är Lou 32
och upptäcker att han har en relation med tonåringen Chloe Meadows. Fast besluten att se till att historien
inte upprepar sig, återvänder hon hem för att konfrontera honom med den skada han har orsakat. Men
Mike är den värsta sortens rovdjur, och medan Lou försöker dra honom inför rätta är det tydligt att hon än
en gång kan bli hans byte …

Robin Lyons har blivit av med sitt jobb på Londonpolisen, och måste flytta hem till sina föräldrar tillsammans med sin tonåriga dotter. Den enda som verkar vara glad över att hon är tillbaka i Birmingham är
hennes vän Corinna. När Corinnas familj råkar ut för våldsamma händelser och hennes man blir misstänkt för mord kan Robin inte stå bredvid när polisen undersöker brottet. Att det är hennes före detta
pojkvän som leder undersökningen gör inte saken bättre.

Fantasy
•

Bardugo, Leigh: Laglöst rike.

•

Lönnqvist, Mattias: Konflikternas tid. (Oldenasagan 2)

•

Törnqvist, Isabelle: Fågeln. (Enigmatriologin 1)

Fortsättning på ”Högt spel”. Kaz Brekker och hans gäng har just överlevt en livsfarlig utmaning. Men
istället för belöningen som de blivit lovade, får de slåss för sina liv. De är lurade, sårade och utarmade.
Starka krafter kämpar om hemligheten bakom drogen jurda parem, som förstärker magiska förmågor
något ofattbart - men till ett mycket högt pris.

Ella är på väg tillbaka, glad över att de till slut räddat Wasas syster. Men räddningsaktionen ledde till
att Marmat befriade den magiker som skapade splittring och krig för femhundra år sedan.I huvudstaden
studerar Tirandim i kyrkans skola och njuter av att hon hittat både vänskap och kärlek. Föga anar hon att
en fiende på andra sidan havet närmar sig och snart kastar in dem alla i kaos och konflikter.

Det finns bara två syften med Svalas liv: hon ska föda barn och sedan ge sig ut i kriget. En dag möter
hon ett underligt, fågelliknande väsen. Fågeln berättar historier om en förlorad värld och hjälper Svala att
utveckla mystiska krafter. Det dröjer inte länge förrän Svala blir indragen i en maktkamp som ligger utom
hennes kontroll. Kan hennes nya krafter hjälpa henne att undfly sitt öde och kanske till och med sätta
stopp för kriget?

Skönlitteratur på engelska
•

Cleeves, Ann: The long call.

•

McEwan, Ian: The cockroach.

The first in a brand-new series set in North Devon and featuring Detective Matthew Venn. In North
Devon, where the rivers Taw and Torridge converge and run into the sea, Detective Matthew Venn stands
outside the church as his father’s funeral takes place. The day Matthew turned his back on the strict
evangelical community in which he grew up, he lost his family too. Now he’s back, not just to mourn his
father at a distance, but to take charge of his first major case in the Two Rivers region; a complex place
not quite as idyllic as tourists suppose.

That morning, Jim Sams, clever but by no means profound, woke from uneasy dreams to find himself
transformed into a gigantic creature. Jim Sams has undergone a metamorphosis. In his previous life he
was ignored or loathed, but in his new incarnation he is the most powerful man in Britain - and it is his
mission to carry out the will of the people. Nothing must get in his way: not the opposition, nor the dissenters within his own party. Not even the rules of parliamentary democracy.

Serier
•

Strömquist, Liv: Den rödaste rosen slår ut.

Liv Strömquist undersöker hur det går för kärleken i senkapitalismens tid. Med hjälp av Beyoncé, Sören
Kierkegaard, smurfarna, sociologisk teori, missnöjda dokusåpadeltagare, Platon och många fler söker hon
svar på frågan om varför vi känner så lite. Kan vi styra förälskelse? Och vad är det egentligen som händer
när kärlek tar slut?
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Biografier
•

Astrid och jag : 50 års arbetsliv : 1952-2002. Av Kerstin Kvint.

•

Ett himla liv. Av Christina Schollin.

•

Hasse Alfredson : en sån där farbror som ritar och berättar. Av Kalle Lind.

•

Himlens dotter : historien om Kinas mäktigaste kvinna. Av Bengt Pettersson.

•

Inte alltid en dans på rosor. Av Tobias Karlsson.

•

Jag lever ett liv som liknar ditt : en berättelse om att leva med en sårbar kropp.
Av Jan Grue.

Kerstin Kvint var bara 16 år när hon 1952 steg in genom porten till Rabén & Sjögren på Tegnergatan 28
i Stockholm. Hon avancerade snabbt och sålde bland annat Astrid Lindgrens böcker med stor framgång.
Och när Astrid på äldre dagar inte själv orkade med all korrespondens var det Kerstin som trädde in som
hennes personliga sekreterare. Med många historier, privata foton och citat från Astrid berättas här om
deras långa gemensamma arbetsliv; resor, möten med författare och förlagsvänner.

Christina skriver om tillvaron som sladdbarnet med teaterdrömmar till den kvinna hon är i dag, med den
stora kända familjen och en framgångsrik karriär som skådespelare bakom sig. Vi får veta mer om äktenskapet med Hans, det dåliga självförtroendet, livet som småbarnsmamma och när hon gick emot självaste
Ingmar Bergman. Och förstås hur det är att se sin familj och sig själv på löpsedlarna.

Om Hasse Alfredsons resa från barndomen i Helsingborg, via spexande i Lund, anställning på Radiotjänst
till samarbetet med Tage och skapandet av AB Svenska Ord. Genom revyer, filmer, böcker, upptåg och
allehanda muntrationer som kom att inreda folkhemmet med färg och humor. Men här tecknas också en
annan bild, den av en man som inte alltid litade på sin egen förmåga att vara enastående underhållande.

Vem var Wu Zetian? Som enda kvinna i den kinesiska historien att anta den traditionella kejsartiteln
utgjorde hon maktens centrum i den östra världen under slutet av 600-talet. Hon var konkubinen som steg
till kejsartronen, barnamörderskan som blev dynastisk moder, tyrannen som ångrade sina illdåd, maktspelerskan som abdikerade lika svårfångad, hyllad och hatad som Egyptens Kleopatra eller Sveriges Kristina.

Tobias är killen som aldrig kände sig hemma bland fotbollskillarna, som hellre umgicks med tjejerna i
klassen och därför kallades fjolla och bög. Genom dansen fick han stunder då han kunde glömma alla
plågoandar och vara sitt sanna jag – men det var också dansen som gjorde honom extra utsatt i ett mindre
samhälle där man inte fick sticka ut. Tobias skildrar vikten av att våga vara ärlig mot sig själv, vänskapens
betydelse och hur man finner styrkan att gå vidare efter svåra händelser i livet.

Författaren har en medfödd muskelsjukdom och är rullstolsbrukare. När han blir pappa får han ta över en bunt
papper från sina föräldrar, en hyllmeter med journaler, läkaranteckningar och inlagor. Brev från myndigheter,
som med jämna mellanrum undrar: Hur är pojkens tillstånd nu? Vi behöver bedöma hans hjälpbehov på nytt.
Utifrån dessa papper, och sina erfarenheter, skriver Jan om drömmar, arbete, framgång och tillgänglighet.
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•

Karin Månsdotter : drottningens revansch. Av David Lindén.

•

Mordet på Zaida Catalán. Av Staffan Lindberg.

•

Nobel : den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris. Av Ingrid Carlberg.

Karin Månsdotter (1550-1612) var den första kvinnan av folket som blev drottning av Sverige. Karin
växte upp som bondflicka i Uppland och fick drömprinsen och hela kungariket. I historieskrivningen har
hon orättvist förminskats till söta lilla Karin som sålde nötter på Stortorget och hade en lugnande inverkan
på Erik XIV:s hetsiga humör. Ett eftermäle hon inte förtjänar.

Nödsamtalet hem till familjen den 12 mars 2017 är det sista livstecknet från 36-åriga Zaida Catalán. Bara
minuter senare mördas hon i en avlägsen del av Kongo-Kinshasa. Staffan Lindberg får genom Zaidas familj
tillgång till hennes privata dagbok och den utredning som hon jobbade med. Snart ska det som först såg ut
som en kidnappning visa sig vara något annat och Staffan Lindberg ger sig ut på en resa i mördarens spår.

Här får vi följa Alfred Nobel från de fattiga småbarnsåren i Stockholm genom 1800-talets Europa till stroken i San Remo 10 december 1896, genom familjebråk och kärlekssorger, framgångar och svek. Det bittra
dramat om testamentet, prisernas tillkomst, blir bokens naturliga crescendo.

•
•
•
•
•
•
•

Ljudböcker Mp3

Ahrnstedt, Simona: Bara lite till.
Arnesson-Westerdahl, Agneta: Havets hundar.
Bergstrand, Mikael: Ingemar Modigs uppvaknande.
Brunk Holmqvist, Karin: Damen med bysten.
Grebe, Camilla: Skuggjägaren.
Kallentoft, Mons: Albino.
Robinson, Peter: Förödande konsekvenser.

Musik på CD
•

Sven-Ingvars: Ingenting är som förut, allt är som vanligt.

Film
•
•
•

Stockholm syndrome (drama, biografi, komedi)
The old man & the gun (drama, biografi)
Yesterday (komedi)
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Faktaböcker
•

100 looks på 20 plagg. Av Jenny Segergren & Frida Zetterström.

•

100 svenska dialekter. Av Fredrik Lindström.

•

AI och robotar på 30 sekunder : de 50 viktigaste idéerna och innovationerna inom intelligent maskinutveckling, var och en förklarad på en halv minut. Red. Luis de Miranda.

Modeproffsen Jenny Segergren och Frida Zetterström ger inspiration, tips och konkreta råd hur du genom
enkel modematematik får 20 plagg (däribland jeansen, långkjolen, polotröjan och den lilla svarta) att bli
en komplett garderob med så många som 100 olika kombinationer.

Hur låter skånska? Varför låter göteborgare goa och glada? Varför finns det över huvud taget dialekter?
Med boken kommer en ljudmodul med hundra ljudproven så du kan höra hur dialekterna låter runtom i
dagens Sverige.

Kan en intelligent maskin tänka? Hur kommer robotar att se ut i framtiden? Vad betyder ”djup maskininlärning”? Är det möjligt att människor och intelligenta maskiner kommer att förenas till en ny art?
Dessa frågor och fler får du svar på i boken.

•

Brödmat : från quesadilla till pizza och chimichanga. Av Lisa Lemke.

•

Dackefejden : det stora upproret. Av Tomas Blom.

•

Förgiftad : berättelser om formler, fasor och fiaskon. Av Ulf Ellervik.

•

Hidden Places : handbok för vuxna till barnens magiska värld.
Av Sofia Vusir Jansson & Nathalie Myrberg.

Bröd går att variera i all oändlighet med goda fyllningar, mustiga grytor, kryddblandningar, såser, röror
och andra tillbehör. Vad sägs om mättande piroger och pajer, etiopisk injera, en Chicago deep dish och
krispig, smakrik och fräsch lahmacun från Mellanöstern?

Dackefejden är en välkänd händelse i svensk historia, men är också omgiven av en mängd myter och
mysterier. Varför blev det egentligen uppror? Vem var den gåtfulle gestalten Nils Dacke?

Nervgas och radioaktiva ämnen, toxiner och tallium, hemliga agenter och terrorister. Det visar sig vara
svårare än vad man kan tro att giftmörda någon och tillvägagångssätten är många och påhittiga. Vad sägs om
ombyggda paraplyer eller förgiftade cigarrer? Varför inte lite radioaktivt te eller en dusch dödlig parfym?

Här beskrivs allt från barnrumsinredning, maskerad-utklädnad och pyssel. Med steg-för-steg instruktioner
får vi lära oss att skapa dekorationer och miljöer med stort fokus på hållbarhet och att använda det som
redan finns hemma.
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•

Källkritik. Av Torsten Thurén & Jack Werner.

•

Lindas julbak. Av Linda Andersson.

•

Lär dig sy! : för nybörjare i alla åldrar. Av Elisabeth Lerheim & Malin Mongs.

•

Lättlästa körkortsboken. Sveriges trafikutbildares riksförbund, 2019.

Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och
bedöma olika källors tillförlitlighet. Boken är uppbyggd kring konkreta exempel hämtade från en rad
olika områden, som arkeologi, historia, antropologi, rättsväsen och journalistik.

Här finns saffransbakverk, julgodis och vörtbröd, men också läckra nytillskott att skapa nya traditioner med.

I boken finns enkla projekt för nybörjare i alla åldrar. Med steg för steg förklaringar och massor av bilder
kan du komma igång med att använda symaskinen.

•

Mamma ljuger så bra : sanningen om din uppväxt. Av Jan Bylund & Mattias Lundberg.

•

Manifest för bättre kaffe. Av Joanna Alm.

•

Molly och jag : hur en man och hans hund blev brottsbekämpare. Av Colin Butcher.

•

Ockulta boken : en kronologisk resa från alkemi till wicca. Av John Michael Greer.

•

Pizza : äkta italienska pizzor till mingel, middag & dessert.
Av Samantha Santambrogio-Öberg.

Boken går till botten med mammas alla visdomsord och förmaningar. Tyvärr, C-vitamin hjälper inte mot
förkylning och jo, du kan visst knaka med knogarna utan att få stela leder.

I den här boken får du följa kaffet från ursprung till färdig kopp och lära dig hur du får ut mesta möjliga
smak av varje sort och ursprung.

Före detta polisen Colin och den övergivna cockerspanieltiken Molly bildar ett arbetsteam och blir oskiljaktiga vänner. Han behöver en smart hund som kompanjon i sin nya verksamhet: att leta rätt på försvunna
husdjur, framförallt katter som sprungit bort eller blivit bortrövade.

Läs om det forntida Egyptens första alkemister, de vises sten, kabbala, tarotkortlekens ursprung, tempelriddare, grundandet av Hellfire Club, hur Harry Houdini avslöjar falska medier, modern wicca och mycket mer.

Recept på klassiska pizzor, regionala specialiteter, veganska alternativ och söta dessertpizzor.

•

Påsatt och avskärmad : i en uppkopplad värld. Av Nanna Gillberg.

•

Skapa med pärlplattor : smycken, tavlor, spel & mycket mer.
Av Denise Bos & Nicole Neven.

Boken undersöker det allmänt accepterade missbruket av mobilen. Förstå hur den digitala världen har
omdefinierat villkoren för våra sociala liv och möjliggjort en social kontroll som saknar motstycke.

Projekten i boken består av allt ifrån enorma konstverk du kan rama in och hänga på väggen till praktiska
saker som underlägg för tekoppar. Innehåller även mönster till smycken och till andra kreativa projekt så
som födelsedagsvimplar och julkransar.

•

Sticka & virka vackra sjalar, mössor, sockor och vantar.
Av Jenny Alderbrant & Kamilla Alderbrant.

Ett trettiotal mönster på allt från värmande vantar och huvudbonader, till mysiga sockor, vackra sjalar och
en tröja.

•

Superstudent : effektivare inlärning, för bättre betyg. Av Olav Schewe.

•

Svenska kvinnor historien glömde. Av Stefan Högberg.

•

Uppfödd på nätet : lär känna den sociala generationen. Av Johannes Gustavsson.

•

Upptäck världens underverk : 101 fantastiska sevärdheter och oumbärliga restips.
Red. Jessica Cole & Bridget Blair.

Olav Schewe gick själv från medelbetyg till att bli toppstudent på några av världens mest prestigefyllda
universitet. Hemligheten är inte begåvning utan smarta metoder, hävdar Olav. Boken bygger på aktuell
forskning om effektivt lärande.

Har du hört talas om Maria Christina Bruhn, som utvecklade artilleriteknik i 1770-talets Stockholm? Eller
piloten, rallyföraren, krigskorrespondenten och upptäcktsresanden Eva Dickson från det tidiga 1900-talet,
eller Emerentia Pauli, som 1612 ledde försvaret mot en dansk här?

Boken undersöker den första generationen som är uppfödd på nätet. Hur lever de sina liv, vad värderar
och ogillar de, och hur och varför skiljer de sig från tidigare generationer?

101 fantastiska sevärdheter och hur du kan uppleva dem, från Antarktis och Amazonas till Victoriafallen
och Kinesiska muren.

15.

•

Verklighetens Arkiv X : de okända bilderna och berättelserna från vår gåtfulla värld.
Av Clas Svahn.
Verklighetens Arkiv X är ett svenskt jättearkiv med flera miljoner bilder, filmer och dokument om spöken,
ufo, sjöodjur, ovanliga naturfenomen och annat som ännu inte fått sin förklaring.

•

Vålnadernas historia : spöken, skeptiker och drömmen om den odödliga själen.
Av Magnus Västerbro.

En bok om den västerländska spöktron och en av de största frågorna genom tiderna: har människan en
odödlig själ?

•

Vår kungafamilj i fest och vardag 2019 : prinsarna och prinsessorna växer upp.
Av Mattias Pettersson.

Det är fullt av liv i de kungliga salongerna med alla små prinsar och prinsessor som växer upp, men här
har också funnits tid för kungligheternas olika engagemang, för statsbesök, evenemang, galamiddagar,
fester och invigningar.

•

16.

Öar : världshavens unika utposter. Av Peter Hanneberg.

50 av jordens allra mest fascinerande öar. Här finns storheter som Madagaskar och Borneo men också
mindre öar som exempelvis Lofoten, Påskön, Fiji och Mnemba Island.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Becker, Bonny: Den fasansfulla färden med buss nummer 13.
Brun-Cosme, Nadine: Pappas långa ben.
Davies, Benji: Noa och farmor flax.
Ekman, Ellen: Idde och Hajen.
Jönsson, Maria: Valdemars tårta.
Lindenbaum, Pija: Vi måste till jobbet.
Nilsson Thore, Maria: Alla tre julbakar.
Sheppard, Sarah: Hitta djuren i skogen.
Velthuijs, Max: Grodan och stjärnfallet.

Ca 6 - 9 år
•

Lunde, Maja: Snösystern : en julberättelse.

•

Olausson, Sara: Jordgubbsbarnen.

Julian tycker att julen är det bästa som finns, och dessutom fyller han år på julafton! Men i år är ingenting
som vanligt. Julian och hans familj bär på en stor sorg efter storasyster Juni, och Julians föräldrar verkar helt
ha glömt bort att det snart är jul. Men så träffar Julian Hedvig, som är full av konstiga ord och som förstår
precis hur viktig julen är, och de blir snart vänner. Fast visst är det något som inte stämmer? Varför är Hedvig alltid ensam hemma?

Maria och hennes bror Gabriel bor i ett land nära oss. Familjen har inte mycket pengar, men deras fröken
är snäll och de har hittat en hund som får gulliga valpar. Om bara inte torkan hade slagit till, om bara inte
Gabriel ramlat ner från taket, om bara inte sjukhusräkningen varit så dyr ... Till slut har familjen inget val.
Marias och Gabriels föräldrar lämnar sina barn och beger sig till Sverige, ett konstigt land i norr. Där ska de
plocka jordgubbar stora som äpplen och tjäna pengar så att de aldrig mer behöva oroa sig för någonting.

Ca 9 - 12 år

•

Arden, Katherine: Gömställen.

Elvaåriga Ollie älskar böcker. Så när hon träffar på en märklig kvinna nere vid sjön som är på väg att
slänga en bok i vattnet stjäl hon boken ifrån henne. Och hon börjar läsa den. Boken handlar om flickan
Beth, om två bröder som båda älskar henne och en märklig överenskommelse med en leende man, som
kan ge dig det du önskar mest av allt. Dagen därpå åker Ollies klass på utflykt till en bondgård, och
bakom gården upptäcker Ollie en kyrkogård -- och på gravstenarna står namnen på personerna i boken!

Fakta för barn
•
•

Lättlästa deckargåtor : som du kan lösa själv. Sammanställd av Annika Lundeberg.

Här finns både långa gåtor med verklighetsbakgrund och korta gåtor som är lätta och roliga.

Svenska hjältinnor : 100 berättelser om smarta, starka & modiga kvinnor.
Av Colette van Luik & Anna Nordlund.

En bok om hjältemodiga kvinnor som har åstadkommit något speciellt, stått upp för sina ideal eller förverkligat sina drömmar. Här är hundra inspirerande berättelser om tappra rösträttskämpar, coola musiker,
tuffa miljöaktivister, engagerade läkare, smarta uppfinnare och banbrytande författare.

17.

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland
www.regionvarmland.se/sjukhusbibliotek
Vill du få nyhetslistan direkt till din e-post? Kontakta något av Sjukhusbiblioteken.
Sjukhusbiblioteket Karlstad
054-61 51 44

sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Arvika
0570-71 20 76

sjukhusbiblioteket.arvika@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Torsby
0560-474 05

sjukhusbiblioteket.torsby@regionvarmland.se

