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Medicin
Beteendemedicin : KBT för läkare. Av Olle Wadström. 
Kunskap om KBT kan hjälpa läkaren att veta när remiss till beteendeterapeut är rätt åtgärd. Det kan även  
vara bra för att motivera valet av åtgärder för patienten utifrån ett långsiktigt inlärningsperspektiv och bidra  
till tryggare ställningstagande och agerande med oförstående patienter. 
 
Cognitive-Behavioral therapy for adults with Autism Spectrum Disorder.  
Av Valerie L. Gaus. 
This is the leading resource for psychotherapists working with adults who have autism spectrum disorder 
(ASD) without significant cognitive and language impairments (also known as Asperger syndrome).  

Förlossningsdepression : ensam är inte stark. Av Elin Lampi.  
Vad är egentligen förlossningsdepression? Vad kan du göra för att ta dig ur det? I den här varma boken skrive n 
av Elin Lampi, legitimerad psykolog, får du ta del av författ arens samlade yrkeserfarenhet, men även ord från 
andra mammor till dig. Boken ger handfasta tips och förmedlar hopp, utan att krångla till det i onödan. 
 
Gerontologi och geriatrik. Av Margareta Skog. 
Författaren berättar utifrån dagens forskning om det normala åldrandet och omvårdnad vid vanliga åkommor 
hos äldre i samband med åldersförändringar och sjukdomar. Boken lyfter också fram vad som är specifikt för 
den äldre människans behov och vikten av funktionsbevarande vård och omsorg. 
 
Hembesök : möten i barnets vardag. Av Linda Håkansson. 
Det här är en handbok inför barnhälsovårdens hembesök hos familjer med ett nyfött barn och när barnet är åtta 
månader. Att komma som gäst till familjen kan bidra till ett mer jämlikt möte på familjens villkor och en unik 
möjlighet att se barnet i sin vardag. 

”Jag vill inte bli frisk, jag vill bli smal” : om ditt barn har ätstörning. Av Malin Amethier. 
I den här boken möter man ett antal ungdomar som varit väldigt sjuka i olika slags ätstörningar. Gemensamt 
för dem alla är att de idag är helt friska. Hur gjorde de? Vad gjorde deras föräldrar? Vad ger de för råd till andra 
föräldrar? Boken delar med sig av tips och verktyg för att hantera ditt barns ätstörning. 

Ledarskap i sjukvården : Berättelser från vårdens vardag. Av Naomi Clyne. 
I lättillgängliga berättelser beskriver författaren episoder där sjukvården inte fungerar optimalt, därefter följer 
samma episod igen men nu i en organisation grundad på ömsesidig respekt, samarbete och delaktighet. Episo-
derna belyses ur patientens, medarbetarens och ledningens perspektiv. 

Lustgassedering inom tandvården. Av Christer Ullbro. 
Boken beskriver ett korrekt användande och handhavande av lustgassedering i tandbehandling. Även andra 
farmaka som används för sedering inom tandvården beskrivs. Författarna går igenom sederingsteknik, patient-
val, lustgasens farmakologiska egenskaper och arbetshygieniska aspekter.  
 
Om mitt barn blir sjukt eller gör sig illa. Av Linda Håkansson. 12:e uppl.  
Häftet ger information och råd om de vanligaste barnsjukdomarna, hudbesvären och olyckstillbuden som kan 
drabba små barn samt när man behöver uppsöka vård. Även vaccination tas upp i boken, samt råd inför resor 
med små barn. 
 
Pedagogik för sjuksköterskor : pedagogiska perspektiv och handledning i VFU.  
Red. Håkan S. Sandberg. 2:a uppl.  
Sjuksköterskans yrkesutövande omfattar förmågan att bidra till patientens och närståendes lärande. Lärandet 
bygger på sjuksköterskans undervisning och information och på det stöd som sjuksköterskan och vårdteamet 
ger patienten och närstående. Boken är i första hand avsedd för sjuksköterskans grundutbildning, men kan 
även användas i utbildning av specialistsjuksköterskor samt för yrkesverksamma och handledare. 
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Textbook of clinical neuropsychology. Red. Joseph H Ricker.   
The book contains 50 new and completely revised chapters written by some of the profession’s most recogni-
zed and prominent scholar-clinicians, broadening the scope of coverage of the expanding field of neuropsycho-
logy and its relationship to related neuroscience and psychological practice domains. 
  

Psykologi
Feedbackrevolutionen : neuroledarskap i praktiken. Av Eva Hamboldt. 
Boken är skriven för dig som vill lära dig lite om din hjärna, om hur den fungerar och hur du kan arbeta mer 
hjärnsmart för att skapa så bra möten och samtal med andra som möjligt. Boken baseras på forskning inom 
social, kognitiv neurovetenskap och psykologi, men innehåller även en liten dos österländsk visdom. 
  
Föräldraguide vid separation - med barnet i fokus. Av Marika Ekroth, Liselotte Mässing. 
I boken skildras hur barns livssituation förändras av föräldrarnas separation, hur de kan känna och reagera, 
vilka dilemman de kan hamna i, vad som är viktigt för dem och vad man som förälder kan göra för att stötta. 
Författarna ger även konkreta tips på hur kommunikation och samarbete mellan föräldrar kan hanteras. 
 
Kronofobi : essäer om tid och ändlighet. Av Martin Hägglund. 
Boken innehåller en samling essäer och den röda tråden i dem är att visa att det finns ett begär efter att hålla 
kvar det ändliga, att minnas det som alltid kan glömmas bort. I denna nyutgåva av Kronofobi ingår också  
Martin Hägglunds Sommarprogram från 2020, en utmärkt introduktion till hela hans filosofiska värld. 
  
Perspektiv som gör skillnad : meningsskapande samtal i praktiken.  
Av Johan Bysell & Michael Hjerth. 
I boken beskrivs konkreta hållpunkter för att bygga relationer, synliggöra behov, utforska känslor, aktivera re-
surser och undersöka vad vi kallar må-bra-mönster. Vi påminns om vikten av att ha ett tydligt fokus, förbereda 
oss väl och samtidigt lära oss att improvisera och experimentera. 
 
Psykologisk utredning och utlåtandeskrivning. Av Åsa Eriksson, Liselotte Maurex. 
Det här är den första boken om psykologisk utredning och utlåtandeskrivning som utgår från svenska förhål-
landen och där utredningar av både barn och vuxna beskrivs. Här beskrivs steg för steg för hur en psykologisk 
utredning går till, hur tester administreras och tolkas och hur utlåtanden och intyg skrivs. Teori och praktiska 
råd varvas med kliniska exempel.  

Pedagogik
I en annan klass : ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan. Av Emma Leijnse. 
Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i tjugo års tid och blir allt större. Det är en utveckling som går 
på tvärs mot de länder vi brukar jämföra oss med. Det får stora konsekvenser, både på nationell nivå och för 
barnens dagliga arbete i klassrummet.  
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Sociologi & samhällsvetenskap
Alla borde vara feminister. Av Chimamanda Ngozi Adichie.  
Det här är en lättläst version. Boken visar på ojämställdheten i samhället i dag, men också på vägen till föränd-
ring. Med humor och skärpa ger Adichie exempel som visar varför feminismen behövs, och hur både kvinnor 
och män vinner på ett jämställt samhälle.  

Alla dessa djäfla qvinnor : berättelsen om de första feministerna.  
Av Anna Laestadius Larsson. 
Boken är en utmärkt introduktion till sjuttonhundratalets kvinnohistoria där författaren, som använder ett lek-
fullt, lättillgängligt språk, även lyckas med att väva in de kvinnliga pionjärer som kämpat mot övermakten från 
fjortonhundratalet och framåt. Intressant, spännande och otroligt medryckande.  

Jag är inte död, jag är bara gammal. Av Ylva Floreman. 
I denna djupt personliga och politiska bok ställer Ylva Floreman omskakande frågor om det goda livet på ål-
derns höst. När man är ung kan man stå ut med både skoskav och knölig säng, men när man är 82 eller 96? Är 
maten varm, ljummen eller rentav kall? Vem hjälper en att peta i tänderna där en köttbit fastnat? Hur vet man 
när man ska använda ordet ”medföljare” istället för ”ledsagare”? 
 
Tillit och omdöme : perspektiv på tillitsbaserad styrning. Red. Louise Bringselius.  
Tillit till människors omdöme är grundläggande i demokratin och avgörande för att organisationer och samhällen 
ska bli framgångsrika. Särskilt viktig är tilliten till de medborgare och professioner som möts i kärnuppdraget. 
 
#12 samtal : en handlingsplan för hopp. Av Kinna Skoglund. 
Tolv samtal, tretton personer. Alla arbetar de aktivt för en hållbar värld där de har gjort sina röster hörda. Deras 
handlingar ger inspiration och hopp för en framtid i demokratins och hållbarhetens namn. Ta del av deras tan-
kar och idéer om vårt samhälle och världsutvecklingen! 
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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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Allt blir bra. Av Carolina Setterwall. 
Allt blir bra. Det lovar Mary och John sina barn när de i slutet av åttiotalet berättar att de ska skiljas. Men 
separationen blir något helt annat än vad de har tänkt sig. John blir snabbt omhändertagen av en ny kvinna, 
medan Mary tvingas inse att en kvinna utan partner inte anses som något självklart eller attraktivt. Mary, som 
har lärt sig leva för andras godkännande, måste omvärdera sig själv, sina val och sitt liv. 

Arabella. Av Sara Medberg.
Första delen i serien Sidensystrar. Stockholm 1815. Den unga änkan Arabella återvänder till Stockholm när hen-
nes make gått bort. Men väl framme blir inget som hon tänkt sig. Det visar sig att arvet hon väntar inte existerar 
och istället för ett liv i lyx, riskerar hon att stå helt utblottad. När det kommer fram att hennes make var inblandad 
i mystiska affärer, och att hans död kanske inte var av naturliga orsaker, står det plötsligt klart att även Arabellas 
liv kan vara i fara. En tjusig brittisk hertig fattar tycke för Arabella och erbjuder sitt beskydd. Ett gott parti på alla 
sätt. Men Arabellas hjärta klappar redan för en annan. Lakejen Jonathan som alltid funnits vid hennes sida.

Björntämjarens barn : en syskonkrönika. Av Sven-Axel Månsson.  
Konfliktfyllda relationer mellan fyra syskon, två bröder och två systrar, driver handlingen framåt. Romanen är 
både en psykologisk thriller och en dokumentärroman med självbiografiska inslag. Berättelsen börjar och slutar 
i det nordvästskånska samhället Klippan, där de fyra syskonen kommer till världen vid förra seklets början som 
barn till cirkusfolk, en svensk björntämjare och en ungersk trapetsartist. Björntämjarens skugga vilar tungt över 
barnen. På grund av skilsmässa och en ensamstående moders tidiga död placeras syskonen ut i olika fosterhem. 

De förlorade minnenas ö. Av Yoko Ogawa.  
På en namnlös ö sprider sig glömskan som en epidemi. Saker har börjat försvinna från ön, och strax därpå även 
ur männi skors minnen. En dag finns det inte längre några fåglar, en annan inga mera rosor. Men för ett fåtal 
lever minnena kvar, och för dem är tillvaron skräckfylld: de vet att den hemliga polisen kan få även människor 
att försvinna.

David den mindre vises protokoll. Av Danny Wattin.  
David är förälskad i skolans fjärde snyggaste tjej Maja, som dessutom är Palestinaaktivist, och går med i rörel-
sen för att imponera på henne, trots att vännerna i kampen anser att israeler är mördare. David talar inte om det 
för sina föräldrar. Och han vill helst inte att någon på skolan ska veta att han är jude. Så David börjar ljuga åt 
alla håll. För Maja, för sina föräldrar och sin syster, för Mange och de lokala nazisterna som tvingar honom att 
bli deras maskot för att klämma åt traktens araber, som de tycker är ännu värre. Den enda han kan tala sanning 
med är sin farmor, modig som få och svårt begiven på sherry.

Drottningen av önsketänkande. Av Milly Johnson.  
När Lewis Harley får en hjärtattack lämnar han den stressiga tillvaron i storstaden och gör det han alltid har 
drömt om. Han öppnar han en antikaffär. Bonnie Brookland kliver en dag kliver in i hans butik och känner sig 
direkt som hemma. När så Bonnie och Lewis börjar jobba tillsammans märker de snart att de dras till varandra. 
Kan de få den lycka de båda förtjänar?

Där himlen inte syns. Av Susanne Jobs.  
Det är 1700-tal i Falun. I koppargruvan sliter hundratals människor under slavliknande former. I de trånga små 
stugorna på Elsborg råder fattigdom och elände. Fylla, misshandel och hungersnöd är vardag. De vanskötta 
ungarna dör som flugor och deras fäder slår ihjäl sig i gruvan. För att överleva säljer änkorna öl och brännvin 
från sina hem. I centrum av detta står Sofia, leksandskullan som tvingades vandra till Falun när hennes bror 
fick överta barndomshemmet. Trots att Falun är helvetet på jorden lyckades Sofia finna kärleken och få en egen 
familj. Men lyckan blir kortvarig.  

Skönlitteratur
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Efterliv. Av Abdulrazak Gurnah.  
Fristående fortsättning på ”Paradiset”. När Ilyas var liten blev han bortförd av de tyska kolonialtrupperna. Efter år 
i krig mot sitt eget folk kommer han tillbaka till sin hemby. Där upptäcker han att föräldrarna är försvunna och att 
hans syster Afiya är bortlämnad. En annan ung man återvänder samtidigt. Hamza blev inte bortförd, utan såldes 
av sin familj. Fattig och nedbruten söker Hamza arbete, trygghet och ett anständigt liv och blir förälskad i vackra 
Afiya. Medan de tre ungas tillvaro flätas samman av ödet faller skuggan av ett nytt krig över dem. 

Ett hav av minnen. Av Fiona Valpy.  
När Kendra för första gången besöker sin sjuka mormor Ella har hon bara en begäran: att Kendra ska skriva 
ner hennes historia innan hon glömmer. År 1937 förändras sjuttonåriga Ellas liv för alltid när hon skickas till 
vackra Île de Ré över sommaren och träffar den karismatiska Christophe. Ella känner sig fri och lycklig. Men 
när kriget kommer förändras allt. Ella tvingas återvända till Skottland och hon känner att hon kommer längre 
och längre från den hon var på Île de Ré. Kan hon någonsin hitta tillbaka? Och vill hon det?

Fabian : berättelsen om en moralist. Av Erich Kästner. 
Utspelar sig på tidigt 30-tal. Fabian är litteraturvetare men jobbar som reklamman. På kvällarna driver han runt 
i Berlin på jakt efter kärlek och nöjen. 

Hemligheternas bibliotek. Av Janet Skeslien Charles.  
Paris 1939: Den unga och ambitiösa Odile Souchet har allt man kan önska sig: en stilig polis till fästman och 
ett drömjobb på det amerikanska biblioteket i Paris. Men när nazisterna marscherar in i Paris förändras allt. 
Tillsammans med de andra bibliotekarierna ansluter hon sig till motståndsrörelsen, beväpnade med det star-
kaste och mest hotfulla vapnet av alla: böcker. Men när kriget äntligen är över är det inte friheten som väntar 
Odile, utan ett oförlåtligt svek. Montana 1983: Tonåriga Lily lever ett ensamt liv men när hon lär känna den 
ensamma gamla damen i grannhuset förändras hennes tillvaro. Ju mer Lily får reda på om sin grannes mystiska 
förflutna, desto mer inser hon att de har mycket mer gemensamt än hon någonsin kunnat ana.

Kärleksbrevet. Av Lucinda Riley.  
När sir James, en av sin generations främsta skådespelare, avlider 95 år gammal, efterlämnar han inte bara 
en förtvivlad familj utan också en hemlighet som är så chockerande att den skulle kunna skaka det brittiska 
etablissemanget i grunden.Joanna Haslam, en ambitiös ung journalist, får i uppdrag att bevaka skådespelarens 
begravning. Joanna hamnar bredvid en gammal kvinna, som senare skickar henne ett hemligt brev.Joanna 
börjar skala av lagren av lögner som omslutit hemligheten i över sjuttio år, och inser snart att det finns starka 
krafter som kommer att göra allt för att hindra henne från att avslöja sanningen. 

Lantbiblioteket vid älven. Av Josefin Eman. 
Edda tappar fotfästet när hon oväntat får sparken från sin tjänst på universitetet. Hon slits loss från sina 
romantiska fantasier och sin havererade forskning i Stockholm och tackar hastigt ja till ett sommarvikariat på 
ett bibliotek i Tornedalen. Med några färgglada feelgoodpocketar och sin dyra kaffemaskin sätter hon sig på 
nattåget - utan en aning om vad hon ska vänta sig. Det blir en myggig och händelserik sommar under mid-
nattssolen, i sällskap av gamla bekantskaper som den snygge forskaren Colin, och av nya, som den irriterande 
norrbottningen Ante. Edda gör sig alltmer hemmastadd i det charmiga bibliotekshuset, men kämpar samtidigt 
för att vinna tillbaka sin gamla karriär på universitetet. 

Lincoln highway. Av Amor Towles.  
I juni 1954 körs artonårige Emmett Watson hem till Nebraska av fångvaktaren på arbetslägret där han precis 
avtjänat femton månader för ofrivilligt dråp. Hans mor är sedan länge ute ur bilden, hans far har nyligen gått 
bort. Emmetts plan är att ta med sin åttaårige lillebror, Billly, till Kalifornien för att börja om på nytt. Väl 
framme i Nebraska upptäcker Emmett att två av hans vänner från lägret har gömt sig i bagageutrymmet på 
fångvaktarens bil. Tillsammans har de gjort upp en helt annan plan för Emmetts framtid, en som kommer att ta 
dem på en ödesdiger resa i motsatt riktning: till New York City. 

Längtan över Ådala. Av Åsa Liabäck.  
Andra boken om Ådala koloniområde. Anna har länge längtat efter barn, men vägen dit visar sig vara svårare 
än hon trott, trots att hon och Patric är så nykära. Margareta kämpar med känslorna för Rune, vars fru blir allt 
sjukare. Stephanie jobbar på med musikkarriären, och saker och ting verkar äntligen lossna! Hon har även 
förälskat sig, men är han så perfekt som han först verkar? Ådalas alltiallo och kluriga gubbe, Ragnar, gör sitt 
bästa för att hålla koll på alla intriger som växer upp bland grönskan. Men när en ny familj skaffar sig en stuga 
på Dahliavägen rör det upp starka känslor i området. 
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Magnificat. Av Linnea Axelsson.  
När jag vaknade i rummet i dunklet och tystnaden satt pojken på sängkanten. Ögonen var större och sorgsnare, 
märkta av vad de sett, och han var både bestruken av någonting åldrat och skrämmande och annorlunda än jag min-
des honom, och precis samma nittonåriga pojke som då han försvann.Hon bor utanför Paris med mannen och deras 
flicka. En morgon, i ett hotellrum som hennes vän bokat, sitter pojken som dog när han var nitton år där. Vännen 
har bett om en ofattbar tjänst. Under vandringen hem har hon pojken med sig, liksom allt som hon lämnat i Sverige.

Man tager vad man haver : en bok om att våga gå vidare. Av Maria Fogelberg Nelson. 
Efter fem år som änka är Lena Stenström äntligen redo att lämna ensamheten. Hon bestämmer sig för att skapa 
en profil på en dejtingsida och livet sätter snabbt fart igen. Lena går på dåliga dejter, träffar ett gammalt kärleks-
intresse från grundskolan och återupptar vänskapen med den härliga och energiska Lotta. Tillvaron känns gan-
ska bra men det förgångna håller sig envist kvar. Kommer hon någonsin kunna släppa sorgen och ge sig hän? 

När allt uppdagas. Av Katrine Wessel.  
Den femte boken i serien om överklassfamiljen Winther från Trondheim som utspelar sig på slutet av 1800-ta-
let. När en främmande kvinna plötsligt knackar på dörren hos änkefru Mathilde Skjønberg ställs allt på ända, 
både för änkefrun och Familjen Winther. Men är den bedårande, unga Anna den hon utger sig för att vara? 

Och livet bara pågår. Av Ingela Wadbring.  
Marija, en medelålders, frånskild kvinna, åker på en konferens till Svalbard. Där träffar hon Iosif, en stilig, in-
telligent man, och de inleder ett förhållande. Marija och Iosif blir alltmer förälskade men det är något som inte 
stämmer med honom. Det visar sig att han har en multisjuk sambo och Marija ställs inför ett dilemma – går det 
att leva lyckligt alla tre tillsammans? Del ett i en trilogi. 

Paradais. Av Fernanda Melchor.  
I grindsamhället Paradise lyser de välvårdade gräsmattorna intensivt gröna framför lyxvillornas swimming-
pooler. Utanför rinner den träskstinkande floden fram genom en dalgång där fattigbyar och kriminella nästen 
breder ut sig. I det slutna paradiset möts Polo och Franco, två tonårskillar från vitt skilda positioner. Tillsam-
mans får de för sig att ta saker och ting i egna händer.

Pojken med smörkniven. Av Johan Hörberg.  
Adrian känner hur han lite i taget tappar kontrollen över sitt unga liv. Vardagen är fylld av försök att fly verk-
ligheten med droger, våld och sex. Det kulminerar i ett möte som nästan kostar honom allt och i ett sista despe-
rat försök att återta kontrollen söker han jobb som personlig assistent. Han introduceras till en helt främmande 
värld och till brukaren Jonas, bara några år yngre än han själv. Samtidigt som Adrians förflutna ständigt gör sig 
påmint påbörjar de tillsammans en resa som kommer att förändra dem för alltid.

Rose Napolitanos nio liv. Av Donna Freitas.  
Rose Napolitano har aldrig velat ha barn. Hennes man lovade, före giftermålet, att han inte heller ville det. Nu 
har han ångrat sig. De grälar och grälet slutar med att även äktenskapet tar slut. Eller så slutar grälet med att 
Rose omprövar sitt beslut. Eller så slutar det på ytterligare ett tredje sätt. Rose ställs inför ett val - ett val som 
får nio olika utvägar. Vi får följa Roses olika val, jämföra dess utgångar och diskutera hennes olika misstag, 
felval, lyckokast, glädjeämnen och sorgliga stunder. 

Slottet Deverills döttrar. Av Santa Montefiore.  
Den andra boken i sviten om familjen Deverill. Året är 1925 och kriget är över sedan länge. Men mycket har 
gått förlorat för alltid. Slottet Deverill på västra Irland, som har varit i familjen Deverills ägo i hundratals år 
har nu brunnit ner till grunden. Men den unga Celia Deverill är fast besluten att återställa slottet till dess forna 
glans. Celia har gift sig rikt och är beredd att satsa sin förmögenhet för att rädda sitt älskade barndomshem. 
Men mörka skuggor kryper närmare, än en gång, när det börjar skaka kring världens finansmarknader. Och allt 
som kändes tryggt, kommer än en gång att skakas om.

Skuggor från det förflutna. Av Torill Thorup.  
Första boken i serien om Inga Svartdal. Året är 1888, platsen Vestfold i Norge. Den unga Jenny Svartdal ligger 
i svåra födsloplågor i en kamp på liv och död. Hennes barn överlever, en välskapt flicka, men modern förlorar 
livet. Fadern, Kristian Svartdal, står ensam kvar, halvt galen av sorg. Arton år senare är flickebarnet, Inga, en 
ung kvinna och en spegelbild av sin vackra mor. Hon får lida under oket av faderns besvikelse. Av skäl som 
Inga inte kan förstå arrangerar Kristian ett äktenskap åt henne, med en man gammal nog att vara hennes farfar. 
Och allt förvärras när hon oväntat träffar en mystisk ung man och blir häftigt förälskad . 
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Sånger om kärlek och krig. Av Santa Montefiore.  
Första boken om familjen Deverill. Bland de irländska kullarna ligger slottet Deverill. Där bor tre unga kvin-
nor, alla födda år 1900, Kitty, Birdie och Celia. När Irland kämpar för oberoende och kriget bryter ut, kommer 
deras liv förändras för alltid. Rebellen Jack O’Learys svek kommer att slita isär de unga kvinnornas vänskap. 
Men ett speciellt band kommer för alltid att förena dem: deras eviga längtan efter slottet Deverill och minnena 
som finns bevarade där.

Svenska för kingar. Av Anna Pettersson och Önder Koyuncu.  
Fyra unga män från Afghanistan kommer till Uppsala och blir bästa vänner. De har allt, och samtidigt inte 
mycket alls, gemensamt. Mahdi drömmer om respekt, Ali drömmer om kärlek och Gholam drömmer om 
trygghet. Ravesh har den största drömmen av dem alla. Han vill bli svensk, vad det nu innebär.

Violeta. Av Isabel Allende.  
Året är 1920, flickan Violeta ser dagens ljus i den chilenska överklassfamiljen del Valle och spanska sjukan 
skördar liv världen över. Hundra år senare ligger Violeta på sin dödsbädd och ännu en pandemi drar över jor-
den. Romanen är skriven i form av ett långt brev från Violeta till barnbarnet Camilo, där hon skriver fram såväl 
sin egen som landets dramatiska historia. Violeta får uppleva den stora jordbävningen 1960, militärkuppen 
1973 och Chiles mödosamma väg tillbaka till demokrati. Men det hårdaste slaget blir förlusten av dottern, som 
dör av en överdos, och lämnar en nyfödd son efter sig. Violeta tar sig an pojken, Camilo, som hon uppfostrar 
som sin egen son. 
 

Aldrig. Av Ken Follett.  
När läget är tillräckligt spänt behövs bara en gnista för att sätta i gång en global kris. En drönare som stulits 
från den amerikanska armén. En oas i Saharaöknen som hotas av torka. Ett land som i hemlighet byggt upp ett 
förråd med kemiska vapen. 

Barkarbymordet. Av Niclas Rydberg.  
Två skyddsvakter från bevakningspatrull 4 vid Livgardet i Kungsängen är ute för att rondera de övergivna 
byggnaderna efter flygbasen F 8 Barkarby när de finner de en ihjälskjuten man. Överstelöjtnant Agnes Brandt 
vid Riksmilitärpolisen och hennes två seniora utredare Peyman Rezazi och Mats Haskinen, får i uppdrag att 
utreda mordet. Ett mord som visar sig ha förgreningar djupt in i Sveriges militära hjärta.

En ateljé i Paris. Av Guillaume Musso. 
Polisen Madeline har rest från London till Paris för att få lite tid för sig själv och i lugn och ro tänka över sitt 
liv. På grund av en dubbelbokning blir hon dock tvungen att dela den ateljé som hon hyrt i hjärtat av Paris 
med författaren Gaspard, som kommit från USA för att skriva ostört. Ateljén har tillhört den mytomspunne 
konstnären Sean Lorenz, och är forfarande fylld av hans passion för ljus och färg. Men Lorenz sista tid i livet 
präglades av sorg efter att hans lille son mördats. Både Madeline och Gaspard blir besatta av konstnärens öde 
och bestämmer sig för att spåra upp de tre tavlor han påstås ha målat strax före sin död.

Flickan som dansade. Av Cecilia Sahlström.  
Sjunde boken med Sara Vallén. Sara och hennes team står inför ett underligt fall. Affärsmannen Patrik hittas brutalt 
mördad på sitt kontor i Lund. Det enda teknikerna hittar är en mobiltelefon. På den finns en film med en dansande 
flicka och en kvinna. Utredningen står och stampar, men så får de höra om en flicka som börjat bete sig märkligt i 
skolan, och vars mentor har anmält skador till socialtjänsten. Flickan ser ut att vara den dansande flickan. 

Från någon som vill dig illa. Av Karin Alfredsson.  
Någon som tillbringade sommaren 1973 på barnkolonin Nässelbacken lägger ut soliga bilder på facebook 
och ber andra berätta om sina minnen. Flera av de barn och ledare som var där svarar. Samtligas liv kommer 
att förändras efter den virala återföreningen, men det vet de inte ännu. Jonny Hasselgren var kollots busunge. 
Efter många år bakom lås och bom har han börjat resa sig. Gun-Lis Larsson var liten och söt, och mycket ut-
satt. Kollosommaren förstörde hennes liv, det är hon övertygad om. När gamla förseelser kommer upp till ytan 
hotas hela hans existens. Yvonne Eriksson var kollots, och mobbningens, okrönta drottning. I hennes numera 
välordnade radhusliv finns sårbarheter som kommer att identifieras, och attackeras. 

Deckare & thriller
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Gladiator. Av Jens Henrik Jensen.  
Femte boken i serien om krigsveteranen Niels Oxen. Motvilligt har krigsveteranen Niels Oxen påbörjat 
behandlingen för posttraumatisk stress, PTSD, som har plågat honom under många år. När militärpsykologen 
föreslår Oxen att bli ledare och mentor för en grupp av PTSD-påverkade veteraner på en överlevnadsresa till 
en skyddsplats tackar han ja. När han kommer hem möts han av en gammal bekant: Mossman från PET. Moss-
man har motvilligt gått i pension men är nu i stan för att be Oxen att hjälpa PET i ett känsligt fall: Ett antal 
krigsveteraner har likviderats runtom i Danmark och Oxens kompetens som en erfaren soldat behövs. 

Hitta dem döda. Av Peter James.  
Efter att ha avslutat sin utstationering vid Londonpolisen får Roy Grace ett tips om en knarkhandlare som har 
sin bas i Brighton. Redan första dagen tillbaka på sitt gamla jobb kallas han till vad som först verkar vara ett 
motivlöst mord. Men gradvis dras både utredningen och Grace in i den hänsynslöse knarkhandlarens sfär. När 
han ställs inför rätta visar han sig vara en man som bokstavligen är beredd gå över lik, så länge han går fri. 

I dina händer. Av Malin Persson Giolito.  
I Våringe är det lätt att dö, men jävligt svårt att leva. Redan någon timme efter larmsamtalet hämtas 14-åriga 
Dogge till förhör. Jämnåriga Billy är skjuten på lekplatsen där de brukade hänga som små, och Dogge höll 
i vapnet. Den engagerade lokalpolisen, de ensamstående mammorna, ägaren av livsmedelsbutiken på torget 
– ingen är skonad i ett samhälle där gängvåldet tar över och barn dödar barn. Och vem tar ansvar för att det 
aldrig händer igen? 

I mästarnas skugga. Av Tony Fischier.  
Andra boken om Niklas Ragnvik. Ett mystiskt dödsfall på Göteborgs konstmuseum förbryllar kriminalkom-
missarie Niklas. En kort tid senare avrättas en man med ett armborst och under utredningens gång visar han sig 
ha en oväntad koppling till konstmuseet. Dessutom är det någon som smyger runt utanför Ragnviks pappas hus 
i mörkret. Är det ett hot från den kriminella världen eller vad handlar det om? 

Lekarna. Av Bo Svernström.  
Som elvaåring pekades Robert Lindström ut som skyldig till att ha dödat sin jämnårige lekkamrat Max. Idag är 
Robert trettionio år. Han minns inte händelsen men lever ett skuggliv där han försöker undvika all kontakt med 
andra människor. En dag ringer en kvinnlig journalist på dörren och vill skriva om den där sommaren då Max hit-
tades död på kvarterets ödetomt. Samtidigt som journalisten börjar rota i den trettio år gamla utredningen hittas en 
elvaårig flicka död i samma område. Märkliga händelser leder polisen allt närmare Robert och hans barndom… 

Onda drömmar. Av Anna Jansson.  
Ett nytt fall för Maria Wern. Amelie Muscat arbetar som barnpsykolog. På en kurs har hon träffat Laura och 
blivit blixtförälskad. De flyttar ihop utan att egentligen känna varandra. När Amelie ska passa Lauras treårige 
son gör hon ett ödesdigert misstag. Sedan är pojken försvunnen. Maria Wern har förlorat sin man och hanterar 
sorgen genom att gräva ner sig i arbete. Hon tar extrapass i yttre tjänst. En pojke har försvunnit på norra Got-
land, mitt i en snöstorm. Det är upptrappningen till en serie skakande händelser, och det är Maria Wern som 
måste ta reda på hur allt hänger samman, mitt i sin egen privata tragedi. 

Rötter av blod. Av Lina Arvidsson.  
Sigrid vaknar upp desorienterad efter att ha övernattat på kontoret. Polisen är där, de säger att Sigrids man Pe-
ter under natten har bränt ner deras hus på Lidingö i ett försäkringsbedrägeri. Sigrid vänder för första gången 
på många år hemåt. I hembyn vill grannarna få till en affär med ett vindkraftsbolag. Men mamma Iris vägrar 
att sälja den bit skog som är nödvändig för att projektet ska gå i lås. Varför då? 

Spionen Bergling. Av Jonas Bonnier.  
Ända sedan han greps i Israel 1979 har namnet Stig Bergling varit synonymt med spioneri. Han har utmålats 
som en storspion och särling. En kvinnornas man, gift många gånger men aldrig med sitt livs stora kärlek. 
Gång på gång gäckade han den svenska rättvisan, inte minst genom den spektakulära rymningen oktober 1987.
Men var spionen Stig Bergling egentligen så framgångsrik? Vem tjänade på hans eskapader, och vem offrades 
för att han skulle gå fri? 
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Städerskan. Av Nita Prose.  
Molly arbetar som städerska på det anrika Regency Hotell. Hon är exceptionell på sitt jobb, men har desto svå-
rare i kontakten med andra människor. Mollys kära mormor har nyss gått bort, dessutom lyckades en så kallad 
pojkvän lura av Molly och mormor alla deras sparpengar. Så Molly mår inte speciellt bra, verkligen inte. När 
Molly ska städa i affärsmannen Charles Blacks svit hittar hon honom död i sängen...

Till minne av en mördare. Av Pascal Engman, Johannes Selåker.  
I skuggan av Mattias Flinks massmord i Falun sker ytterligare ett mord. En kvinna hittas strypt till döds och snart 
står det klart att hon bara är ett av flera offer som mördats med samma tillvägagångssätt. Det faller på den nyss 
hemkomne FN-soldaten och polisen Tomas Wolf att hitta mördaren. Till sin hjälp har han Vera Berg – en korrupt 
kvällstidningsreporter som är på flykt från sin före detta kille och hans MC-gäng. Huvudmisstänkt blir filmstjärnan 
och suputen Micael Bratt, men både Vera och Tomas misstänker att den skyldiga finns närmare inpå utredningen. 

Tunn is. Av Matt Goldman.  
Andra boken om privatdetektiv Nils Shapiro. Nils har fått i uppdrag att hitta Linnea, en tonårstjej. Hennes 
kompis Haley är också försvunnen. När Haley hittas död tar sig Shapiro genast till brottsplatsen, men så fort 
han anländer försöker någon döda honom och han blir allvarlig skadad. Trots sina skador ger han sig ut på en 
intensiv mördarjakt och ett alltmer desperat sökande efter den försvunna Linnea.

Välkommen till Evigheten. Av Camilla Grebe. 
Lykke Andersen – redaktör, författarhustru, tonårsmamma och, enligt omgivningen, inte ett spår våldsam – står 
anklagad för mord. Vad har hänt på familjens idylliska gård? Har det att göra med det som skedde där åtta år 
tidigare? Och varför vägrar Lykke att tala med någon annan än kriminalkommissarie Manfred Olsson? 

Än brinner lågan. Av Susanne Fellbrink.  
Fjärde boken om Cilla Fallander. Cilla har startar en festvåning i Sundsvall. I en annan del av stan hotas den 
unga Alva av sin manipulerande pojkvän, samtidigt som tvåbarnsmamman Julia har fastnat i ett spelberoende 
och änkan Milly kämpar för att rädda sin vuxne son ur hans drogmissbruk. De tre kvinnorna möts i Cillas 
festvåning och en oväntad vänskap uppstår. Deras öden vävs samman och de hamnar i en droghärva. Någon 
kommer att dö. 

Att bära sig själv. Av Peter Jöback.
Efter regn. Av Lucy Dillon. 
Ondskans nätverk. Av Max Seeck.
Sömn. Av C. L. Taylor

Alla dar i veckan. Av Donnez.

23 walks (drama, romantik)
Cry macho (thriller, western) 
Drottning Margareta (drama, biografi)
Encanto (barn- och familjefilm, animerad)
Familjen Addams 2 (barn- och familjefilm, animerad)
King Richard (drama, biografi, sport)
Lena (dokumentär, Lena Nyman)
Venom - Let there be carnage (action, science fiction)

Ljudböcker på Mp3

Musik på CD

Film



Att slåss mot livet. Av Sandra Lagerstrand. 
Den här boken är skriven för dig som har slagits mot livet. Den är till för dig som vaknar varje morgon och 
redan önskar att dagen vore slut och för dig som tänker att du inte förtjänar att vara lycklig. Jag har skrivit för 
dig som vaknar på nätterna och plågas av mörka tankar om dig själv och andra. Jag vill berätta för dig hur det 
är att leva med kromosomavvikelsen Turner Syndrom.

En familjehemlighet : en sann berättelse om en fruktansvärd uppväxt.  
Av Maureen Wood. 
Från åtta års ålder utsattes Maureen Wood för sexuella övergrepp i hemmet. En tillvaro som snabbt gjorde 
henne avtrubbad till följd av det ständiga lidandet. När hon inte trodde att det kunde bli värre hände något som 
gjorde att Maureens värld rasade samman. 

En människa kan mördas men inte idéer : en biografi över Anna Lindh.  
Av Eva Franchell.  
Den 10 september 2003 knivhuggs utrikesminister Anna Lindh på varuhuset NK i Stockholm. Morgonen därpå 
avlider hon, 46 år gammal. Sorgen förlamar en hel nation och tanken på hennes två små barn är outhärdlig. 
Mammor ska inte dö. Men hennes död innebär också att Sverige och Socialdemokraterna förlorat en del av sin 
framtid. Hon kunde ha fortsatt att vara en viktig röst i världen, hon kunde ha blivit en framgångsrik partiledare. 
Nu blev det inte så. Journalisten Eva Franchell var nära vän och kollega till Anna Lindh. 

Historiska kärlekspar : passion och skandaler genom 2000 år. Av Sara Griberg.  
I boken möter vi makthavare, kungligheter, kulturpersonligheter och många andra som genom sina val av 
partner och livsföring skrivit in sig i historieböckerna. I kavalkaden av kärlekspar ges exempel på passion över 
samhällsklasserna som i fallet Edward VIII och Wallis Simpson, relationer mellan personer med olika hudfärg 
som Mildred och Richard Loving i 1950-talets USA, kärlek mellan samkönade par som Gertrude Stein och 
Alice B Toklas, samt katastrofala arrangerade äktenskap som det mellan prins Charles och Lady Diana.

Kaninuppfödaren. Av Anders Wallén. 
Här skildras ett psykiskt handikapp som fått stora konsekvenser och hur författaren till slut kunde ta det galak-
tiska språnget från att vara ingen alls till att få pris av kungen. Det här är berättelsen om en vettskrämd pojke 
som en gång drömde om att bli kaninuppfödare och en farbror som just köpt en hatt - och hur dessa två kan 
vara samma person. Det är en berättelse om att växa och hitta sin plats. Författaren berättar om svårigheterna 
i skolan, moderns död, jobbet på Posten, vuxenutbildningen som 40-åring och hur han till slut skrev den där 
uppsatsen som förändrade allt. En uppsats som ledde till arbete, kreativitet och WWF:s Pandapris för årets 
bästa naturskildring i ord och bild. 

Kodnamn PAM : mod, rädsla, sårbarhet. Av Petra Malm.  
Petra Malm är den första kvinnliga operatören i specialförbandet SOG, inriktat på underrättelse och strid. Un-
der kodnamnet PAM åker hon i över ett decennium på otaliga hemliga högriskuppdrag och det är först nu, som 
civil, som hon kan prata om delar av det hon upplevt som operatör. Här berättar hon om operationer i krigs-
drabbade länder, om svårigheten att vara kvinnlig pionjär i en manlig värld där man är maximalt utsatt och där 
kraven är nära gränsen för det möjliga. Men också om hur du som civil kan jobba med begrepp som är centrala 
inom det militära, som tillit, motivation och lojalitet.

Nolbyn : värmländskt hantverk - miniatyrer och tittskåp. Av Maria Bergström m.fl.  
Berith Bergström (1896-1979) är en av vårt lands mest ansedda miniatyrkonstnärer såväl inom Sverige som 
utomlands och känd för sin hantverksskicklighet, precision och autenticitet. Miniatyrproduktionen kom till ge-
nom leken med brorsbarnen då de tillsammans skapade miniatyrbyn Nolbyn, med inspiration från barndoms-
hemmet Bosjö Bruk, norr om Filipstad. Barnens intresse och aktivitet var utgångspunkten för den skapande 
leken, en pedagogik som Berith Bergström tog intryck av vid möten i sin  ungdom med reformpedagoger som 
Anna Withlock och Ellen Key. 
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Pappas flicka på hästgården. Av Sophie Jahn.  
Sophie Jahn växte upp i en idyll. Eneby hästgård, vackert belägen på Ekerö, var en till synes fantastisk ridan-
läggning där Sophies karismatiske far bedrev ridskola för ungdomar och försäljning av ponnyer. Men bakom 
den idylliska fasaden dolde sig våld, hot och systematiska övergrepp. Verksamheten styrdes med järnhand av 
pappan, vars nyckfulla och våldsamma beteende gjorde tillvaron otrygg för hästtjejerna som bodde och arbe-
tade på gården såväl som för hans egen familj.

Psykopatens handbok : mitt liv med en psykopat. Av Maria Oldenstedt.  
Maria Oldenstedt levde i över tio år med en psykopat. Han misshandlade henne, både psykiskt och fysiskt, 
medan hon försörjde honom. Han fick henne att tycka att det var helt normalt, samtidigt som det var oerhört 
viktigt för honom att ingen hade inblick i deras liv. Utåt sett var Maria en framgångsrik stylist med egen 
salong, men inombords fungerade ingenting. Allting förändrades när Maria insåg att hon hade känslor för en 
annan man. Då började en lång och hatfylld väg till frihet.

Stulet barn : Min resa från Korea och tillbaka. Av Catrin Villaume Fägerstrand.  
Maria Jung Yoon adopterades från Sydkorea till Sverige 1968. Det sades att hon var en flicka på två och ett 
halvt år men i själva verket var hon över fyra år gammal. Kvar i Seoul finns hennes biologiska föräldrar som 
undrar vart Jung Yoon och hennes två systrar har tagit vägen. När Maria har bott hos sina adoptivföräldrar i två 
år får de ett brev från Socialstyrelsen som skriver att barnens biologiska föräldrar har krävt att få dem tillbaka. 
Marias biologiska föräldrar är varken fattiga eller lågutbildade sydkoreaner som svenska myndigheter har 
beskrivit dem, och Maria är inte räddad från nöd och svält. 

Svindlande stunder i Blackeberg. Av Petra Mede.  
Petra Mede fortsätter sin svart humoristiska vandring genom uppväxten, nu med en tonårstid fylld av perfek-
tion och kontroll i baletten som blir mer och mer hennes liv. Vi får uppleva glimtar av dansvärldens sublimitet, 
men oftare dess avigsidor. Osunda kroppsideal, konkurrens och ofrivilligt dråpliga situationer, bland annat i 
form av tröstlösa auditions som - i den alltjämt högmodiga Petras ögon - befinner sig mil från den höga konst-
närliga nivå där hon borde vara verksam. Det är en tidsskildring av ett 80-tal där den nyupptäckta sjukdomen 
aids tar flera vänners liv, och där jakten på en roll gör att man får utstå både hån och självförakt.

What I Wish People Knew About Dementia. Av Wendy Mitchell.  
What can a diseased brain tell us about being human, living our own lives better and helping those with de-
mentia get the best from theirs? When Wendy Mitchell was diagnosed with young-onset dementia at the age 
of fifty-eight, her brain was overwhelmed with images of the last stages of the disease — those familiar tropes, 
shortcuts and clichés that we are fed by the media, or even our own health professionals. But her diagnosis far 
from represented the end of her life. Instead, it was the start of a very different one. 
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Akvarell : stadens ljus. Av Johan Ramberg.  
Med staden som motiv får du tips på hur du kan se motivet med fräscha ögon och hitta nya sätt att förenkla så 
att det kan fångas i dina penseldrag. Det handlar i slutändan inte om hur väl du lyckas avbilda något, utan hur 
du hittar glädjen i att leka med penseln. 

Boken om Näs : Astrid Lindgrens barndomshem : vår släktgård. Red. Leif Ruhnström. 
Astrid Lindgrens brorsbarn ger en bildrik och detaljerad skildring inifrån dagens och gårdagens Näs med bilder 
du aldrig sett och anekdoter du aldrig hört. Vilka har levt där och hur var deras vardag? Och vem bor där nu 
och hur ser det ut? Vilka var Adam Engelbrekt, Svarta damen och Johan Mörske? Vilka har stått modell för 
Emil och Alfred, Madicken och Lotta?

Conquistadorerna : de första koloniala imperierna. Av Dick Harrison.  
Under en period på omkring 150 år lyckades conquistadorerna från Gamla världen lägga stora delar av Nya 
världen under sina fötter - inte minst beroende på att de förde med sig sjukdomar som slog ut stora delar av 
befolkningen i de erövrade länderna. 

Creepypasta. Av Jack Werner.  
Några år efter millennieskiftet började olika spökhistorier dyka upp på forum och bloggar, skärmdumpade 
skräckberättelser skrivna av okända och hemlighetsfulla användare, kusliga upplevelser från en generation 
med internet som både vardagsrum och bakgård. Journalisten Jack Werner har samlat ett urval av de bästa och 
mest skrämmande berättelserna.

En morgontrött fågelskådares år : från tallbit (jan) till talltita (dec). Av Lars Sund.  
Lars Sund kämpar vidare med sitt fågelberoende, och underhåller oss med berättelser om nya fågelmöten un-
der ett märkligt år: Han berättar om hur han var nära att krocka med en varfågel på Gotland och om varför han 
behöver hjälp med att hitta brandkronad kungsfågel. 

Erik XIV. Av Katarina Harrison Lindbergh.  
Erik tog över kronan när Gustav Vasa dog år 1560 och hans regeringstid präglades av det blodiga nordiska 
sjuårskriget. Sturemorden och Eriks psykiska kris efter händelsen, samt äktenskapet med den ofrälse Karin 
Månsdotter har gjort honom känd för eftervärlden. 

Granskogsfolk : hur naturen blev svenskarnas religion. Av David Thurfjell.  
Är det så att det är ute i skog och mark som de avkristnade svenskarna möter det som en gång söktes i kyrkan? 
Är naturen svenskarnas nya religion och hur blev den i så fall det? Här berättas om den svenska naturkärlekens 
religionshistoria. 

Jorden : vår planets historia och framtid. Av Johan Rockström och Owen Gaffney.  
Boken bakom Netflix-dokumentären Breaking Boundaries - The Science of Our Planet. Här berättas om vår 
planets historia – från den anhopning av gaser och partiklar som kretsade kring solen och som kom att möjlig-
göra livet på planeten, till de förändringar som nu påverkar detta liv. 

Magic vegan vardag : växtbaserad matglädje. Av Camilla Danilda, Barbara Kjellström. 
Innehåller tydliga och enkla recept för hemmakocken. Den klassiska husmanskosten har omvandlats till mo-
derna växtbaserade recept som du kan bjuda på till både inbitna vegetarianer och veganer, men också till de 
som i vanliga fall äter kött. 

Mina värmländska matrötter : ett liv med mat och vänner. Av Lena Sewall.  
Lena Sewall gör en matresa genom sitt liv från tidig barndom till nutid och bjuder på recept som hon aldrig 
tröttnar på. Recept som följt henne och som gjort avtryck i hennes liv, recept som hon använt sig av om och 
om igen och så favoritrecept som hon glömt men med glädje återupptäckt.
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Monstermanifestet. Av Bo Eriksson.  
Boken för alla som vill förstå monster på riktigt, lära sig om deras skiftande historiska och kulturella framträ-
delseformer, och inte minst för den som är redo att ansluta sig till den nya armén av monsterjägare, som samlas 
i universitetens seminarierum.

Pilgrimsliv : handbok för vandrare. Av Hans-Erik Lindström.  
Boken vänder sig till den som är intresserad av pilgrimsvandringen som idé och innehåller tre delar: pilgri-
mens historia och omvärld, en tolkning av pilgrimens själ och teologi och avslutas med det praktiska kring 
pilgrimsvandringen. 

Resten av verkligheten : utkast till en världsbild : texter 2018-2021. Av Lena Andersson.  
En krönikesamling från 2018-2021 där Lena Andersson fortsätter sin kartläggning och analys av de idéer, 
villfarelser och tankemässiga rottrådar som anas djupt under det som syns och hörs.  

Romarrikets undergång : pandemier, klimatkriser, folkvandringar.  
Av Dag Sebastian Ahlander.  
Under tusen år blomstrade romarriket och lade grunden till vårt moderna samhälle. Rötterna till västerländska 
grundvärderingar, demokrati och rättsskipning hittar vi här, 2 500 år tillbaka i tiden. Sedan dess har frågan 
gäckat forskare och filosofer: hur var det möjligt att ett så framgångsrikt samhälle kunde gå under?

Skydda trädgården från skadedjur & ogräs : naturliga metoder mot rådjur, sniglar, 
kirskål och andra objudna gäster. Av Susanna Rosén. 
Boken bygger på miljövänliga metoder, som att bekämpa för hand eller att på olika sätt gynna djurens natur-
liga fiender. Försök att ligga steget före. Genom att sätta upp barriärer, locka nyttodjur till trädgården och odla 
växter som djuren inte tycker om kan många angrepp undvikas.

Skärmstark : handbok för vuxna om unga och skärma. Av Elza Dunkels 
Denna bok visar att paniken över skärmtid och hur digitalisering påverkar barn inte är konstruktiv. Tvärtom bi-
drar den till att barn och unga lämnas ensamma att själva hantera den nya tekniken och problem som de möter.
Boken vill motverka onödig oro hos vuxna och ge läsaren tankeverktyg för att kunna bli ett bättre stöd för barn 
och unga. 

Svarta S:t Barthélemy : människoöden i en svensk koloni 1785-1847.  
Av Fredrik Thomasson.  
Sverige blev en slavnation när den karibiska ön S:t Barthélemy togs i besittning 1785. Slavar och så kallade 
fria svarta var i majoritet ända till det svenska slaveriet avskaffades 1847. Boken skildrar för första gången 
denna svarta befolknings hårda levnadsvillkor.

Sveriges långa historia. Av Jonathan Lindström. 
Författaren låter den senaste arkeologiska och historiska forskningen förenas i en helt ny bild av Sverige under 
14 000 år. Enskilda människoöden varvas med rikens uppgångar och fall. Vi möter sveaköpmännen som på 
kamel tar sig till världsstaden Bagdad och den gutniske romveteranen Harkilar när han i sällskap av tjugo frus-
tande krigare styr sitt roddarskepp över havet.

Tankar för dagen : manual för nyfikna resenärer. Av Per J Andersson.  
När Per J Andersson var 18 år packade han ryggsäcken och gav sig ut i världen på egen hand. Ända sedan dess 
har han haft en känsla av att hans närvaro skärps när han korsar en gräns. Han ger oss även några goda råd på 
vägen: stäng av mobilen, testa att resa ensam, färdas på marken så ofta som möjligt och skaffa dig minst en ny 
vän där ute. 

Thai! : på 30 minuter. Av Wichudaporn Chaiyasaeng.  
Innehåller recept både till vardagsmiddagen, helgens bjudmiddag och en massa smårätter som är goda att ser-
vera antingen många tillsammans som en bufféhuvudrätt, eller som tillbehör.
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Till fots : stora boken om vandring. Av Emma V Larsson.  
Det här är boken för alla vandrare. Den innehåller det du behöver veta om prylar, kläder och packlistor. Om 
leder i Sverige och delvis i Europa – från dagsturer till långvandring, i skogen och i fjällen. Om mat och sovut-
rustning. Om relationer på turen, respekt och säkerhet.

Upplev Tyskland med tåg : sju rutter, praktiska tips och sevärdheter.  
Av Anna W. Thorbjörnsson, Marko T. Wramén.  
Här finns över 700 inspirerande och praktiska tips, fördelade på sju rutter runt om i Tyskland plus kapitel om 
storstäderna Hamburg och Berlin. 

Virka pynt, presenter och accessoarer. Av Sascia Anna Strohhammer.  
19 vintermodeller för nya och erfarna virkare. Alla grundtekniker förklaras så att du enkelt och snabbt kan 
komma igång. 

Virka söta tofflor. Av Ira Rott.  
Djurtofflor för hela familjen. Alla mönster är lätta att följa tack vare de tydliga steg för steg-fotografierna. Det 
finns en storleksguide på insidan av omslagsfliken där det bara är att placera foten för att se vilken storlek som 
behövs.

Vår trädgårdsbok. Av Christel Kvant & Inger Palmstierna.  
En uppdaterad utgåva av en av Sveriges främsta och tyngsta trädgårdsböcker. Den innehåller det mesta du som 
trädgårdsinnehavare kan tänkas behöva veta, speciellt framtagen för svenska förhållanden, med alla klassiska 
favoriter men också med de senaste trädgårdstrenderna.

Växtriket : årstiderna på Slottsträdgården Ulriksdal. Av Bosse Rappne.  
En berättelse som genomsyras av hela Slottsträdgården Ulrikdals och Bosse Rappnes kunskap och erfarenhet 
om odling, växter och trädgård. Grundläggande värderingar om klimat, biologisk mångfald, ekologisk livs- 
och växtkvalitet löper som en röd tråd genom berättelsen liksom jordens ständiga kretslopp. 

Yogahjärnan : den bästa versionen av dig själv med närvaro, ro-styrka och  
compassion. Av Christina Andersson & Sara Granström Powiecki.  
Boken är skriven av en psykolog och en yogainstruktör och visar hur vi kan utveckla psykologiska strategier 
och stärka vår grundtrygghet. Ett sätt att öka vår förundran, resiliens, närvaro och compassion i vardagen. 

Ödesåret 1809 : hur Sveriges historia kunde ha blivit annorlunda. Av Leif Lewin. 
1809 är ett ödesår i svensk historia. Sverige förlorade kriget mot Ryssland och fick avstå ”den östra riks-
halvan”, Finland. Kungen avsattes och en ny ätt besteg tronen, familjen Bernadotte. Som en konsekvens av 
nederlaget och statskuppen fick vi en ny grundlag som skulle komma att bestå under lång tid och utgöra det 
statsrättsliga ramverket för Sveriges utveckling till en modern demokrati. 
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En noshörning som husdjur. Av Julia Groth.
Stora boken om Vips. Av Oskar Jonsson.
Svansen är lös. Av Eva Jacobson.

Det mystiska brevet. Av Martin Widmark.  
Berättelser från Valleby - LasseMajas detektivbyrå. Första delen i en ny serie böcker där berättelserna har mer 
fokus på humor och upptåg. Här träffar vi de kluriga bröderna Bacon, som måste hjälpa brevbärare Franco 
Bollo att leverera ett brev. Vem av alla de knasiga Vallebyborna är det egentligen som ska få post - och vad 
innehåller det mystiska brevet?

Operation framtiden. Av Anna Pella  
Del 5 i barnboksserien om Funkisfamiljen tar upp syskons tankar om framtiden. Att växa upp i en familj där 
ett syskon har en funktionsnedsättning kan vara annorlunda på många sätt. Funkisfamiljen ska åka på semester 
men det är inte säkert att de kommer iväg. Mamma och pappa är så trötta och hängiga.  Det känns som Vides 
mage är full av myror.  Vem ska ta hand om Mio när mamma och pappa blir gamla?  Vide vill hitta en lösning. 
Men är det verkligen Vides ansvar? 

Fakta om Sápmi. Av Annelie Drewsen & Katarina Lycken Rüter.  
Samer är ett av världens urfolk, men vad betyder det? Var ligger Sápmi? Och varför är samiska ett hotat språk? 
Det kan du läsa om i den här boken. Läs även om Jokkmokks marknad, om Sametinget och om renskötseln i 
Sápmi. 

Koll på sex. Av Inti Chavez Perez.  
De flesta tonåringar tänker mycket på sex. Men vad är sexualitet? Vad händer när man blir kåt? Hur vet man att 
den andra vill, och vad är bra sex? Det och mycket mer går att läsa om i den här boken. Läsaren får också veta 
mer om lust, normer och hur viktigt det är att prata med sin partner om sex. 

Bilderböcker 

Barn- & ungdomsböcker

Ca 6 - 9 år

Fakta för barn & unga
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Du kan prenumerera på nyhetslistan och få den direkt till din e-post. 
Kontakta något av Sjukhusbiblioteken. 

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

Sjukhusbiblioteket Arvika
010-831 20 76

sjukhusbiblioteket.arvika@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Karlstad
010-831 51 44 

sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Torsby
010-834 74 05

sjukhusbiblioteket.torsby@regionvarmland.se
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