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Medicin
Barnhjärnan : så uppkommer medvetandet och själen. Av Hugo Lagercrantz. 
Boken är en tankeväckande, personlig och spränglärd bok baserad på vetenskapliga och filosofiska idéer. Här 
redogör Lagercrantz för hur hjärnan utvecklas och medvetandet uppkommer. Han ger även handfasta råd om 
skärmtid, läsning och många andra aktuella frågor. 
 
Beroendemedicin. Red. Johan Franck och Ingrid Nylander. 3:e uppl.  
Beroendemedicin är en grundläggande lärobok som beskriver verkningsmekanismer och effekter av beroende
framkallande medel, riskfaktorer för beroendeutveckling samt olika behandlingsmetoder. Den har en neuro
biologisk, biomedicinsk, farmakologisk och klinisk ansats. 

Doktorerna på Drottningholm :  världsarv med medicinhistoria. Av Jan Malmstedt.  
På 1700talet var Drottningholm mötesplats för Sveriges vetenskapliga och medicinska elit. Hit kom bland 
andra Carl von Linné, som hjälpte drottning Lovisa Ulrika att skapa slottets naturhistoriska museum. 
 
Kläda blodig skjorta : svenskt barnafödande under 150 år. Av Maja Larsson.  
Genom verkliga vittnesmål från de som var med väver boken en tidigare oskriven berättelse som spänner från 
1800talets hemförlossningar till dagens storsjukhus, via förlossningshem och livsfarliga kejsarsnitt.   

Kriget mot kroppen. Av Erik Hemmingsson och Stina Wolter. 
Författarna delar här chockerande vittnesmål om viktmobbning, både från samhället i stort och från sjukvår
den. De skärskådar en värld som tycks vara besatt av hälsa, men som varken gör människor lättare, friskare 
eller gladare. 

Ledarskap i vård och omsorg :  att leda med mod och tillit.  
Av Charlotte Klinga, Teresa Söderhjelm.  
Boken går igenom faktorer och verktyg som tillsammans kan hjälpa dig att bli en tryggare, bättre och modi
gare ledare. Boken utgår från individen, den egna personen och personligheten, och går vidare till gruppen och 
organisationen. 
 
Management of chronic obstructive pulmonary disease and chronic heart disease in 
primary health care : guidelines, patients and comorbidity. Av Maaike Giezeman. 
Avhandling. Örebro universitet. 
  
Medicinsk rätt. Red. Kavot Zillén mfl. 2:a uppl.  
Boken berör flera olika kärnområden inom den medicinska rätten. Allt ifrån patients ställning, hälso- och sjuk
vårdspersonalens skyldigheter, transplantation och donation, Ehälsa, biobanker och genetik mm.  

Nineteen. Av Adam J.T. Robarts, Lou Aronica 
This book is about nineteen lessons learned from Haydn Robarts, whose short life profoundly changed all 
around him. Written by his father, it combines a personal memoir, universal lessons, insights from religion and 
science, and perspectives from Haydn and his parents. 

När samtalen upphör : en bok om demens. Av Anders Post. 
Sjukdomen demens kan slå sönder en hel familj  men även förena de anhöriga i kampen för ett värdigt liv. 
Den här boken är unik, så vitt känt finns ingen annan publikation där så många anhöriga kommer till tals och 
fritt berättar om sina och sin närståendes liv och vardag. 

The Only EKG Book You’ll Ever Need. Av Malcolm S. Thaler.  
The author, Dr. Thaler’s, is commitment to “keeping simple things simple and making complicated things easy 
to understand” helps you learn and understand how to best use an EKG in actual clinical settings. 
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Organisationshälsa :  om hållbart arbetsliv, förändringsarbete och det hälsofrämjande 
perspektivet. Av Jan Winroth. 2.a uppl.  
Organisationshälsa vänder sig till studerande på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Innehållet är sär
skilt relevant för personalvetare, hälsovetare och hälsopedagoger men även för dem som läser företagsekonomi 
med inriktning på organisation och ledarskap.  

Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete.  
Red. Joakim Isaksson mfl. 
Kunskap och utbildning är ett viktigt inslag i socionomers individuella professionalisering. Den här boken ger 
en aktuell bild av arbetets innehåll, karaktär, teoretisk ram samt en förståelse för yrkets utmaningar och för hur 
dessa kan hanteras. 

Prehospital akutsjukvård. Av Lars Lundberg mfl. 3:e uppl.  
Boken beskriver det prehospitala arbetets olika beståndsdelar och moment, dvs. prehospital vårdmiljö, teamar
bete, grundläggande bedömning, handläggning vid akuta tillstånd/situationer samt extraordinära situationer. 
 
Psykiatri för icke-psykiatriker :  Om det hållbara bemötandet och de vanligaste  
psykiatriska tillstånden. Av Agnes Mellstrand 
Boken vänder sig till alla som i sin profession eller i sin vardag möter människor med ett psykiskt lidande. 
Här får du konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande. Författaren är legitimerad psykolog, 
handledare och föreläsare.  

Psykisk ohälsa hos späda och små barn : upptäcka och hjälpa. Av Katrin Bernstad. 
I boken beskrivs hur man konkret kan titta, fråga och tänka för att förstå det lilla barnets psykiska hälsa och 
ohälsa. Boken har en klinisk utgångspunkt och fokuserar på barn i åldern 0 till 4 år. Den tar bland annat upp 
regleringsstöd, riskfaktorer, friskfaktorer, samspelsarbete och anknytning. 
 
Research design in clinical psychology. Av Alan E Kazdin. 5:e uppl. 
This book helps students to achieve a thorough understanding of the entire research process  developing the 
idea, selecting methods, analyzing the results, and preparing the written scientific report. 

Räddningsmedicin. Av Sara Eweson, Andreas Malm. 
Boken är en fördjupningskurs inom vård och omsorg. Här kan man fördjupa sig i de arbetsuppgifter, den teore
tiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Boken ger en helhetssyn på människan 
som vårdas och förståelse för vård och omsorgsarbetets komplexa uppgifter. 
 
Ska jag gasa eller bromsa? : en viktig fråga i skolan efter hjärnskakning!  
Av Petra Boström mfl.  
Om barn och hjärnskakning och i boken beskrivs symtom och svårigheter samt konkreta förslag på åtgärder. 
Boken bygger på erfarenheter från psykolog, specialpedagog och fysioterapeut i mötet med barn som drabbats 
av hjärnskakning samt forskning.  

Systrar : de första utbildade sjuksköterskorna i Sverige. Av Gudrun Nyberg. 
Under 1800-talets andra hälft började sjuksköterskeyrket utvecklas parallellt med medicinens upptäckter och 
rön. Utbildningar inleddes, rekryteringen förändrades dessförinnan hade yrket lågt anseende. Gudrun Nyberg 
skriver här sjuksköterskeyrkets tidigare alltför oskrivna historia. 
 
Träning som medicin. Av Åsa B Tornberg. 
Boken förklarar grundläggande fysiologi och biokemi, praktisk träningsfysiologi tillsammans med träningsre
kommendationer för olika hälsomål. Dessutom presenteras teorier och metoder för tester och utvärdering, samt 
tillämpning av denna kunskap för att hjälpa patienter att nå sina mål. 
 
Vulva : fakta, myter och livsomvälvande insikter. Av Ina Schuppe Koistinen.  
Boken behandlar allt som rör det kvinnliga könet, från mikrobiom till preventivmedel, på ett lättillgängligt och 
avväpnande sätt. Allt för att visa vikten av vulvavård och hur man kan förebygga problem.  



Vägen mot det friska : att bli fri från ätstörningar. Av Anna Ehn.  
Med utgångspunkt från sina egna och andras personliga erfarenheter skildrar Anna Ehn vägen bort från ätstör
ningar. Att ta sig ur sjukdomen är en process, inte sällan med bakslag längs vägen. Det är svårt att befinna sig i 
ett gränsland, inte längre sjuk men inte heller riktigt frisk.  

Äldres sexualitet : hälsa, rättigheter och njutning. Red. Linn Sandberg, Susann Larsdotter. 
Denna antologi synliggör och ökar kunskapen om äldres sexualitet. Sexuell hälsa är en grundläggande del av häl
san och välbefinnandet under hela livet men många som arbetar med äldre saknar kunskap om äldres sexualitet. 

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

 

 

Psykologi
Bitterljuv. Av Susan Cain.  
Författaren visar hur vi genom att omfamna vemodet kan bli både mer empatiska och kreativa. I vår kultur 
uppmuntras vi att blicka framåt och tänka positivt. Men baksidan av detta är att vi kan få svårare att hantera 
sådant som längtan och saknad – känslor som är en naturlig del av våra liv.  
 
Bättre med åren : forskarens bästa tips för ett längre och lyckligare liv.  
Av Katarina StedingEhrenborg. 
När vi säger att vi vill få fler år i livet menar vi snarare att vi vill få mer liv i åren. I den här boken får vi tips 
på hur vi kan ge guldåren guldkant. Det handlar om sportbilar och biodling, om tai chi och balansskor, men 
framför allt om gemenskap och kärlek. 
 
De kallar det trots : om att vägleda små barn genom utveckling och uppror.  
Av Malin Bergström, Clara Linnros.  
Den så kallade trotsåldern är en jobbig men viktig period i små barns liv. Den omfattar några intensiva år, från 
att barnet börjar kunna säga nej fram tills de är någonstans i fyraårsåldern. De kallar det trots, men det handlar 
inte om att bråka, utan om att barnet ska hitta sig själv, sin vilja och sin sociala kompetens.  

Ekvilibrium : om sambandet mellan kreativitet och galenskap. Av Simon Kyaga. 
Finns det ett samband mellan kreativitet och galenskap? Har konstnärer oftare en psykisk sjukdom eller en 
neuropsykiatrisk diagnos än personer med ickekreativa yrken? Simon Kyaga är psykiater och disputerade på 
sambandet mellan kreativitet och psykiatri vid Karolinska Institutet.  

Fantasi. Av David Bäckström. 
Den här boken är berättelsen om en förmåga som i grunden förändrar hela världen genom sin existens; en för
måga som får oss att utforska, lära oss, planera och tänka abstrakt på ett konkret sätt. Vi kallar den fantasi. 

Föräldraguiden vid autism och adhd : så vägleder du ditt barn från ung till vuxen.  
Av Katarina A Sörngård. 
Föräldraguiden vid autism och adhd riktar sig till dig som har en ungdom eller ett vuxet barn som inte riktigt 
kommer i gång med vuxenlivet  eller till dig som vill förebygga att det blir så  och visar hur ni kan hitta en 
stabil väg framåt tillsammans.  
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Gå vidare efter utmattning : att förebygga och hantera återfall. Av Grossi, Giorgio. 
Stress är en urkraft som hjälper oss att möta utmaningar och åstadkomma förändringar  stress är inte dåligt i 
sig. För hög belastning för länge är däremot slitsamt och det finns risk att man gå in i den där väggen.  

Känslokoden : lär dig förstå och hantera känslor på jobbet. Av Nicolas Jacquemot. 
Hur undviker du att morgonens gräl hemma förstör humöret på jobbet? Hur behåller du lugnet när kollegan är 
besvärlig? Boken är en praktisk handbok som vänder sig till alla som vill lära sig mer om känslor och hur de 
påverkar beteenden, beslut och välbefinnande på jobbet. 
 
Känn ditt barn : lyhört föräldraskap för nyblivna familjer.  
Av Maria Borda, Tûrkan Karaman.  
Boken är skriven med värme och respekt för både föräldrar och barn och vilar på vetenskapligt förankrad kun
skap utifrån fält som psykologi, evolutionsbiologi, antropologi, neuropsykiatri och sociologi.  

När krisen kommer : att hantera det oväntade. Av Cecilia Wikström.  
Boken tar upp konkreta frågor, exempelvis vad som händer vid ett dödsfall eller en svår olycka, både privat 
och på arbetsplatsen och hur man kan förbereda sig på det allra svåraste och trots allt gå vidare i livet. 
 
Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa. Av Mikael Rennemark.  
Med hjälp av konkreta exempel får läsaren ta del av forskningsresultat om vad som gör att vi åldras olika. Här 
visas hur livsstil, utsatthet, förmåga att möta stress, personlighet och attityder i samhället kan förklara dessa 
olikheter. 
 

Pedagogik 
Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen. Av Marina Bergman. 
3:e uppl.  
Läser du din första termin på högskolan? Den här boken är till för dig. Boken beskriver vad du förväntas lära 
dig på högskolan, men erbjuder också konkreta verktyg och tips på hur du lyckas med dina studier och vad du 
ska tänka på när du söker jobb. 
 
EHM – att komma igång : en modell för elevhälsa. Av Anna Bengtsson mfl. 2:a uppl.  
Denna storsäljande bok beskriver mötesmodellens olika delar och faser som mynnar ut i en konkret handlings
plan för skolan. Många praktiska exempel med frågeställningar förtydligar hur deltagarna kan resonera utifrån 
olika perspektiv, roller och funktioner.  
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Sociologi & samhällsvetenskap 
Adoptionerna : ett granskande reportage. Av Patrik Lundberg mfl.  
Boken fördjupar de historien om misstänkta brott kopplade till internationella adoptioner till Sverige från 
mitten av 1900talet fram till i dag. Journalisterna avslöjar ett svenskt system som än i dag sätter svenskars 
barnlängtan framför mänskliga rättigheter. 
 
De nya drogerna. Av Mats NilssonLehback. 
Det kommer allt fler nya droger, många med okända verkningar. Drogerna blir fler och starkare än någonsin. 
Detta är en populärvetenskaplig och lättillgänglig uppdatering om 2000-talets dramatiska drogscen.  

Det ekonomiska könet : ojämlikhetens dolda historia och jämställdhetens framtid.  
Av Carl Johan von Seth. 
Författaren tecknar historien om hur män och kvinnor nästan uppnådde jämställdhet och varför den utveckling
en stannade av. I länder som Sverige kan ungefär fyra femtedelar av det kvarvarande ekonomiska gapet mellan 
könen knytas till föräldraskapet. 
 
Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning.  
Av Christofer Edling. 3:e uppl.  
Boken ger en inblick i sociologins djup och bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande om det delade 
samhället och ger läsaren ökad förståelse av ojämlikhet och förändring mellan stad och land och inom stor
stadsregionerna. 
 
Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa : introduktion för personal i verk-
samheter enligt LSS. Av Lena Nylander. 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas ibland av psykisk sjukdom. Denna bok ger en intro
duktion till vilka symtom som är viktiga att uppmärksamma, hur en psykiatrisk undersökning går till samt 
något om bemötande och stöd vid olika psykiska sjukdomar. 
 
Känslostarka relationer : utveckla förståelse, närhet och ro i ert förhållande.  
Av Alan E. Fruzzetti. 
Den erfarne psykologen Alan E. Fruzzetti berättar hur ni kan hantera de starka negativa känslor som riskerar 
att slita isär ert förhållande och hur ni kan kommunicera på ett sätt som för er närmare varandra. Han ger kon
kret vägledning i hur konfliktsituationer kan trappas ner. 
 
Mitt ibland oss. Av Evin Cetin. 
Hur blev dödsskjutningar bland unga män en del av vardagslunken i ett av världens rikaste länder? I sitt jobb som 
advokat har Evin Cetin mött såväl offren som förövarna i det gängvåld som skakat om vårt svenska samhälle. 
 
Momentum : vad krig, klimatkris och virus förändrar.  
Av Kjell A Nordström, Per Schlingmann.  
Boken vänder sig till alla som vill förstå hur dessa tre kriser pandemin, klimatet och kriget för alltid håller på 
att förändra såväl våra samhällen och företag som oss själva. Vi befinner oss just nu mitt uppe i ett historiskt 
ögonblick me genomgripande konsekvenser för hela världen. 
  
Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer : interprofessionella perspektiv.  
Av Lena Östlund mfl.  
Boken vill synliggöra att olika typer av våld förekommer mot och bland äldre personer. Men det allra viktigas
te är att ge kunskap om hur omgivningen kan uppmärksamma detta och förhindra våld, samt ge hjälp och stöd. 
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Lyssna och läs i din mobil eller surfplatta
Med appen Biblio kan du lyssna på eljudböcker och läsa eböcker i mobilen eller 
surfplattan, både online och offline. Helt gratis. Du kan låna två böcker per vecka 
och lånetiden är 28 dagar. Du behöver ha ett lånekonto på Sjukhusbiblioteken och 
en fyrsiffrig pinkod som är kopplat till det.

Lyssna på någon av de senaste ljudböckerna:

Läs någon av de senaste e-böckerna:
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Advent. Av Gunnar Gunnarsson.  
Det är första advent och för 27:e gången går Benedikt upp i bergen för att rädda de får man inte fick med sig hem 
på hösten. I sällskap har han sin bagge och sin hund, hans bästa vänner. Benedikt är den skenbart enkla, troskyl
diga människan med sin barnatro men visare än många filosofer. Första svenska upplaga av boken kom 1953. 
 
Alltid i december. Av Emily Stone.  
Julen är speciell för Josie Morgan, men inte av de vanliga skälen. För många år sedan förlorade hon båda sina 
föräldrar just under julhelgen. Sedan dess har hon varje december skrivit ett brev till dem med samma fyra ord: 
Jag saknar er, alltid. Men den här julen kommer inte att bli som vanligt. På väg för att posta brevet krockar 
Josie med arkitekten Max Carter, en man som kommer att förändra hennes liv för alltid. 
   
Anki åker till Las Palmas. Av AnnaLena Brundin.  
Några dagar före julafton sitter den nyblivna änkan och frisören Anki på ett plan på väg till Las Palmas till
sammans med sin väninna Rose-Marie. De ska skippa julfirandet och byta ut glöggen mot sangria och dopp i 
grytan mot dopp i poolen. Med Ankis man Håkan rullade livet på utan vare sig toppar eller dalar. Anki har inga 
större förväntningar på resan, eller på livet över huvud taget, men snart visar sig vistelsen på Kanarieöarna 
ha mer att erbjuda än spanska tapas och vackra vyer. Och när hon får veta saker om Håkan som hon inte alls 
kände till börjar hon inse att de begränsningar man har i livet framför allt är de man själv sätter upp. 

Brittas arv. Av Eleonore Holmgren.  
Uppföljaren till  ”Sista sommaren”. När Adam kommer tillbaka till Lindö för första gången sedan Brittas 
begravning är ingenting sig likt. Hennes barn har inte hittat något testamente och alla är osams med alla. 
Karlsson har lämnat Lindö, ett hus har brunnit ner och det har börjat hända konstiga saker i bygden. Trots att 
relationen med flickvännen Sara är skakig var det ett självklart val för Adam att åka dit. Han försöker få alla att 
bli vänner igen och vårda minnet av Britta. Men istället hamnar han i blåsväder och hans gamla kriminella liv 
nafsar honom i hälarna. 

Dags att tända stjärnorna igen. Av Virginie Grimaldi.  
Anna kämpar med vardagens utmaningar och hamnar i en omöjlig situation: två barn, inget jobb och en 
hotfullt växande hög med räkningar och bekymmer. Den perfekta lösningen på alla problem: en husbil. Hur 
bättre skaka av sig vardagens bekymmer än att klämma ihop sig i en husbil och köra i flera veckor i sträck från 
Frankrike upp till norra Europa? 

De tysta satelliterna. Av Clemens Meyer.  
Innehåller tio berättelser som med få undantag utspelar sig i den östra  delen av det återförenade Tyskland. 
Möten mellan människor, inte sällan slumpmässiga sådana, på platser som tågstationer, badorter, flygplatser 
och snabbmatsrestauranger, bildar utgångspunkten för berättelser präglade av ett drömlikt vemod, där nuet och 
det förflutna ständigt flyter samman. 

Den häpnadsväckande historien om Georg von Ingenting. Av Cilla & Rolf Börjlind. 
Längst inne i en djup havsvik ligger en liten by som heter Skuggsidan. På grund av omgivningens höga berg 
når solen bara ner till byn vart femte år, vid sommarsolståndet. Här bor små män med utsiktslösa visioner och 
rakryggade kvinnor med viljor hårda som bärnsten. Här finns flammande kärlek, pyrande oförrätter och svart
sotad avundsjuka. En dag dyker en främling upp i byn. Han bär en skokartong under armen och påstår att han 
heter Georg von Ingenting. Men vem är han egentligen? 

Den kungliga guvernanten. Av Wendy Holden.  
1933 kom en ung lärarinna från Skottland till London för att vara guvernant till de små prinsessorna Elizabeth 
och Margaret. Crawfie, som hon kom att kallas, var fast besluten att ge prinsessorna en så normal barndom 
som möjligt. Hon ville att de skulle veta hur deras blivande undersåtar levde sina liv, så hon tog med flickorna 
på bussar, till offentliga simbassänger och till julhandeln på Woolworths. I sjutton år tjänade Crawfie den kung
liga familjen. Men hennes hängivenhet och lojalitet betydde ingenting när ett upplevt svek fick allt att rasa. 

Skönlitteratur
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Den sista adventskalendern. Av Jenny Fagerlund.  
Mitt i en snöstorm anländer Petra och hennes elvaåriga systerdotter till Nyponvikens handelsträdgård. Viveca 
som äger handelsträdgården tar emot dem med öppna armar och erbjuder Petra anställning. Sakta börjar Petra 
och Charlie vänja sig vid sin nya tillvaro och lär känna resten av byborna, men deras ankomst rör upp blandade 
känslor. En morgon ligger en adventskalender utanför dörren. Den visar sig innehålla en berättelse om byns 
konstnär Lilly där varje lucka avslöjar en ny detalj om Lilly. Snart inser Petra att invånarna i byn döljer något 
och att adventskalendern är nyckeln till svaret. 

Den största gåvan. Av Katrine Wessel.  
Sjunde boken om familjen Winther. England 1900. Unga Rose Winther och Dimpy Ashmore är nygifta och ska 
tillbringa julen på familjens gods, Oaktree Manor. Rose älskar julen och har stora planer för firandet. Förvänt
ningarna förvandlas snabbt till sorg och förtvivlan då Dimpy mottar ett brev som får honom att ge sig av. Strax 
därefter anländer en främling till godset och Rose hamnar i ett känslomässigt kaos. Kan julen räddas? 

En egen lön. Av Maria Gustavsdotter.  
1913. Den unga Hillevi lämnar föräldrahemmet för att börja arbeta som tvätterska på godset Tjolöholm. Det är 
långa dagar och arbetet är slitsamt. På godset får hon ta del av fotograferandets fascinerande värld och Hillevi 
inser vad hon verkligen vill göra. Med kamerans magi vill hon föreviga livets ögonblick. 2020. Daphne vill 
arbeta som fotograf och planerar att starta en egen atelje i hemstaden Lund. Men hennes planer grusas tvärt när 
coronapandemin bryter ut. Vad ska hon nu göra med sitt liv? Trots att det skiljer mer än hundra år mellan Hil
levi och Daphne brottas de med samma problem. Hur ska de kunna förverkliga sin dröm att verka som fotograf 
och kunna försörja sig på sitt arbete? 

En lyckligare tid. Av Claire Lombardo.  
Marilyn och David Sorenson har varit oskiljaktiga sedan de förälskade sig i varandra på 1970talet. Även om 
livet har utsatt dem för prövningar har deras kärlek alltid varit solen som allting annat kretsar kring. En kärlek så 
stark att deras barn ofta känt sig utestängda. Nu är det 2016 och deras fyra vuxna döttrar brottas alla med olika 
problem och tvivlar på att de någonsin kommer att få en relation som är lika stark som deras föräldrars. De käm
par med såriga relationer, alkohol, drömmen om det perfekta livet och hemligheter som hotar att hinna upp dem. 

Eves sanning. Av Muna Shehadi.  
Andra delen i Fortunas döttrar. Arkitekten Eve Moore har fastnat i samma gamla hjulspår, med ett tråkigt, 
förutsägbart förhållande och ett jobb där hon inte längre utmanas. Dessutom har hon ännu inte hämtat sig från 
det stora avslöjandet om att hennes mamma Jillian Croft inte var hennes biologiska förälder. När en nytt jobb 
dyker upp på Washington Island bestämmer hon sig för att packa sina väskor och tacka ja. Hon hoppas på att 
förkovra sig på sitt arbete, men stöter snart på spännande människor som får henne på andra tankar. Samtidigt 
bär Eve på en stor och smärtsam hemlighet från barndomen. 

Fannys väg. Av Ulrika Hansson.  
Fanny jobbar på en annonstidning men vantrivs. Hennes 12-åriga son Sam blir mobbad i skolan. Fanny kom
mer från en by i Österbotten. En rätt stor och välmående by men ändå ett ställe det var självklart att lämna för 
studier och jobb. När mobbningen av Sam eskalerar beslutar sig Fanny för att testa om det går att flytta tillbaka 
till byn. Här har hon sin älskade pappa Olof, Gerdas hus står och väntar på henne och ett jobb har hon också 
lyckats fixa. Många saker är bra, skogen som hon alltid älskat välkomnar henne, men hur är det med själva 
byn, passar hon och Sam in? 

Flicka, 1983. Av Linn Ullmann.  
Paris 1983. Hon är 16 år och har gått vilse i vinternatten, på en lapp har hon adressen till den trettio år äldre fo
tografen. Nästan fyrtio år senare, medan hennes liv och världen krackelerar, försöker den vuxna kvinnan förstå 
flickan som en gång var hon själv. 

Flickan som var jag. Av Hannah Beckerman.  
”Du ska veta att jag alltid älskat dig, fastän du aldrig var min att älska.” När Nells älskade pappa yttrar de 
kryptiska orden på sin dödsbädd, väcks tusen undringar. Men vem ska Nell fråga? Hennes mamma Annie är 
på väg in i demensens suddiga värld, där minnena kommer och går. De båda äldre systrarna har alltid haft en 
sval, närmast fientlig attityd till sladdbarnet Nell. Gamla känslor av ensamhet och främlingskap väcks till liv, 
samtidigt som Nell börjar misstänka att något inte står rätt till i familjens förflutna. 
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Folk som sår i snö. Av Tina Harnesk.  
Ingen ska komma och berätta för Máriddja när hon ska dö och ingen kan dra ur 85åringen sanningen om can
cerdiagnosen hon fått. Särskilt maken Biera måste hållas ovetande. Den enda hon kan anförtro sig åt är Siri, en 
växeltelefonist i den nya telefonapparatmaskinen som gubben skaffat bakom hennes rygg. 
 
Hallå : min faster : var är du? Av Ulla Wentzel.  
Gradvis blir min faster alltmer förvirrad. Jag och mina bröder är de närmsta anhöriga. Hon står oss nära – och 
ändå inte. Så gåtfulla vi kan bli för varandra. En människa som förändras men ändå är sig själv. Delvis och 
glimtvis. 

Här inne sitter du fast. Av Josefine Lind Andersson.  
Moa sitter med ryggen mot väggen inne i sin säng med gula landstingsfilten på psyket, avdelning 38A. Hon tit
tar ut medan årstiden växlar från vinter till vår. Det var inte meningen att det skulle ta så här lång tid här inne. 
Visst hade hon behövt hjälp, men det här? Nu var hon granne med Lelle, Dagny, Julia och alla andra på drift 
här inne. Och Terese, som knappt andas, knappt pratar. Moa kan inte ens säga säkert om de är vänner eller inte. 
Alla har hittat sitt sätt att lösa livet på. Men alla överlever inte sin tid här inne. Moa bestämde sig redan första 
dagen hon hamnade där för att leva. Hon måste det. Därför väntar hon. 

I päronträdets skugga. Av Caroline Twamley.  
År 1943 hotas den lilla fiskebyn Glemmebeka av de tyska soldaternas närvaro. Var gång Elin ser sin far och 
lillebror ge sig ut med båten knyter det sig i magen. Kommer de att återvända? Nästan 80 år senare reser den 
nyskilda Rosalie till stugan i Glemmebeka för fyra veckors efterlängtad semester på egen hand. Men den 
trasiga relationen till barnen tär på henne och när hon lär känna Kristin, som är hennes raka motsats, börjar hon 
ifrågasätta sina val i livet. På vinden hittar Rosalie en dagbok som beskriver ett helt annat liv i Glemmebeka. 
Men vem är kvinnan som skrivit? 

Ixelles. Av Johannes Anyuru.  
Sedan Mio dog har Rut ensam uppfostrat den son de fick tillsammans, och skapat ett liv åt dem: hon har ett 
hus vid havet, en del i rikedomen, och anställning på den gåtfulla ”agenturen”, som med hjälp av fiktiva röster 
manipulerar offentligheten. Pojken, som nu är tio år, vet ingenting om sin far: inte hur han levde, inte hur han 
dog. Han är trygg. En dag får Rut höra att det på ett sjukhus ligger en medvetslös pojke som har en inspelning 
med Mios röst. Det är Mio som talar på den. Mio som borde vara död. Han säger: ”Det finns tak här där man 
ser ända ut till havet. Här i biblioteket över ingenting.” 

Jul i rampljus. Av Amanda Hellberg.  
Tredje fristående delen i Ulltunasviten. Vintern 1902: Harriet Hjort är en begåvad ung sångerska som uppträ
der i folkliga ölhallar tillsammans med pianisten Isak. Ingen av dem vågar erkänna att deras vänskap övergått i 
kärlek. Isak är blind och delvis beroende av Harriet, och hon sjunger aldrig lika bra med någon annan. När den 
mäktige teaterdirektören Josef Ståhl utlyser en tävling om huvudrollen som Snöprinsessan på hans stora scen 
i Göteborg trotsar Harriet sin tilltagande rampfeber och deltar. Hon slungas in i en teatervärld fylld av hårda 
krav, oönskad uppvaktning och farliga lockelser.  

Katten som räddade böcker. Av Sosuke Natsukawa.  
Rintaro har vuxit upp med sin morfar och tillbringat många timmar med näsan i en bok på hans antikvariat 
där hyllorna är fullproppade med underbara böcker. När den gamle mannen dör står Rintaro, som fortfarande 
går i skolan, inför det det svåra beslutet att stänga antikvariatet. Då dyker en talande katt oväntat upp och ber 
Rintaro om hjälp att rädda oälskade böcker från försumliga ägare. 

Kristallklara nätter i juletid. Av Sarah Morgan.  
Christy har planerat det ultimata julfirandet: en skön vecka i norra Sverige tillsammans med sin familj och bäs
ta vännen Alix. Men en kris precis före jul ställer allt på ända och nu behöver hon vara ensam med sin man för 
att de tillsammans ska reda ut den. Alix kan väl åka före, och ta Christys dotter med sig? Alix ställer självklart 
upp, men känner en viss oro för sin vän som inte verkar säga hela sanningen om de ändrade planerna. Och är 
hon verkligen rätt person att ta hand om en fyraåring med spring i benen? 
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Kärlek och tro. Av Monica Ali.  
Yasmin Ghorami har mycket att vara tacksam för: en stor familj som älskar henne, en spirande läkarkarriär och 
en bra kille, Joe, som hon snart ska gifta sig med. Men när bröllopsdagen närmar sig och Yasmins föräldrar 
måste umgås med Joes feministiska mamma, konfronteras de båda familjerna och det unga paret med nedgräv
da konflikter, outtalade behov och lögner, som utmanar allt det de tror sig veta om sig själva och varandra. 

Likfarmen. Av Elin Edberg.  
Sharon Miller har flyttat från Tennessee till en liten avkrok på den västerbottniska landsbygden för att vara 
med och starta upp ett rättstafonomiskt center där man studerar hur döda kroppar bryts ner under olika förhål
landen. Med sig har hon sin fru Hélène, som genom sin bröstcancerdiagnos gjort att döden kommit obehagligt 
nära. När det värsta sker, hur länge kan du ljuga för dig själv? Och kan man bli galen av sorg? 

Livet innan du dör. Av Lina Nordquist.  
I ett vanligt villaområde i Uppsala bor fyra grannar, var och en med sitt eget bagage. En korsade fyra hav för 
kärlekens skull, en är yrkeskriminell, en är företagare och den fjärde var polis tills han tvingades sluta. Gran
narna möts av en slump en julikväll. Deras berättelser väver en skröna om värme och längtan efter försoning, 
men också om skam och sönderfall. I villaidyllen står väldigt lite rätt till. Några timmar förflyter och det ska
ver alltmer. När grannarna skiljs åt är en av dem död. 

Lumpänglar. Av Annika Åman.  
Det är 1920-tal i Finland, såren efter inbördeskriget är färska, det råder förbudstid i landet och de politiska 
spänningarna ökar. Väverskan Alma arbetar på Oravais fabrik. Så fort hon fått ihop en reskassa ska hon åka till 
USA med sin dotter Saga. 

Medan snön faller i Ådala. Av Åsa Liabäck.  
Tredje boken om koloniområdet Ådala. Nu har grindarna till kolonin stängt för året. För Marcus kommer den 
här julen bli helt annorlunda. Hans ex är kvar i New York och själv har han precis anlänt till Sverige, med ett 
krossat hjärta och en osäker framtid. För Anna och Patric är det väntans tider som gäller, inom kort kommer 
deras barn till världen. Men strax innan jul sker något som vänder upp och ner på allt. Och så är det Stephanie 
som kämpar med sin musikkarriär, allt medan grannen i lägenheten ovanför blir en oväntad vän. Ragnar gör 
sitt bästa för att hålla koll på alla sina vänner, samtidigt som kaffestugan i Ådala väntar på att invigas. 

Midnattslöftet. Av Lucy Diamond.  
Gemma och Spencer är det mest harmoniska och lyckliga paret i vänskapskretsen. Tillsammans klarar de av 
att hålla kärleken vid liv år efter år – men finns det saker som de inte berättar för varandra? Caitlin har precis 
flyttat tillbaka till sin gamla hemstad för att rensa ur barndomshemmet efter mammans död. Saffron är en hård
nackad PR-kvinna, men plötsligt befinner hon sig i en situation som är omöjlig att försköna. Och just därför 
har hon flytt London för landets lugn. De tre kvinnorna träffas på en storslagen nyårsfest hos Gemma. När 
fyrverkerierna exploderar över himlen gör de tillsammans upp nyårslöften för det kommande året. Men vågar 
de göra verklighet av drömmarna? 

Minnen av honom. Av Colleen Hoover.  
Efter att ha avtjänat ett femårigt fängelsestraff på grund av ett tragiskt misstag återvänder Kenna Rowan till 
staden där allt gick snett och hoppas att där kunna återförenas med sin fyraåriga dotter. Men broarna Kenna 
har bränt visar sig omöjliga att reparera. Alla i dotterns liv är fast beslutna att hålla Kenna utanför  oavsett hur 
mycket hon anstränger sig för att börja om på nytt. Den enda som inte fullkomligt stängt dörren är den lokala 
barägaren Ledger Wood, som också är en av de få länkarna till Kennas dotter. 

Nord & syd. Av Elizabeth Gaskell.  
Den unga Margaret Hale kommer till Milton i norra England tillsammans med sin far, som blivit frikyrkopas
tor efter att ha lämnat en församling i den lantliga södra delen av landet. Mötet med den sjudande fabriksstaden 
och dess hårda klassgränser blir en chock för henne. Arbetare och fabriksägare drabbar samman på gatorna, 
och de första strejkerna utbryter. För Margaret är det lätt att välja sida, hon får många vänner bland de fattiga 
och hamnar i konflikt med den nyrike textilfabrikören John Thornton, som föraktar sina arbetare. Men de svåra 
motsättningarna i samhälle och ekonomi kan inte förhindra att de två dras till varandra. 
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Nya drömmar i Halleholm. Av Ruth KvarnströmJones.  
Tredje delen i familjesagan om människorna i Halleholm. Vintern går mot vår i Halleholm, det idylliska 
skärgårdssamhället utanför Stockholm. För Lovisa Lindegren, stolt ägare av stadens bästa bageri, har livet 
ordnat upp sig ordentligt. Axel har friat och till midsommar vankas bröllop. Dessutom är hon gravid. Men att 
ha många bollar i luften har aldrig stoppat Lovisa. Hon har även siktet inställt på att utöka affärerna genom att 
lägga vantarna på den söta men slitna våffelstugan längs strandpromenaden. Men när en hemlig spekulant läg
ger ett motbud börjar hon fundera på om någon försöker förstöra för henne... igen. 

Nya gäster på Hedgehog Hollow. Av Jessica Redland.  
Andra delen i serien om Hedgehog Hollow. Efter ett år fullt av motgångar har Samantha äntligen lyckats öppna 
sitt räddningscenter för igelkottar på den brittiska landsbygden. Det är hårt arbete och frågan är om Samantha 
har tagit på sig mer än hon klarar av? Som tur är har hon Josh vid sin sida. Men Josh har sina egna problem att 
ta itu med. Efter faderns svek har Josh kapat banden med honom, men när olika omständigheter för dem sam
man igen ställs Josh inför ett svårt beslut: Är han verkligen redo att förlåta sin far?  
  
Om bara. Av Vigdis Hjorth.  
Dramatikern och småbarnsmamman Ida Heier har mött sitt livs kärlek. Hon har förstått att något ska hända: 
man kan veta att man kan älska långt innan man möter den man ska älska, tänker hon. Föremålet för hennes 
passion är den tio år äldre professorn Arnold Busk, också han gift med barn. Han är otillgänglig, men Idas 
längtan efter honom blir bara starkare. Efter flera års plågad väntan kommer äntligen den dag då han ger upp 
sitt gamla liv för henne. Hon har redan skilt sig. Nu ska de få varandra. Eller? 

Skogen där stjärnorna slocknar. Av Kristin Harmel.  
Yona är bara två år gammal när hon kidnappas från sina välbärgade föräldrar i Berlin. Hon tvingas växa upp 
djupt inne i östra Europas skogar och lär sig allt om hur man överlever de hårda vintrarna och hur man hittar 
föda. När hennes kidnappare senare dör har Yona blivit en vuxen kvinna, och nu är hon alldeles ensam. Samti
digt har andra världskriget brutit ut och Yona stöter på en grupp judar som har flytt ut i skogen. Yona bestäm
mer sig för att lära dem allt hon kan om att klara sig i skogen. När en av Yonas nya vänner utsätter henne för 
ett fruktansvärt svek flyr hon och hamnar mitt i en by som ockuperats av tyskarna. Och när hon plötsligt ställs 
öga mot öga med någon hon aldrig trott sig få se igen skakas hela hennes värld om. 

Snart har sommarn blommat ut. Av Karin Collins.  
I Hangö är det maj 1939. Disa är föreståndarinna på pensionat Bellevue och förbereder sig inför sommarens 
badgäster. Gourmetmåltider, strandliv och konserter står på programmet. Nere i Kapellhamnen rensar Hjalmar 
sina nät och hans barnbarn Nisse leker på bryggan. Plötsligt försvinner pojken under ytan och de stunder som 
följer river upp gamla sår och minnen som Hjalmar försökt glömma. Skolflickan Aino längtar bort från sitt 
fattiga hem och sin hostande pappa. Hon är förälskad och vill inte tro på de skrikiga tidningsrubrikerna, utan 
intalar sig att allt skrämmande som händer ute i världen inte har något med Hangö att göra. 

Solvinden. Av Pauline Riccius.  
I ett enda upphopp på handbollsplanen krossas Martins dröm för alltid. Istället för att förverkliga en idrottskar
riär tvingas han orientera sig på nytt i livet och en ond spiral sätts igång som sträcker sig decennier tillbaka i 
familjens historia. Berättelsen tar sin början på 1950talet. De tre syskonen Olof, Arvid och Susanne växer upp 
på en idyllisk gård vid havet utanför Västervik. Men under den välpolerade ytan döljer sig en annan verklighet. 
Vad är det som driver bröderna att hålla sig borta från gården? Och vad händer deras syster när de ger sig av 
och lämnar henne kvar hemma? 

Större trygghet aldrig fanns. Av Klas Östergren.  
För femtio år sedan blev en svensk skjuten på en flygplats i Tyskland. Han hette John Löwenskjöld och sades 
vara generalsekreterare för International Life Assurance Company, ett försäkringsbolag som beskrevs som 
något utöver de vanliga, med heltäckande åtaganden och garantier om ett långt och lyckligt liv för sina kunder. 
Ett liv i fullständig trygghet. Vad gick Löwenskjölds visioner ut på? Vilket är priset för den trygghet han 
utlovade? Går det att försäkra sig mot all tänkbar olycka utan att skapa nya former av elände? Och framförallt: 
varför blev den gåtfulle Löwenskjöld skjuten?    
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Systrar oavsett. Av Eleonora von Essen.  
Leona har vuxit upp i en okonventionell familj med en sexterapeut till mamma och fyra syskon. Systrarna 
Mini och Tintin har alltid varit hennes trygghet och tillsammans har de skapat ett ogenomträngligt kraftfält. 
De delar sorg och glädje och alla viktiga beslut tillsammans. Men när Leona drabbas av sitt livs största smärta 
ställs systerskapet på prov. Bortträngda minnen flyter upp till ytan och Leona ifrågasätter sig själv och den re
lation hon alltid satt främst. Vem är hon utan sina systrar? Hindrar systrarna henne från att hitta sin egen väg? 
Och varför har hon alltid känt sig utanför? 

Tonårspar har kul på allmän plats. Av Aravind Jayan.  
När den yngre brodern, som är romanens berättare, får reda på vad som har hänt vet han först inte vad han ska 
tro. Sreenath och hans flickvän Anita har träffats utomhus, en vanlig praktisk lösning för unga indiska par utan 
eget utrymme hemma. Och någon har filmat dem med sin mobil när de har sex. Nu har klippet hamnat på en 
porrsajt och antalet visningar tickar uppåt minut för minut. Snart har alla sett det. Det ställningskrig som följer, 
med Sreenath och Anita på ena sidan och föräldrarna på den andra, blir en smaskig story för medierna om 
generationskonflikt. 

Tunga moln. Av Einar Kárason.  
En kortroman om en händelse som det isländska folket aldrig glömmer, en flygkrasch i oländig terräng 1947. 
En skildring av en allvarlig flygolycka och räddningsarbetet; dels en berättelse om en autistisk pojke som blir 
hjälte och hittar ett sätt att ta vara på sina specialbegåvningar. 

Törnrosens triumf. Av Anna Laestadius Larsson.  
Det är sommaren 1848 och Sophie Sager har full av tillförsikt lämnat åren som guvernant på den småländska 
landsbygden bakom sig. Hon inser dock snart att storstaden inte bara erbjuder möjligheter och äventyr. När 
hon utsätts för ett fruktansvärt övergrepp tar hennes liv en helt ny vändning.  I en tid då en hedervärd kvinna 
bör vara timid och självutplånande bestämmer sig Sophie för att inte bara kämpa för sin egen upprättelse utan 
till omgivningens fasa även ta upp kampen för hela sitt kön. 

Våra förlorade hjärtan. Av Celeste Ng.  
Tolvåriga Bird Gardner har inte sett sin mamma på över tre år. Margaret försvann efter att hennes dikter an
vänts i protesterna mot de stränga lagar som införts för att värna ”amerikansk kultur” och återinföra fred och 
välstånd efter den så kallade Krisen. Men en dag får Bird ett brev med en kryptisk teckning i. Han inser att 
hans mamma försöker kontakta honom. Och han bestämmer sig för att hitta henne. 

Vänner från förr. Av Richard Roper.  
Joel och Theo har inte pratat med varandra sedan tonåren då deras vänskap gick i kras. Joel gör succé som 
manusförfattare och är i en lycklig relation med tonårskärleken Amber. Men han bär på en stor hemlighet som 
bryter ner honom. Theo ältar sitt ex och känner sig misslyckad över att han slarvat bort sin karriär. När tret
tioårsdagen knackar på dörren blir han dessutom vräkt – från sina föräldrars trädgårdsskjul. Nu möts de två för 
första gången på över ett decennium och ger sig i väg på en trettio mil lång vandring längs Themsen. Kan de 
hitta tillbaka till varandra eller kommer deras hemligheter och lögner förstöra vänskapen ännu en gång? 

Äldreboendet Pärleporten. Av Lilly Emme & Sara H. Olsson.  
Tredje boken i serien om kvarteret Kronan. På äldreboendet Pärleporten känner Vera Liljeqvist att hon vid 
87 års ålder äntligen har hittat hem. Vera och hennes vänner pysslar i växthuset, fikar nybakta saffransbullar 
och dricker specialkryddad snaps. Ända tills en råttinvasion tvingar dem att tillfälligt flytta ut. För att lugna 
hyresgästerna fortsätter vårdbiträdet Birk att repetera årets luciatåg mitt i flyttkaoset. Vera inser att cheferna 
på äldreboendet döljer mer än bara råttor och mögelfläckar. Om hon inte avslöjar deras planer kan boendets 
traditionsenliga julfirande och resten av hennes liv ödeläggas. 
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100 procent. Av Anders Roslund.  
En bok med Ewert Grens och Piet Hoffman. Ewert Grens ligger på sjukhus efter ett misslyckat självmordsför
sök. Han lever, men det är ett liv i ruiner. Han kan naturligtvis inte återgå i tjänst, även om han själv inte vill 
något hellre. Särskilt när det visar sig att Sverige fått sin första seriemördare. 

Arsène Lupin, gentlemannatjuven. Av Maurice Leblanc.  
Konstkännare, juvelexpert, mästare i förklädnad, historiker, gentleman, tjuv: Arsène Lupin är allt detta och 
mer. I samlingsvolymen Arsène Lupin, gentlemannatjuven orkestrerar Lupin en uppsjö av extravaganta brott, 
ofta mitt framför näsan på kriminalinspektör Justin Ganimard. Men sin gnistrande intelligens, sitt öga för 
detaljer och en otrolig förmåga att förutse händelsers utveckling lyckas Lupin genomföra de mest osannolika 
stölder och lämnar aldrig en ledtråd efter sig. 

Arsène Lupin v/s Sherlock Holmes. Av Maurice Leblanc.  
Konstkännare, juvelexpert, mästare i förklädnad, historiker, gentleman, tjuv: Arsène Lupin är allt detta och 
mer. I denna bok utspelar sig en duell i slagfärdighet mellan den flinkaste franska gentlemannatjuven och den 
skarpaste brittiska detektiven av dem alla. Arsène Lupin förkroppsligar en fransk aristokrat. Han är charmig, 
intelligent, kvicktänkt, slug, och troligtvis den skickligaste tjuven i världen. Han har åtskilliga gånger lyckats 
överlista inspektör Justin Ganimard  men kanske möter han sin överman i en viss Londondetektiv? 

Bortbytaren. Av Anders de la Motte.  
Första delen i Askerserien. Den egensinniga kriminalinspektören Leonore Asker ser ut att ha chefskapet för 
Malmös grova brottsrotel inom räckhåll. Men mitt i ett högprofilerat kidnappningsfall väljer ledningen att 
”befordra” henne till chef över den så kallade Avdelningen för förlorade själar, en enhet för udda utredningsä
renden i polishusets källare. Trots förödmjukelsen dras Asker in i ett av de egendomliga fallen. Någon placerar 
ut små olycksbådande figurer i ett modelljärnvägslandskap och en av dem visar sig föreställa den kidnappade 
kvinnan. Fallets kopplingar till det gömda och förfallna får Asker att kontakta Martin Hill, lektor i arkitektur 
med ett intresse för urban exploration. 

Bortglömd flicka. Av Karin Slaughter. 
Longbill Beach, 1982. Emily Vaughn gör sig redo för avslutningsbalen, som borde vara skolårets höjdpunkt. Men 
hennes liv har tagit en oönskad vändning och kvällen slutar med att hon blir mördad. Hennes sammansvetsade 
kompisgäng håller tyst, hennes respekterade och förmögna familj drar sig undan och livet i den lilla staden lunkar 
vidare. Fyrtio år senare är omständigheterna kring mordet på Emily fortfarande ett mysterium. Kriminalkommis
sarien Andrea Oliver anländer till Longbill Beach på sitt första uppdrag: att skydda en domare som utsatts för 
dödshot. Men i hemlighet är hon där för att skipa rättvisa åt Emily, som hon har en personlig koppling till. 

Botgöraren. Av Viveca Sten.  
Tredje delen i serien Åremorden. Strax före påsk hittas affärskvinnan Charlotte Wretlind brutalt mördad i sin 
svit på Copperhill Mountain Lodge i Åre. Daniel Lindskog och hans kollega Hanna Ahlander tar sig omedelbart 
an fallet. Det visar sig att offret har kopplingar till Storliens berömda högfjällshotell, en anrik men nergången 
skidanläggning som sedan många år förlorat sin forna glans. Daniel har börjat gå i terapi för att hantera ilskan 
som ställer till det i hans relationer, Hanna försöker förgäves hålla reda på sitt känsloliv. Tillsammans leds de in 
i en vindlande utredning kantad av trasiga relationer, svåra konflikter och plågsamma barndomsminnen. 

Dödsdansen. Av Maria Grund.  
Andra boken i serien om poliserna Sanna Berling och Eir Pedersen. Det är sensommar på den ensliga ön utan
för Sveriges ostkust när en ung man upptäcks irra omkring, naken och förvirrad, i en otillgänglig skog. Sanna 
Berling kallas till platsen. Hon har precis återvänt till sitt arbete, nu som närpolis i en liten by, och vill aldrig 
mer arbeta med våldsbrott. Men när mannen visar sig vara svårt skadad och avlider på plats dras hon motvilligt 
in i ett nytt mordfall. Utredningen hinner knappt börja innan nya mörka hemligheter stiger upp mot ytan. 
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En sista ton. Av Randi Fuglehaug.  
Andra delen i serien om journalisten Agnes Tvei. Den världsberömda saxofonisten Marta Tverberg faller död 
ner på scenen under jazzfestivalen i Voss. Sexhundra åskådare blir vittne till dramat - bland dem flera som har 
hemligheter som den omdiskuterade divan inte längre kan avslöja. Är det någon av dem som är mördaren?Den 
egensinniga journalisten Agnes Tveit har sagt upp sig från lokaltidningen och är mitt uppe i arbetet med en 
biografi om Tverberg. Under researchen får hon nys om flera av stjärnans hemligheter. 
 
Irrvägar. Av Cecilia Sahlström.  
På sin femtionde födelsedag hamnar Malmöpolisen Rakel Vrede i en situation som hon aldrig kunnat föreställa 
sig. Just som hon själv befinner sig i området inträffar en explosion vid stadens största kyrka, Sankt Petri. Må
let för attentatet är ett möte mellan judar, muslimer och medlemmar ur Svenska Kyrkan. 

Iskall sol. Av Lilja Sigurðardóttir.  
De isländska systrarna Áróra och Ísafold bor i olika länder och pratar inte med varandra, men när deras mam
ma tappar kontakten med Ísafold återvänder Áróra motvilligt till Island för att söka upp henne. Hon upptäcker 
snart att systern inte håller sig undan familjen... hon har försvunnit, spårlöst. När Áróra konfronterar Ísafolds 
våldsamma pojkvän Björn och börjar ställa frågor till grannarna  som har egna skäl att hålla sig undan  leds 
hon in i en mörk väv av intriger och manipulation. 

Kärlekens algoritm. Av Mons Kallentoft.  
Första delen i serien Underdogs. Stockholm 2023. Efter pandemin. I köket på Brasserie Astoria slavar Elle 
Videman i diskrummet för sin överlevnad. I en cell på Österåkers säkerhetsavdelning sitter hennes pappa på 
livstid, för ett mord han inte begått. Eller? I jakten på sanningen möter Elle kriminalpolisen Leo Madvig som 
utredde fallet, den gränslösa men dödligt lojala transpersonen Lulu och det muskelsjuka datageniet Vic. 

Malström. Av Charlotte AlKhalili.  
En kall januarinatt blir Adam Gärde knivskuren och förblöder vid en busshållplats på Södermalm. En stökig 
kille med missbruksproblem  men mordet är mer komplicerat än det verkar och påverkar alla i dess närhet: 
offrets mamma och flickvän, kompisar, poliserna, mördaren. Alla greppar de efter sanningar, hemligheter och 
lögner. Men vem ska se det övergripande mönstret? Vem ska komma fram till det slutgiltiga svaret? Och vem 
ska lösa mordgåtan och förstå de oundvikliga konsekvenserna? 

Medlaren. Av Jenny Rogneby.  
Första boken med Angela Lans. En kvinna blir brutalt våldtagen efter en utekväll med en väninna. Våldtäkts
mannen döms och avtjänar sitt straff i sexbunkern på Norrtäljeanstalten. När frigivning närmar sig kopplas 
medlaren Angela Lans in. Hon har blivit utsedd att driva ett pilotprojekt där medling vid brott för första gången 
ska hållas mellan vuxna. Gärningsmannen och offret erbjuds en möjlighet att träffas igen och tala om händel
sen. Mötet bli laddat, och snart inser Angela att det är något som inte stämmer. Vad var det egentligen som 
hände den där natten? 

Mr Ett. Av Jens Lapidus.  
Fjärde boken i serien Top Dog. Gangsterbossen Isak är trött på att vara Mr Ett. Nu ska han sälja sina tillgångar 
och bli vit. I kulisserna väntar en ny kung – Kerim – på att ta över. Men när Isaks son försvinner under oklara 
omständigheter brinner dealen inne, och Isak måste tillbaka till gatan. Teddy och Emelie är också trötta, men 
på varandra. Han blir aldrig en svenne, och hon vill inte att deras son ska växa upp med en far som inte kan 
hålla sig på rätt sida om lagen. Gradvis dras de in i maktkampen som uppstår efter Isaks abdikation.Vem kom
mer att bli Mr Ett? Och vem hjälper honom, vem stoppar honom? 

Nattrov. Av Jeanette Bergenstav.  
En ung man hittas naken mitt på vägen i vinternatten. Han är död. Chocken i den lugna Göteborgsförorten är 
stor och journalisten Jennifer Sundin får i uppgift att rapportera. Hon gräver i den dödes förflutna och skräms 
av det meningslösa våld som breder ut sig bland unga. När en kvinna försvinner efter en utekväll dras Jennifer 
in i fallet och hamnar oväntat i dramats absoluta mitt. Samarbetet med polisen blir komplicerat och spåren 
leder i flera riktningar. Någon ljuger, men vem? Samtidigt försöker Jennifer få ihop sitt nya varannan vecka-liv 
och hantera den oro som sakta växer. Det blir svårare än någonsin när fallen hon skriver om tränger sig hela 
vägen in i hennes hem.
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När spåren försvinner. Av Elina Backman.  
En student på en filmutbildning hittas död i ett naturreservat utanför Helsingfors, och kommissarie Jan Leino 
och hans kollegor kopplas in. Ännu en student försvinner strax efteråt, och spåren leder till en eremit på en av 
öarna, som verkar ha fångat de unga filmarnas intresse. Journalisten Saana Havas har nytt jobb efter sin ut
brändhet, när hon får höra att hennes nya kollega Samulis bror har försvunnit. För att hjälpa till i sökandet gör 
hon en true crimepodcast som handlar om försvinnandet, och hon och Samuli kommer varandra nära. 

Skriften i vattnet. Av John Ajvide Lindqvist.  
Första boken i serien Blodstormen. Det är midsommarafton och bordet på bryggan är dukat med finporsli
net. Affärsmannen Olof Helanders gäster från Kina och Frankrike är på plats. Nu ska här festas på svenskast 
möjliga vis. Då glider en öppen båt in mot bryggan. Två maskerade män reser sig. En halv minut senare är 
midsommaridyllen förbytt mot ett blodbad. Varför blev sex personer med kopplingar till utsläppsrätter brutalt 
mördade? Så småningom dras deckarförfattaren och före detta polisen Julia Malmros in i utredningen av det 
som kallas Midsommarmassakern där Julias exmake Johnny är spaningsledare. 

Spindeln. Av Lars Kepler.  
För tre år sedan fick Saga Bauer ett vykort med en hotfull text om en pistol med nio vita kulor – varav en väntar 
på Joona Linna. Det stod att hon var den enda som skulle kunna rädda honom. Hon visade kortet för Joona, men 
tiden gick och hotet bleknade som en meningslös provokation. Fram till nu. En säck med en nästan fullständigt 
upplöst kropp hittas fastsurrad i ett träd i Kapellskär. På mordplatsen återfinns en mjölkvit patronhylsa. Via 
komplicerade gåtor börjar en bestialisk förövare ge polisen möjligheten att stoppa serien av mord. Joona Linna 
och Saga Bauer kämpar sida vid sida för att lägga pusslet och rädda de utsedda offren innan det är för sent. 

Syndabarn. Av Ulrika Rolfsdotter.  
Andra delen i serien om socionomen Annie Ljung. En tidig augustimorgon hittas tre tonårsflickor vid den 
mytomspunna Bålsjöns strandi Ådalen. Två är döda, en är svårt skadad. Den lilla byn är i chock, och när det 
visar sig att flickornas familjer har en koppling till socialtjänsten blir socionomen Annie Ljung återigen ofrivil
ligt indragen i en brottsutredning. Sara Emilsson, barnutredare vid kramforspolisen, blir ansvarig för sin första 
mordutredning. Tillsammans försöker de ta reda på vem eller vilka som är skyldiga till det brutala dådet, något 
som visar sig få personliga konsekvenser. 

X. Av Pascal Engman.  
Femte, fristående delen om polisinspektör Vanessa Frank. Vanessa Frank har valt att avsluta sin tjänst som po
lisinspektör för att skydda sin dotter Celine mot den eskalerande hotbilden. Men hon har svårt att hitta mening 
med sin nya, lugna tillvaro. När en internationellt känd fotbollsfru hittas mördad i sitt hem på Lidingö börjar 
fallet gäcka den tidigare polisinspektören.

 

Fantasy
Ur blod och aska. Av Jennifer L. Armentrout.  
Del 1 i serien Blod och aska. Poppy har varit utvald redan från födseln för att inleda en ny era och hennes liv har 
aldrig varit hennes eget. Livet som jungfru är ensamt. Att aldrig få bli berörd, sedd eller tilltalad. Att aldrig få 
njuta. Att bara vänta på sin upphöjelse. Kungadömets framtid vilar på Poppys axlar, en roll hon inte ens är helt 
säker på att hon vill ha. När så Hawke, en livvakt med gyllene ögon, anlitas för att skydda henne tills det är dags 
för hennes upphöjelse, blandas pliktkänslan och hennes utstakade öde med nyväckta lustar och önskningar. 
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Skönlitteratur på lättläst svenska
En jul tillsammans. Av Eli Åhman Owetz.  
Det är december och Maj och Lennart njuter av sitt första gemensamma julstök. Men Maj kan inte sluta tänka 
på det där Lennart sa på första advent. Om att de kanske skulle ta och gifta sig. Nog är de för gamla för det? 

Skönlitteratur på engelska
The queen’s assassin. Av James Barclay.  
Society, led by the queen, has long held that the Esselrode people and their abilities are inherently, irredeema
bly evil, a truth which Naida has been brought up to believe. But as one of them, feeling compelled to use her 
powers again and again to heal those on the brink of death, it’s hard to accept. It’s even harder to live a lie, 
conflicted about her hidden identity, when the truth could save lives. 

Lyrik
”Inte alls dåligt” : efterlämnade dikter. Av Kristina Lugn.  
En postum diktsamling som i samarbete med förläggaren Lina Rydén Reynols vuxit fram ur en stor och osorte
rad mängd efterlämnade skisser, utkast och avslutade dikter. 

Båten. Av Lotta Lundberg.
Minnesförlusten. Av Anna Fredriksson.
Rosenträdgården. Av Tracy Rees.

Everyday life. Av Coldplay.
The Velvet Underground & Nico : 45th anniversary remaster. Av the Velvet Underground.
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Amanda : min dotters resa till IS. Av Patricio Galvez, Joakim Medin.  
Amanda är namnet på en ung tjej som föddes i Västsverige, konverterade till islam i tonåren och blev allt mer 
radikal med tiden. 2014 reste hon till IS-huvudstaden Raqqa tillsammans med maken Michael Skråmo och pa
rets små barn. Medan maken rekryterade nya ISkrigare tog Amanda hand om barnen, mitt i en krigszon. Hela 
tiden höll hon kontakten med sin pappa i Sverige, Patricio Galvez. I januari 2019 avled hon i en flygräd. Efter 
dotterns död bestämde sig Patricio Galvez för att rädda det som fanns kvar. Han reste till Syrien och lyckades 
hämta hem sina sju barnbarn från krigets inferno. 

Du måste berätta allt. Av AnnKatrin Majbrittsdotter.  
Så kom den sista kvällen. Avskedets stund. En granne hade hört om flyktvägar och om människor som kunde 
hjälpa till vid flykten och du hade inget val. Att oskyddad stanna kvar i huset skulle vara detsamma som att ge 
din pojke till talibanerna. Det fanns ingen annan utväg. Du och Amir satt i timmar med armarna om varandra 
och gråten var ordlös. Någon tröst fanns inte. Du sa till honom att han måste fly. ”Du måste leva för vår skull 
och för att berätta vår historia”. 

En dag dog Hannah, alla andra dagar levde hon. Av Patrick Ekwall.  
Den 13 februari 2021 dog Hannah Ekwall. Hon hade precis fyllt 39 år och hade ett drygt år tidigare drabbats av 
en aggressiv form av bröstcancer. Tv-profilen och journalisten Patrick Ekwall berättar om den omtumlande tiden 
efter hans och dottern Tindras förlust, om saknaden efter en fru och mamma, men framförallt om att se framåt. 

En del av allt. Av Christian Unge.  
Under sökandet efter orsaken till sin pappas död inser läkaren Christian Unge att han kommer behöva rannsaka 
även sig själv. Jakten på svar tvingar honom att gräva allt djupare, tills bara en fråga återstår: Varför drack pappa? 

Främmande fåglar : Jascha, mormor och jag. Av Jessica Haas Forsling.  
Från sin mammas dödsbädd tar Jessica Haas Forsling med sig ett tummat exemplar av boken Främmande fågel 
av Jascha Golowanjuk, ett författarnamn hon aldrig hört förut. På titelsidan står hennes mormors namn, den 
mytomspunna Ruth som försvann så tidigt. Jessica förstår inte varför boken kallar på henne. Men den kom
mer att ge hennes liv en ny riktning. Jascha Golowanjuk var i mitten av förra seklet en bästsäljande författare i 
Sverige. Men hans sårbara identitetstillhörigheter – jude, homosexuell, invandrare – gjorde honom till en främ
mande fågel i den svenska kultursfären och idag är det få som minns honom. 

I kärlek och sorg. Av Lolo Tode Palm.  
Journalisten Lolo Tode Palm berättar om hennes och maken Unos gemensamma resa mot det oundvikliga 
slutet. Vi får följa paret från dagen efter trettondagen 2015, när Uno får sitt cancerbesked, till att han går bort i 
sjukdomen i september tre år senare. 

Innan jag glömmer. Av Nina Gunke.  
Skådespelaren Nina Gunke berättar personligt och drabbande om livet före och efter sin alzheimerdiagnos. Hur 
är det att leva med en demenssjukdom, och vem är man när man inte längre minns? Nina Gunke är bara 52 år 
när hon drabbas av oförklarliga minnesluckor. ”Äsch, det är normalt, jag glömmer också”, tröstar vännerna. 
Men Nina förstår att det inte bara är vanlig glömska. Och det blir värre. Tretton år senare får Nina diagnosen 
Alzheimers sjukdom. 

Instrumenten. Av Eva Dahlgren.  
Eva Dahlgren har befunnit sig i strålkastarskenet i fyrtio år. Hon har mottagit en lång rad priser, sålt miljoner 
album, streamats mer än 100 miljoner gånger och höjts till skyarna av publik och kritiker. Vem är hon? Hur ser 
hennes liv ut? Hennes uppväxt och bakgrund, hennes utveckling som musiker. Nu skriver hon sina memoarer. 
Det här är första delen. Nu får vi lära känna henne bättre. Inte bara som musiker, utan också som dotter, hustru, 
som fenomenal matlagare, som astmatiker. Och som fotograf. 
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Jag ska klara det här. Av Katarina Mannheimer Ahlström.  
Våren 2020 drabbades Katarina Mannheimer Ahlström av en elakartad tumör i sitt vänstra bröst. Det var mitt 
i coronapandemins första våg och för att skydda sig mot coronasmitta isolerade hon sig i karantän de knappa 
två veckor som förflöt mellan diagnos och operation. Som hypnosterapeut, resanterapeut och meditationsledare 
kände Katarina att hon hade många värdefulla kunskaper och verktyg att tillgå. I sin bok delar hon med sig av 
de metoder hon använde. 

Jag vill bara bli erkänd som stat : en självbiografi om autism. Av Elsa Törnqvist.  
Efter många år av vårdbesök, självskadebeteende, KBT och felaktiga depressionsdiagnoser fick Elsa Törnqvist 
diagnosen autism, vid 23 års ålder. Äntligen fick hon en förklaring till varför hon fungerar som hon gör, varför 
andra tycker att hon är konstig, varför hon inte riktigt klarar av det som andra verkar hantera så lätt, varför 
hennes liv känns som ett tusenbitarspussel, där man aldrig någonsin ser helheten. Detta är en berättelse om att 
leva med autism, och om den snåriga vägen fram till diagnosen. 

Karin Bergöö Larsson : textilkonstnär mellan jugend och modernism. Av Eva Sundström. 
De flesta känner till Carl Larsson-gården i Sundborn, det världsberömda konstnärshemmet i Dalarna. De flesta 
vet vem Carl Larsson var och har sett hans Karin på tavlorna. Hennes inredningstextilier, så nyskapande i färg 
och form, har väckt mångas beundran och förundran. På ett textilvetenskapligt och konstvetenskapligt sätt 
beskrivs ett stort antal av Karins textilier, de olika teknikerna och inspirationskällorna i oväntade och egna 
kombinationer. Här tecknas den bakgrund mot vilken Karin utvecklade sitt konstnärskap och sin syn på hem 
och familj, heminredning och mode. 

Ludvig XIV. Av Andreas Marklund.  
När Ludvig XIV drog sitt sista andetag på Versailles den 1 september 1715 var det inte bara ett människoliv, 
utan en historisk epok, som tog slut. I exakt 72 år och 110 dagar hade han regerat, och gjort sig till en av de 
mest mytomspunna monarkerna i världshistorien. 

Ögonblick som förändrar allt. Av Marie Lindström.  
Ett livsöde kan drabba en trots att man själv kanske går igenom något helt annat. När författaren skrev sin 
första bok, som handlar om hennes familjs livsomvälvande ögonblick när de hamnade i tsunamin i Thailand 
2004, hörde många andra människor av sig till henne och delade med sig av sina livsöden. Alla hade inte upp
levt katastrofen, men samtliga bar på sin egen tsunami. Sitt eget ögonblick som förändrat livet. Nu vill de dela 
med sig av sina starka och viktiga ögonblick i den här boken. Här är ögonblicken som förändrade allt. 
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Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret : metoder, verktyg och case med fokus 
på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt. Av Aram Seddigh.  
Boken ger den teoretiska förståelsen och de praktiska verktygen för att skapa och implementera en arbets
platsstrategi vid omställning till ett nytt kontor eller nytt arbetssätt. 

Asiatisk mat : enkelt & gott för alla. Av Maria Zihammou.  
Nudlar, fried rice, smakrik buljong och soppa, krispiga snacks, dressingar, heta rätter och värmande wok. 
Det krävs inga avancerade kunskaper eller krångliga ingredienser. 

Bakat till julen : gott, lyxigt och extra allt! Av Lena Söderström.  
Här finns saffransbakverk, kakor och bullar, julgodis och tårtor – med julens efterlängtade smaker.  

Det rosa huset. Av Marie Olsson Nylander.  
På Sicilien finns Det Rosa Huset - Palazzo Cirillo. Ett palats med anor från 1700-talet, där Greve Cirillo en 
gång huserade och som nu väckts till liv av Marie och hennes familj. Har även skildrats i tvprogrammet 
Husdrömmar Sicilien.  

Ett grönt hem : så lyckas du med krukväxterna. Av Anders Røyneberg.  
Här kan du läsa om vilka plantor som passar dig, vad de behöver i form av jord, näring, vatten och ljus och 
vad du ska tänka på om du reser bort. Du får också veta hur du tar sticklingar, vilka plantor som trivs var  
vilka kan du ha i badrummet, vilka tål ett öppet fönster, vilka rensar luften på kontoret? 

Europas mödrar : de senaste 43 000 åren. Av Karin Bojs.  
Forskare har med hjälp av den senaste DNAforskningen börjat kunna urskilja hur vandringsmönstren har skilt 
sig åt för Europas fäder och mödrar. Resan går från regnskogens schimpanser till Nordens sköldmör. Via bland 
annat neandertalsex, de första hundarna, den första metallen, de första tama hästarna och ett 5000 år gammalt 
incestfall på Irland. 

Fotbollsstjärnor 2023. Av Images Getty.  
GOAL har valt ut de 50 bästa och mest intressanta fotbollsstjärnorna i världen inför den nya säsongen. Spelar
porträtt, fakta, statistik, citat och bilder. 

Gustav Vasa och hans fiender : från Kristian II till Nils Dacke. Av Heikki Ylikangas. 
Vasa växte upp under Kalmarunionens tid. Den tidigaste av hans motståndare var den danske kung Kristian II 
(1481-1559). Övriga opponenter tillkom när han var Sveriges kung (1523-1560). Bland dem fanns den katol
ska kyrkan, Lübeck som Hansas centrala stad och familjen Sture med dess invecklade bakgrundshistoria. 

Hovet : historien om ett kungligt maskineri. Av Björn Asker.  
Boken ger en inblick i den svenska hovhierarkins uppbyggnad och hovets ceremoniella uppgifter från Gustav 
Vasas tid fram till 1970talet, då en ny regeringsform förändrade monarkins ställning. 

Koftor. Av Maja Karlsson.  
I boken finns tjugo yllekoftor för alla behov. Suktar du efter en fluffig sommardröm till kofta? Eller en vinterkof
ta varm som en famn att krypa in i? Beskrivningarna finns i olika svårighetsgrader – för både novis och expertis. 

Koreanska grytor. Av Gustav Kyhlberg.  
Nästan alla måltider i Korea har inslag av gryta eller soppa. I boken finns ett 40-tal recept på bland annat 
kimchichige (gryta med kimchi, sidfläsk och tofu), gamjatang aromatisk potatis- och fläskgryta), maeun tang 
(fisksoppa med smak av ingefära) och dakgaejang (stark kycklingsoppa med böngroddar).
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Moderna antikviteter. Av Jane Fredlund.  
Fjärde reviderade upplaga där bland annat samtliga prisuppgifter har reviderats. En del nya bilder har tillkom
mit. En kombination av användbar handbok, nostalgiresa och faktarik uppslagsbok. 

Nudlar. Av Jennie Walldén.  
I den här boken får du lära dig allt om olika sorters nudlar och vad de passar till. Här finns recept där nudlarna 
är stjärnan vare sig det ska gå kvickt efter fotbollsträningen eller du ska imponera på vänner. 

Nyckeln till hemmet : inredning, vänner & maten vi delat. Av Elsa Billgren & Sofia Wood.  
En bok där detaljer i hemmet kan bli centrala, där att inreda är ett sätt att vara kreativ men också att visa om
sorg om sin omgivning. Författarna besöker inspirerande och vitt skilda hemmiljöer. Från den nationalroman
tiska sommarvillan till den lilla funktionalistiska lägenheten. 

Romanens segertåg. Av Ingrid Elam.  
Först mot slutet av 1700talet blev romanen den helt dominerande litterära genren. I vår egen tid är den, trots 
hårdnande konkurrens från nya medier, alltjämt vad vi oftast menar när vi säger att vi håller på med en bok. 
Hur blev det så? Den här boken försöker ge ett svar genom att berätta historien om romanens segertåg, från 
föraktad kvinnosyssla till genrernas genre. 

Sagan om saffran. Av Gunnel Carlson.  
Saffran är världens dyraste krydda och har åtråtts av människan under årtusenden, som smaksättare, afrodisia
kum, färgämne och bot mot allt från magbesvär till pesten. 
 
Samiskt kyrkoliv : historia, kultur, teologi. Av Birgitta Simma.  
I den samiska kristna traditionen finns en förståelse för att spiritualiteten behöver ta sig kroppsliga uttryck och 
många hundra års erfarenhet av den livsnödvändiga respekten för skapelsen. Här finns också välsignelsen som 
en bärande grund i vardagen. I boken ges grundkunskaper om samisk historia, kultur, spiritualitet och traditioner. 

Sápmi. Av Annelie Drewsen & Katarina Lycken Rüter.  
Sápmi är ett landområde, men ordet används också när man talar om samer och samisk kultur. I många år var 
rasismen mot samer utbredd i Sverige. Staten tvingade många samer att flytta, och de fick inte lära sig samiska 
i skolan. Varför var det så? Och hur påverkar det samerna i dag? 

Spanska inbördeskriget : 1936-1939. Av Henrik Berggren.  
Författaren och historikern Henrik Berggren skildrar konfliktens bakgrund och centrala händelseförlopp mellan 
juli 1936 och mars 1939. Det handlar om general Franco och andra färgstarka spanska politiker och militärer 
som stod i centrum av konflikten, men även svenska frivilliga som valde att strida i de internationella brigaderna. 

Sticka. Av Lærke Bagger.  
Lär dig sticka av den danska stickdrottningen Lærke Bagger: här finns inga prydliga plagg utan fokus är på det 
vilda, personliga och uppseendeväckande. Inga garnkvaliteter är sämre än andra, alla är lika välkomna. Lär dig 
sticka en scrunchie, pärlsticka en tröja, arbeta med motveck – och varför inte sticka din egen fuskpälsjacka? 

Sticka fler vantar med Knitting Lotta. Av Lotta Lundin.  
I den här boken hittar du sexton nya vantmönster av Knitting Lotta – formgivaren som började sticka och vars 
mönster har fått internationell spridning. 
 
Ställ om! : allt att vinna på ett klimatsmart liv. Av Maria Soxbo.  
Världen behöver ställa om, forskarna är oerhört eniga om det. Vad skulle hända om vi tänkte om? Om vi 
utifrån små och stora förändringar i vardagen kan börja bygga en annan typ av tillvaro – och på sikt samhälle – 
från grunden. 

Såser. Av Tommy Myllymäki.  
Boken innehåller recept och tekniktips på alla varianter av såser du kan tänkas behöva för att kunna äta och 
laga riktigt bra mat hemma  klassiska, moderna, kalla, varma, mustiga och syrliga.
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Taylors trädgård : odlingstips för blommor, grönsaker, frukter och bär.  
Av John Taylor.  
En handbok för den som nyligen blivit med trädgård eller redan har ett stort trädgårdsintresse. Tydliga instruk
tioner och artlistor blandas med John Taylors personliga berättarlust. 
 
Templet i öknen : så köpte Qatar världens största sport. Av Olof Lundh.  
Qatar är ett land helt utan fotbollstradition, som fått resten av världen att spela VM mitt i vintern. Qatar är 
värdland för fotbolls-VM 2022. Hur hamnade vi här? Olof Lundh är en av få svenska journalister som var med 
från början, och som ställt kritiska frågor hela vägen från FIFA:s kongresser i Schweiz, till sponsoravtal med 
FC Barcelona och svenska fotbollförbundets januariturnéer i auktoritära stater. 

Träna dig yngre. Av Thorsten Tschirner.  
Vetenskapliga rön avslöjar att en aktiv och hälsosam livsstil med regelbunden muskelträning kan hejda krop
pens åldrande och till med vända det. I boken finns träningsprogram som sträcker sig över sex månader och har 
ett bret utbud av övningar så att träningen aldrig hinner bli tråkig. 

Tvål : naturliga oljor, dofter & färger. Av Agnes Stuber.  
Här hittar du recept på skrubbande vallmotvål, doftande ansiktstvål med aktivt kol, disktvål på kokosolja, 
lertvål med ros, saltvattentvål och många fler. 

Vackra armband att göra själv : knyta, fläta, pärla. Av Karin Schaefer.  
I den här boken får du lära dig att knyta, fläta och pärla vackra accessoarer att smycka handlederna med. Här 
finns tydliga instruktioner till både enkla projekt och lite mer komplicerade mönster. 

Vegetariana Siciliana. Av Francesca Maugeri Holmström, Louise Malmros Manfrinato.  
Vegetariska recept från Sicilien. Kapitlen kretsar kring typiska sicilianska råvaror som citrus, nötter, kronärt
skocka, zucchini och aubergine med recept som pistaschgnocchi, penne med citron och valnötter, chokladtårta 
med chili och mycket mer. 
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Alma slutar med napp. Av Ellen Karlsson & Laura Di Francesco.
Ko letar sko. Av Jessica Lindholm.
Känslornas pekbok. Av Hanna Albrektson. (pekbok)
Min! Av Klara Persson, Charlotte Ramel.
Rysligt mysigt, Halloween. Av Frida Naemi Persson, Moa Graaf.
Snöa på! Av AnnaClara Tidholm.
Trollet, häxan och spöket. Av Julia Donaldson.
Visst kan Sally Säl sova! : sömnkunskap för barnfamiljen. Av Hanna Bergenkull.

Flugo möter alienzz. Av Tedd Arnold.  
Hjältarna SuperBuzz och SuperFlugo blir kidnappade av aliens! SuperFlugo lyckas rymma och hämta hjälp. 
Men det är för sent. Rymdpirater stjäl rymdskeppet där SuperBuzz ligger bunden. Hur ska det gå? Flugo är 
böckerna för nybörjarläsaren som vill ha färg, fart och fantasi. 
 
Ond magi. Av Zelda Falköga.  
Del 1 i serien Trollkarlens ö om de två vännerna Karma och Jonar. När en stjärnbild plötsligt försvinner från 
himlen förstår trollkvinnan Lyra att något är fel. En ond magi verkar ha släppts ut när Karma och Jonar för
sökte elda upp den mystiska trolldomsboken. Hur ska de kunna ställa allt till rätta? De ger sig ut på det vilda 
havet för att förstöra trolldomsboken för gott, men upptäcker snart att uppdraget blir svårare än de trott. Den 
onda magin har förgiftat hela landet och det finns starka krafter som vill stoppa Karma och Jonars framfart. 

Tre knasiga kolor. Av Susanna Lönnqvist.  
Den tredje boken i serien Den magiska godisaffären. Melli får lära sig mer om hemligheterna bakom Gott-Fri
das magi. Melli tar ett djupt andetag.  – Får jag fråga en sak? GottFrida tittar upp. Hon ser glad ut.  – Ja, det är 
klart! säger hon. – Hur kan du så mycket om magi? frågar Melli. 

Harry Potter och Fenixorden. Av J.K. Rowling, illustrerad av Jim Kay och Neil Packer. 
En rikt illustrerad version av den femte boken om Harry Potter. Harry Potter har fått nog. Sommarlovet hos 
Dursleys har varit värre än någonsin. Hans bästa vänner verkar inte bry sig om honom, han har inte fått några 
nyheter från trollkarlsvärlden på hela sommaren och han riskerar dessutom att bli relegerad. När Harry väl 
återvänder till Hogwarts för sitt femte år är ingenting som det brukar vara, och den stora frågan är: När ska 
Lord Voldemort slå till igen? 

Legenden om julen. Av Eva Hildén.  
Silje och Isidor lever i en framtid där julen inte längre finns, de har aldrig ens hört talas om den. Så visar deras 
lärare en bok – Julens traditioner. Barnen sitter som trollbundna när de tittar på de vackra bilderna, men dagen 
efter är läraren försvunnen och rektorn meddelar att boken är förbjuden. Det blir startskottet på Siljes och Isi
dors kamp för att få reda på mer om julen. Varför slutade människor att fira den? Kan det verkligen stämma att 
det kom en skäggig, rödklädd gubbe med en massa paket? Så får de två vännerna höra om ett hemligt sällskap 
som fortfarande firar jul, långt uppe i norr. Silje och Isidor bestämmer sig för att ta sig dit, men hur? 
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Min storslagna kärlek. Av Jenny Jägerfeld.  
Den avslutande delen i trilogin om Sigge. En lista över fem saker som skulle vara mer behagliga än att vara kär 
i Adrian: 1. Droppa tabasco i ögat. 2. Använda två getingbon som handskar. 3. Bada med en brödrost. 4. Göra 
hål i öronen med ett hålslag. 5. Flytta ihop med en grizzlybjörn med aggressionsproblem. Det är mycket som 
har förändrats i Sigges liv sedan flytten till Skärblacka. Nu har han både kompisar i klassen och bästisen Juno 
att vara med. Även om Sigge ibland är rädd att bli mobbad igen vågar han mer och mer visa vem han är. Men 
frågan är hur han ska visa Adrian att han tycker om honom utan att samtidigt avslöja att han är gay? 

Zombieberg. Av Dan Höjer.  
När Signes pappa blir av med jobbet tvingas de flytta och hon hatar den nya platsen som de kommer till. Hon 
hatar radhusen som ser exakt likadana ut, hennes pyttelilla rum och skogen som knappt kan kallas skog.  Men 
en dag går hon vilse och hittar torpet. Där finns en gammal dagbok som beskriver det sjukaste hon någonsin 
har hört. En zombieattack mitt i Sundbyberg. Det måste ju vara påhittat. Men det är något som får henne att 
fortsätta läsa, något som gör att hon misstänker att det ändå kanske har hänt på riktigt. 

Våga språnget. Av Camilla Jönsson.  
Tildas högsta dröm är en egen häst. Helst Nova, som är hennes favorit på ridskolan. Men hon vet att det aldrig 
kommer att hända. Det finns helt enkelt inte pengar till en häst. Det finns knappt ens pengar till mat och hyra. När 
Tilda börjar gymnasiet träffar hon Edvin. De visar sig ha en hel del gemensamt. Men till skillnad från Tilda så har 
Edvin en egen häst. Han har möjlighet att träna och tävla och göra allt det som Tilda bara fantiserar om. Men allt 
är inte som det ska med Edvin. I bakgrunden finns hans pappa med sina höga krav och samvetslösa metoder. 
 

Allt om jobbiga känslor : oro och rädslor. Av Felicity Brooks.  
Alla har vi ibland jobbiga känslor, som gör oss ledsna, oroliga eller rädda. I den här boken förklaras på ett 
pedagogiskt och lättsamt sätt vad oro och rädslor är för något, var de kommer ifrån, hur de känns i kroppen 
och varför vi blir oroliga och rädda. Här ges tips på vad man kan göra om man känner sig orolig och vill hindra 
känslorna från att skena. 

Världens värsta kungar. Av Annika Meijer, Sofia Bergström, Johanna Kristiansson.  
Efter tvserien Världens värsta kungar. Genom historien har rötägg till kungar, kejsare och härskare plågat oss 
vanliga människor med sina vansinniga påhitt. Följ med på en resa genom tid och rum för att se hur det var att 
leva sida vid sida med några av världshistoriens allra ruskigaste regenter. 

Ångest för alla. Av Sandra Ringarp, Marie Tillman.  
Relationer, klimatet, kroppen, skolan, sociala medier, framtiden, livet - det finns mycket som kan väcka ångest. 
Ångest kan kännas som allt från ett fladder i magen till full panik eller en tung stickig filt som lägger sig över 
hela ens värld. Men vad är ångest egentligen? Vad kan du göra för att hantera den? När är det dags att söka 
hjälp och vart vänder du dig då? 

13 år och uppåt
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