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Medicin
Allmänmedicinsk läkekonst : en introduktion. Av Christer Olofsson.  
Läkekonst handlar om hur medicinsk vetenskap och kunnande omsätts i praktiken. Det baseras på teoretiska 
kunskaper, praktiskt kunnande och erfarenheter, kombinerat med ett gott omdöme. 
 
Bettfysiologi för tandsköterskor och tandhygienister.  
Red. EwaCarin Ekberg & Erik Lindfors. 
Boken ger fördjupade kunskaper och färdigheter i bettfysiologi och innehåller moment direkt riktade till tand-
sköterskor och tandhygienister att praktisera i deras kliniska vardag. Boken är skriven av ett flertal författare 
vid landets samtliga lärosäten och större specialistcentrum. 

Den systemteoretiska analysen :  en utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk 
behandling. Av Madeleine Cocozza. 
Familjepsykoterapi är en metod som möjliggör en förändring av vissa psykiska eller fysiska symtom hos barn, 
unga och vuxna. Till grund för familjepsykoterapi ligger antagandet att symtom på psykisk och fysisk ohälsa 
kan uppstå och vidmakthållas av och i olika system av relationer. 

Doktorns råd om vård. Av Per Wretenberg. 
Det svenska vårdsystemet kan upplevas som krångligt och svårbegripligt. Som patient är det lätt att hamna 
vilse och inte få den vård man har rätt till. Den här boken guidar dig genom vårdsystemet och ger konkreta tips 
och råd för bättre vård. 

Hjärthälsans hemligheter : på spaning efter hjärtsjukdomars verkliga orsaker.  
Av Malcolm Kendrick. 
Alltsedan 1950-talet har den dominerande teorin om vad som orsakar hjärtsjukdomar varit ”kolesterolhypote-
sen”. Den stämmer inte, menar författaren. Boken vill visa att hjärtsjukdomar inte har någonting att göra med 
vare sig högt kolesterol eller mättat fett.  

I skuggan av våldet : barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen. 
Av Margareta Hydén.  
Barn som bevittnat våld är ett område där det idag råder stor brist på kunskap. Bokens vilja är att fylla en del av 
den kunskapsbristen och ge oss en större förståelse för betydelsen av hur det sociala nätverket reagerar på våldet. 
 
Jämlik vård : normmedvetna perspektiv. Red. Elisabeth Dahlborg, Ellinor Tengelin. 2 uppl. 
Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras denna 
fråga genom att diskutera normer som är inflätade med vårdandet på både mellanmänsklig nivå och på en 
övergripande strukturell nivå. 
 
Miljö, mat och hälsa : ur ett hållbarhetsperspektiv. Av Ulla Rosander. 
Boken är en introduktion, som på ett tydligt sätt förklarar sammanhang och termer som förekommer inom 
området livsmedelsproduktion med dess naturförutsättningar och konsumtion.  

Omvårdnad i hemmet vid komplexa vårdbehov. Red. Lena-Karin Gustafsson mfl. 
I boken beskrivs patientens hem som en vårdplats, förutsättningar för kvalitativ vård i hemmet samt komplexa 
vårdsituationer kopplade till olika patientfall. Dessa sträcker sig från neonatal hemvård till multisjuka äldre 
och specifika tillstånd som ALS, cancer, hjärtsvikt, KOL mm.  
 
Problemorienterad gynekologi och obstetrik. Red. Marie Bixo & Inger Sundström Poromaa. 
Bokens kapitel följer en tydlig struktur där problemet inleder beskrivningen, varefter författarna presenterar 
differentialdiagnostiska överväganden inklusive anamnes, undersökning, behandling och slutligen ett eller flera 
fördjupningsavsnitt. 
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Prostatacancer : råd, rön, möjligheter. Av Sten Nilsson och Lennart Levi. Uppd. uppl. 
Varje år upptäcks prostatacancer hos drygt 10 000 män i Sverige; sjukdomen är mannens vanligast förekom-
mande cancerform. Häftet vänder sig till drabbade män och deras anhöriga. 
 
Radiologi. Red. Lennart Blomqvist, Sophia Zackrisson. 2:e uppl. 
Radiologi är en av de största kliniska specialiteterna inom sjukvården, med koppling till praktiskt taget alla  
övriga specialiteter. På senare tid har utvecklingen inom fältet varit enastående, både vad gäller teknik, kon-
trastmedel, minimalinvasiva behandlingsmetoder och digital bildhantering. 

Sex efter trauma : från rädsla till njutning. Av Eva Lyberg
Metoden som beskrivs i boken utgår från traumapsykologi, neurobiologi, anknytningsteori och sexologi. Bo-
ken vänder sig till preofessionella som möter personer och par där trauman på verkar sexlivet som psykologer, 
sexologer, socionomer, psykoterapeuter, barnmorskor och gynekologer. 

Sex och funktionshinder i Danmark och Sverige : hur man hjälper och hur man stjälper. 
Av Don Kulick, Jens Rydström.  
Den här boken dokumenterar hur två länder som är mycket lika på många sätt hanterar dessa frågor på påfal-
lande olika sätt. Danmark och Sverige är båda väl utvecklade välfärdsstater, men skiljer sig dramatiskt åt när 
det gäller sexualitet och funktionshinder.  

Sömnsmart : hur du sover dig till bättre hälsa. Av John Axelsson och Marit Andersson. 
En praktisk och lättillgänglig bok om ett av våra största hälsoproblem idag, nämligen sömnen. John Axelsson, 
välkänd sömnforskare och professor, vill bidra till att minska vår oro kring sömnen men också ge handfasta 
verktyg kring hur man kan tänka och hantera perioder med lite sömn. 

Teoretiska grunder för vårdande. Red. Maria Arman mfl. 
Boken belyser vårdvetenskaplig teori på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av 
vad hälsa är och vad vårdande handlar om. Att ta hand om människor som behöver hjälp, råd och stöd för att 
behålla eller återta sin hälsa kräver djup kunskap och god omdömesförmåga. 

Terminologibok för vårdutbildningar. Av Elisabeth Lelgl. 
Den här boken är tänkt som ett hjälpmedel och stöd för inlärning av ämnet medicinsk terminologi och vänder 
sig till universitets- och högskolestuderande samt till redan yrkesverksam vårdpersonal som önskar friska upp 
sina kunskaper i medicinsk terminologi.  
 
Tre punkt noll : handen, hjärnan, tiden. Av Göran Lundborg. 
Syftet med denna vidsynta bok är att påvisa vikten av att värna om handens möjligheter, dess skaparkraft och 
kreativitet, dess känsel och känsla. Handen är vår viktigaste kulturbärare. 
 
Ultraljud för intensivvård och akutmedicin. Av Fredrik Fellert. 
Boken avhandlar hur man vid en konkret patofysiologisk frågeställning kan diagnostisera patienter med hemo-
dynamisk instabilitet och hypoxi, samt utvärdera resultatet. 

Williams’ nutrition : for health, fitness & sport. Av Eric S. Rawson mfl.  
This book has a question-answer approach, which is convenient when you may have occasional short peri-
ods to study, such as riding a bus or during a lunch break. In addition, the questions are arranged in a logical 
sequence, the answer to one question often leading into the question that follows. 

Övervikt & obesitas vid graviditet. Av Eva Wiberg-Itzel.  
Närmare 30 procent av kvinnorna som skrivs in i mödrahälsovården har övervikt eller obesitas. I den här bo-
ken presenteras möjliga orsaker till obesitas samt vilka risker som föreligger hos både foster och den gravida. 
Fokus i boken är omhändertagandet av de gravida med obesitas. 



Psykologi 
Anknytning i relationer : förstå och förändra dina mönster. Av Camilla von Below. 
De tidiga relationerna påverkar oss - men de bestämmer inte allt. Genom att våga utveckla nya sidor, upptäcka 
känslor som man har undvikit och se sitt samspel med andra på ett nytt sätt kan man utvecklas. Vi kan skapa 
en trygg anknytning i efterhand. 

En liten bok om konsten att dö. Av Ulf Nilsson. 
Förra året fick författaren Ulf Nilsson veta att han hade cancer, och av en sådan art att ingen bot var möjlig. 
Den återstående livslängden var troligen inte mer än några månader. Tio veckor skulle det bli. Under hela sjuk-
domstiden förde Ulf anteckningar. Det blev den här boken.  

Medvetet föräldraskap : om att möta våra barn där de är, inte där vi önskar att de vore. 
Av Micke Gunnarsson och Caroline Bankler.  
Att vara förälder är bland det svåraste som finns. Men just därför bör vi höja vår medvetenhet menar förfat-
tarna. Med inspirerande exempel och konkreta tips kan man läsa om de eviga frågorna om gränssättning, tillit, 
konflikthantering, prestation, relationsbygge m.m.  
 
Psykologins grunder. Av Lars Karlsson. 7:e uppl. 
Boken är en grundläggande lärobok i psykologi och omfattar flertalet av psykologins huvudområden, exempel-
vis hjärnan och nervsystemet, perception, minne, medvetande, utveckling, motivation, känslor, stress, psykisk 
sjukdom och gruppsykologi. 

Screeningens mångsidighet : dess möjligheter och utmaningar. Red. Anette Wickström mfl. 
Författarna belyser existentiella, etiska och sociokulturella aspekter av olika screeningpraktiker. De visar på 
utmaningar som oro, osäkerhet, hur risk skapas och vad den gör med en människa. Tankar kring screeningens 
tidsmässiga perspektiv och den väntan som uppstår blir viktiga. 

Pedagogik
Studenthandledning i vårdande verksamhet - Teoretiska utgångspunkter och  
didaktiska metoder. Red. Ann-Hélen Sandvik & Margaretha Ekebergh.  
Boken belyser studenthandledning ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Utgångspunkten är en  
studenthandledning med en tydlig vårdvetenskaplig förankring som sammanflätar den vårdande kunskapen 
med studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning.  

Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning. Av Lilja Cajvert.  
Hur kan handledare ge största möjliga stöd till studenter under VFU-placeringar? Den här boken är både en 
lärobok och en handbok. Författaren beskriver VFU-handledarens och studentens roller, uppgifter och delade 
ansvar. 
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Sociologi & samhällsvetenskap
Närhet trots avstånd : att leda och samarbeta på distans. Av Johanna Olsson.
Den handlar om vad som händer när kameran och ljudet fungerar. När det riktiga samarbetet ska börja. Det 
finns stora vinster med att bli bra på att leda och samarbeta på distans. Något som kan vara frustrerande, men 
även befriande. 

Handbok i kvalitativa metoder. Red. Göran Ahrne och Peter Svensson. 3 uppl. 
Boken  bygger både på systematik och en öppen och prövande inställning till det forskningsprojekt man arbe-
tar med. Genom att i denna bok låta forskare med praktisk erfarenhet av olika metoder komma till tals försöker 
vi att kombinera praktiska råd med reflexiv eftertänksamhet.  

Hela du! : viktiga samtal med barn. Av Elisabeth Hagborg, Karin Salmson. 
Boken är för dig som vill göra skillnad i barns liv. Den innehåller både grundläggande kunskap om barn och 
psykosocial hälsa och en del att läsa tillsammans med barn. Du som läser får den teoretiska bas du behöver 
samt ett handfast verktyg för att direkt påbörja ett praktiskt arbete för barns hälsa. 

Participation : vad, när, hur. Red. Verner Denvall & Susanne Iwarsson. 
Vem som ska bestämma är frågor som diskuteras både förr och nu. Idéer om människors rätt till delaktighet 
är högaktuella i dag. Det kan gälla planering i kommunen där man bor, den egna vården eller produkter och 
tjänster man ska använda.  

Samtal i socialt arbete :  ett samtalsanalytiskt perspektiv.  
Red. Clara Iversen & Marie Flinkfeldt. 
Boken ger insikt i hur samtal inom socialt arbete faktiskt går till och ger verktyg för att förstå och reflektera 
över den egna praktiken. Bokens kapitel spänner över områden såsom barnavårdsutredningar, biståndshand-
läggning, elevhälsoarbete och psykosocial rådgivning.  

Skör demokrati : det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur  
och forskning. Red. Sten Widmalm & Thomas Persson. 
Häromåret firade Sverige 100 år som demokrati, men det globala läget visar att det anledning att vara orolig. 
I den boken ger namnkunniga skribenter perspektiv och förslag på lösningar på några av de problem som vårt 
demokratiska samhälle idag har att ta itu med. 

Några nya medicinska e-böcker:
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Lyssna och läs i din mobil eller surfplatta
Med appen Biblio kan du lyssna på e-ljudböcker och läsa e-böcker i mobilen eller 
surfplattan, både online och offline. Helt gratis. Du kan låna två böcker per vecka 
och lånetiden är 28 dagar. Du behöver ha ett lånekonto på Sjukhusbiblioteken och 
en fyrsiffrig pinkod som är kopplat till det.

Lyssna på någon av de senaste ljudböckerna:

Läs någon av de senaste e-böckerna:
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Andra sommaren på Katthotellet. Av Jessika Devert.  
Andra boken om Katthotellet. För ett år sedan flyttade Jonna till Bohuslän med en dröm: att starta katthotell. 
Nu närmar sig andra sommaren på Räkholmen och drömmen håller på att bli verklighet. Tillsammans med 
Esmin har hon byggt och fixat hela våren och nu står hotellet öppet för gäster. Men affärerna går trögt och när 
en djuraktivist på Räkholmen vill stänga ner katthotellet, då undrar Jonna om hon har begått ett stort misstag.
Som stöd har hon som tur är Anita, den sjuttioåriga kvinnan som gjorde entré i hennes liv samtidigt som hen-
nes farfar försvann. 

Andromeda. Av Therese Bohman.  
En ung kvinna kommer till förlaget som praktikant men blir kvar under många år och får ett allt större ansvar 
för författarna och förlagets utgivning. Allt under överinseende av Gunnar, den litteräre chefen som står bakom 
förlagets finaste utgivning, den som publiceras under namnet Andromeda.Med åren växer deras arbetsrelation 
till något som de båda har svårt att definiera. Kanske handlar det om ömsesidigt förtroende? Eller handlar det i 
själva verket om något annat? 

Att störa ett väsen. Av Ewa Fröling.  
Här tecknas en psykiatrisk klinik inifrån. I korta sekvenser berättar Ewa Fröling om de tre månader år 1997 
då hon vistas på kliniken. Hon kan inte längre vara mamma utan måste lita till sin egen mor för denna uppgift. 
Skorna som hon håller ständig koll på symboliserar möjligheten att lämna avdelningen. Slutligen blir detta 
också verklighet. 

Arvejord. Av Maria Turtschaninoff.  
Med en urna i famnen anländer en kvinna till ett tyst hus i en stor skog. När mammans lingonsylt till sist tar 
slut är det dotterns tur att vara äldst i familjen. En berättelse om människoöden under fyra århundraden i en 
liten österbottnisk skogsby. Invånarna prövas av krig, farsoter, svält och sorger och deras relation till platsen 
där de bor skiftar och lever. 

Björnjägarens döttrar : en berättelse om sju systrar. Av Anneli Jordahl.  
Det skvallrades jämt om den beryktade björnjägarens sju döttrar. Levde de verkligen på helt egen hand ute i 
vildmarken? Det påstods att de tillbringade all sin tid med att jaga, bada och brottas, förutom när de drack sig 
stupfulla på hembränt och porter. Ibland syntes de på marknaden där de sålde björnskinn och dansade lättkläd-
da och uppspelta när försäljningen gått över förväntan. En kvinna bestämmer sig för att i hembygdsförening-
ens årsbok nedteckna de sju systrarna Leskinens vilda historia.  

Blindheten. Av José Saramago.  
En epidemi av blindhet sätter ett helt land i gungning. Hur skört är ett samhälles organisation? När civilisatio-
nens fernissa spricker är upplösningen total. »Ni vet inte«, säger kvinnan som ensam har synen i behåll, hus-
trun till den läkare som upptäcker epidemin, »ni kan inte veta vad det är att ha ögon i en värld av blinda, jag är 
ingen drottning, nej jag är helt enkelt den som föddes att se fasorna, ni känner dem och jag ser dem...«. 

Bokfestivalen i Djupa skogen. Av Sofie Axelzon.  
Andra boken om Biblioteket i Sidhäll. Den lilla biblioteksfilialen i Sidhäll har öppnats igen och det mesta har 
återgått till det normala. Bibliotekets dag står för dörren och just i år vill man passa på att fira lite extra genom 
att bjuda in tre författare, en trollkarl och en trubadur. På kommunhuset har dock kulturnämndens ordförande 
helt andra planer. I hemlighet planerar han att göra om filialens lilla evenemang till en gigantisk bokfestival. 
Som en överraskande present lämnar han åt bibliotekarierna i Sidhäll att ”ta hand om det praktiska”. 

Bokträdgården i Primrose Hill. Av Sarah Jio.  
När Valentina Baker var elva år lämnade hennes mor Kalifornien och familjen för sitt hemland, England. Idag 
är Valentina vuxen, och arbetar som bibliotekarie. I ett ödets nyck får hon reda på att hennes mor gått bort, och 
dessutom har efterlämnat sin lägenhet i London till Valentina. När hon anländer till London inser hon dock att 
hon inte bara har ärvt en bostad, utan även en bokhandel, som ligger i Primrose Hill. Det visar sig att mamma 
Eloise hade många hemligheter, och samtidigt som Valentina förälskar sig mer och mer i Primrose Hill, börjar 
hon också pussla ihop sin mammas förflutna.

Skönlitteratur
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De förlorade ordens bok. Av Pip Williams.  
1901 uppdagades det att ordet deja saknades i Oxfords engelska ordbok. Det här är berättelsen om flickan som 
stal det. Esme växer upp i ordens magiska värld. Moderlös och obotligt nyfiken tillbringar hon sin barndom i 
Skriptoriet, ett trädgårdsskjul där hennes far och en skara hängivna lexikografer samlar ord till Oxfords allra 
första ordbok. Esme får varken synas eller höras och gömmer sig därför under sorteringsbordet. En dag singlar 
en papperslapp med ordet deja ned. Det är det första av många ord som Esme sparar. 

De tunna gudarna. Av Aris Fioretos.  
Ache Middler – rockmusiker i exil, dålig hälsa – får post från kvinnan han tillbringade en natt med för tolv 
år sedan. Det är andra gången hon skriver, nu som då om barnet hon fick. Kvinnan ber honom att rannsaka 
sig »inifrån och ut«.Det blir tjugo brev till en okänd dotter, om vad han gjort och inte borde ha gjort i livet. 
De stolta drömmarna. Åren av hunger. Sin vårdslöshet. Vad händer om allt i livet kan bli konst? Är ensamhet 
priset för oberoende? Hur lever man med ett förflutet som inte går över? 

Den sista hemligheten. Av Santa Montefiore.  
Tredje och avslutande delen i Deverillsviten. Året är 1939 och fredstiden efter första världskriget går obönhör-
ligen mot sitt slut. Hos familjen Deverill blåser förändringens vindar än en gång och en ny generation står redo 
att ta över. Martha Wallace reste till Dublin från sitt barndomshem i Amerika för att söka efter sin biologiska 
mor. I stället fann hon kärleken i den unge och oemotståndligt charmige JP Deverill, och när JP visar sig 
komma från samma by som modern hon söker tycks Marthas öde vara beseglat. 

Det kommer inte alltid vara du. Av Petra Backström.  
Ett jag, en han, ett du. En relation som kanske falnat, en annan som precis håller på att börja. De träffas via 
jobbet. Långa mejl skickas sent om kvällarna. Men snart räcker inte texten till. Samtidigt finns hon med de två 
barnen i bakgrunden. 

Det rånar sig nog. Av Catharina Ingelman-Sundberg.  
Femte boken om Pensionärsligan. Inget är omöjligt när Pensionärsligan slår till igen. Med uppfinningsrikedom 
och handlingskraft ger sig medlemmarna ut på stöldturné för att hjälpa dem som har det svårt. Men eftersom 
bankerna numera saknar kontanter måste gänget söka nya utvägar. Oförskräckt tar sig Märtha, Snillet, Krat-
tan, Stina och Anna-Greta ut i cyberrymden och prövar lyckan bland kryptovalutor, artificiell intelligens och 
robotar. Med i spelet finns också en norsk oljemiljardär, antika guldmynt, förlista skepp, massor av champagne 
och riktigt vällagrad whisky. Nu står Pensionärsligan inför sin sista stora utmaning samtidigt som de jagas av 
polis och maffia ...

Det är när man dör som det roliga börjar. Av Dekius Lack.  
En ung man på tjugotre år kommer plötsligt ihåg sitt förra liv - och sådant kan ställa till problem. Speciellt 
om den unge mannen i sin förra kropp lovat tjejen som nu hunnit bli landets statsminister evig kärlek! Den 
tjugotreåriga huvudperson blir resolut inspärrad på psyket (som ”riskfaktor”, SÄPO har sina befogenheter) när 
han påstår att han varit pojkvän till Sveriges första kvinnliga statsminister i sitt tidigare liv. Att spärra in honom 
kan tyckas vara lite överdrivet. Han stalkar henne inte, han bara framför vad han anser är fakta: att den snart 
femtioåriga statsministern är hans fästmö. Den unga nyutexaminerade kvinnliga psykiatern Neera får ta sig an 
Den återfödde, som han kallas. 

Diamantögat. Av Kate Quinn.  
Året är 1941 och i Odessa studerar den ensamstående mamman Mila Pavlitjenko historia och roar sig med 
sina vänner. Men när Tyskland invaderar Sovjetunionen vänds hennes tillvaro uppochner. Hon lämnar allt och 
ansluter sig till Röda armén för att strida vid fronten. Det dröjer inte länge förrän hon förvandlas från en flitig 
student till en ökänd och fruktad prickskytt. När nyheten om hennes trehundrade träff gör henne till en natio-
nell hjältinna förs Mila från slagfälten till Amerika för en goodwillturné. Baserad på den ukrainska prickskyt-
ten Ljudmila Pavlitjenkos liv.  

Där barnen är kungar. Av Delphine de Vigan.  
Mélanie växer upp med realityserien Loft Story och slutar aldrig drömma om att bli känd. Nu är hon gift två-
barnsmamma i en förort till Paris. Hon startar en Youtubekanal om sin familj och sina barn, där hon delar med 
sig av vardagslivet. Snart har hon miljontals följare och kan göra allt fler kommersiella samarbeten. Barnen 
blir motvilligt stjärnor medan Mélanie njuter av framgången. En dag försvinner hennes sexåriga dotter Kimmy 
när de leker kurragömma. Har hon blivit kidnappad?
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En handfull vind. Av Negar Naseh.  
På en balkong i Teheran sitter Minou och hennes son Nima och väntar. Det är hösten 1978, hon är gravid 
och på gatan nedanför har revolutionen tagit fart. Två år senare är Shahen störtad, och i landsflykt i Panama 
kämpar han för att dölja sin sjukdom för såväl omvärlden som för sina närmaste. Under förberedelserna för sitt 
sista stora framträdande, en intervju med den brittiske journalisten David Frost, börjar fasaden rämna. Revolu-
tionens dyningar omformar alla som kommer i dess väg. 

En kvinnas frigörelse. Av Édouard Louis.  
”Under en stor del av sitt vuxna liv levde min mor i fattigdom och misär, kuvad och ibland rentav förnedrad av 
maskulint våld. Hennes tillvaro framstod som för alltid begränsad av klassförtryck och av kvinnoförtryck. Men 
så en dag, vid fyrtiofem års ålder, gjorde hon uppror mot det livet, flydde och började bit för bit skapa sig en 
frihet. Den här boken är berättelsen om hennes förvandling.” 

Ett bättre djur. Av Eric Rosén.  
Vem vänder man sig till när varken massmedierna, makthavarna eller ens egen dotter är villig att lyssna? 
Marcus har allt, ett bra jobb och en underbar relation. Men plötsligt förlorar han sin fru Charlotte i cancer efter 
en förödande felbehandling. Under tiden som följer gör Marcus allt som står i hans makt för att hantera det 
som hänt. Men hur mycket han än försöker är det som om marken ger vika under honom. Mot omgivningens 
uttalade råd påbörjar han en kamp som tar honom betydligt längre än det från början var tänkt. 

Fredagsklubben. Av Sofia Lundberg, Alyson Richman, M.J. Rose.  
Stockholm, sent 1800-tal Fem kvinnor träffas varje fredag för andliga möten. En är Hilma af Klint, pionjär 
inom det abstrakta måleriet. De talar om allt som är viktigt i livet, och de målar. Tillsammans åkallar de ”höga 
mästare” från en annan dimension och låter andarnas budskap vägleda dem i skapandet av stora, expressiva 
konstverk. Men tavlorna göms undan och Hilmas namn faller i glömska. Över hundra år senare arbetar kuratorn 
Eben med en utställning av Hilmas tavlor. Den leder honom in på en vindlande väg bakåt i tiden som väcker 
spännande frågor kring konsten, och kvinnorna. Vilka var de fem? Och vad gjorde de egentligen på sina möten? 

Föda åt min hämnd. Av Bengt Ohlsson.  
September 1940. Slaget om Storbritannien rasar. Sebastian Sanzinger är stridspilot i Luftwaffe, stationerad 
vid franska kusten. Hemma väntar fästmön Anna. Tanken på deras bröllop, och det frikostigt utportionerade 
metamfetaminet Pervitin, är det enda som håller honom uppe. Under en bombräd råkar han ut för ett motorfel 
och vänder tillbaka. En handling som får avgörande konsekvenser. 

Hela världens tårar. Av Jan-Philipp Sendker.  
18-åriga Niri och hans familj är illegala invandrare i en asiatisk mångmiljonstad. Där lever de ett enkelt men 
tryggt liv som tjänstefolk hos en välbärgad familj. Tills pandemin slår till. Plötsligt står familjen utan framtids-
utsikter, på randen till bottenlös fattigdom, och de tar sig till ett slumområde utanför staden. Niris inre uppror, 
mot både pappan och landets regering, växer - och när livet blir outhärdligt och behovet av mat och medicin 
för stort, bestämmer han sig för att korsa gränsen in till staden. 

IB - som i inhämtning Birger. Av Lena Ebervall & Per Samuelsson.  
Det var tidigt sjuttiotal. En politisk tid. Unga entusiastiska journalister ägnade sig åt att gräva i statens hemlig-
heter och avslöjade en spionorganisation som inte ens riksdagen kände till. Det ledde till en våldsam kon-
frontation. Staten slog tillbaka med polisrazzior och fängelsestraff. Många minns skriverierna runt IB-affären. 
Men vad var det egentligen som hände? Hade maktens män skäl att slå till så oerhört hårt? Var rikets säkerhet 
verkligen i fara? Eller handlade det om rent förtryck av det fria ordet? 

I vidundrets mage. Av Edward Carey.  
En dag, efter ett stort bråk, rymmer Pinocchio hemifrån. Hans pappa ger sig ut för att leta efter honom och ham-
nar till slut vid kusten. Där blir han svald av en enorm havsvarelse och landar i vidundrets mage. Uppslukad av 
sina egna skuldkänslor stannar pappan kvar i djupet, väntandes på den dagen han kan försonas med sin son.  
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Kvinna sedd bakifrån. Av Jestper Wung-Sung.  
Ida Ilsted och Vilhelm Hammershøi träffas när Idas bror Peter tar med sig konstnärsvännen hem på sommarlov. 
När Vilhelm friar innan sommaren är över undrar många vad han ser i den unga Ida, särskilt parets mödrar. 
Idas mor är psykiskt labil och verkar inte tro att någon skulle vilja ha dottern, och Vilhelms mor är överhuvud-
taget emot att hennes begåvade son ska gifta sig. Men bröllop blir det och paret beger sig till Paris, Italien och 
London. Vilhelm utvecklas alltmer till den interiör- och porträttmålare han kommer att bli känd som. I synner-
het målar han Ida.

Lyser och lågar. Av Ulla-Lena Lundberg.  
Berättelsen följer tre kärlekspar ur tre generationer från analfabetism via fruntimmersskolor och universitet till 
istadig skolvägran. I centrum står Finns folkhögskola, en historisk institution. Själva grundandet är en triumf, 
och här utspelar sig under åren livgivande samtal och diskussioner. Under förryskningsperioden är avväg-
ningen mellan aktivism och laglydighet ett konfliktämne. Långa perioder måste Finlands öden stå tillbaka för 
det enskilda livet. 

Malma station. Av Alex Schulman.  
Fem personer är på resa genom Sverige: ett gift par i kris, en ensamstående far och hans dotter, och en kvinna 
som söker svaret på en gåta som hennes mamma lämnat efter sig. De reser alla mot Malma station och varken 
de eller läsaren vet hur deras öden hänger samman, eller anar att det som händer på slutdestinationen kommer 
att omdefiniera deras liv. 

Oceanen. Av Steve Sem-Sandberg.  
En berättelse om filosofen Jean-Jacques Rousseaus vistelse på Île Saint-Pierre i Biennesjön, republiken Bern, 
från den 9 september till den 24 oktober 1765. Verk som Julie eller Den nya Héloïse, Om samhällsfördraget 
och Émile har på bara några år gjort filosofen till en av Europas mest omtalade personer. Inte minst väcker de 
upplysta resonemangen om religion i Émile anstöt och han jagas, först från Frankrike, sedan från Schweiz, 
anklagad för att vara en avfälling. 

Och havet gav igen. Av Malin Haawind.  
Fortsättning på ”De kom från öar”. Det är 1950-tal på Tjörn. Hit har Dagmar och Holger och deras lilla familj 
flyttat, till Holgers släkt. Efter en första tids osäkerhet börjar Dagmar finna sig till rätta i det nya livet på väst-
kusten och som sjömanshustru. Hon är ofta ensam, men hon har väninnorna, ett systerskap att lita på. Och det 
kan behövas, för det finns en annan ensamhet när sjömännen är hemma och ändå inte där. Kärleken till Holger 
är stark, men tomflaskorna han lämnar efter sig blir allt fler, för många. 

Omständigheter. Av Annie Ernaux.  
1963, när Annie Ernaux är 23 år och utan stadig förbindelse, inser hon att hon är gravid. Hon fylls av skam 
eftersom hon förstår att hennes graviditet kommer att brännmärka hennes familj och försvåra hennes egna stu-
diemöjligheter. Hon beslutar sig för att ta bort barnet. Den här berättelsen om ett trauma som författaren aldrig 
kunnat komma över är skriven fyrtio år senare. I Frankrike var abort förbjudet vid den här tidpunkten och hon 
försöker på egen hand och förgäves att utföra aborten med hjälp av en sticknål. I sin desperation hittar hon en 
illegal abortutförare och hamnar till slut på akuten där hon är nära att dö. 

Ormens år. Av Ulrika Ewerman.  
Året är 1956 och Judith har under sin kringflyttande uppväxt aldrig vågat lita på att något kan bestå. När hon 
träffar syskonen Valter och Vera hoppas hon för första gången att hennes familj ska slå ner sina rötter. Hon får 
sin önskan uppfylld och trion är oskiljaktiga genom barndomen. Men allt förändras under ormens år 1965 då 
Valter och Vera bryter all kontakt med henne utan förvarning eller förklaring. Judith flyr från byn och lovar 
sig själv att aldrig igen bli ett offer för sina känslor. Ödet vill dock annorlunda och tolv år senare måste hon 
konfrontera både sin uppväxt och sina kvarvarande känslor för Valter. 

Perfekt tajming. Av Owen Nicholls.  
För Jess och Tom är tajmingen allt. För henne är det ögonblicket då hon levererar poängen i ett av sina skämt. 
För honom är det rytmen i musiken som han spelar med sitt band. Från kvällen då de delar samma scen på 
Edinburghfestivalen är attraktionen mellan dem obestridlig. Till en början verkar deras tajming vara perfekt. 
Men när Jess och Toms karriärer tar fart får de svårt att hålla kontakten. Gång på gång för ödet dem samman 
för att sedan dra isär dem igen. Kommer tajmingen någonsin att vara rätt?  
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Rosenträdgårdens hemlighet. Av Marie Sammeli.  
Fjärde fristående boken om Julia. Att driva ett pensionat i sydafrikanska Kapstaden visar sig vara svårare än 
vad Julia och hennes mamma Gunvor kunnat ana. När de dessutom drabbas av en vattenläcka bestämmer de 
sig för att stänga pensionatet för renovering medan Julia åker på safari - vilket ger Gunvor fria tyglar att ensam 
sköta allt. Hon bestämmer sig för att i hemlighet hålla Rose Garden öppet och locka gäster genom att erbjuda 
en självhjälpskurs. 

Ryktet om systrarna Hamilton. Av Averil Kenny.  
Det gick rykten om Esther Hamilton i den lilla staden Noah Vale i Queensland, vilket slutade med att hon 
rymde hemifrån. Tjugo år senare anländer hennes döttrar Sonnet, Fable och Novella Plum till staden efter att 
deras mor gått bort. Allt eftersom åren går anpassar de tre systrarna sig till sina nya liv. Men misstänksamhet 
och dömande följer systrarna Hamilton vart de än går. I en liten stad där alla tror att de vet allt om varandra är 
det svårt att fly från det förflutna. 

Sanningen om ostrondykerskan. Av Caroline Säfstrand.  
När författaren Inez Edmarks granne plötsligt går bort bestämmer hon sig för två saker – att döstäda sitt hus 
och att skriva sin sista bok. Men inte en roman den här gången, utan en personlig bekännelse: sanningen om 
ostrondykerskan. Så ramlar Inez och får problem med höften. Hon tvingas anlita städerskan Meja som under 
tre veckor ska hjälpa henne att rensa klart i huset. Enda regeln är att Meja inte på några villkor får öppna den 
blå mappen som innehåller hennes bokmanus. Mötet mellan Inez, som på ålderns höst måste försonas med sitt 
förflutna, och vilsna Meja, som söker en framtid, får oanade konsekvenser. 

Silverviken. Av Jojo Moyes.  
Liza McCullen älskar den lilla orten där hon bor, Silver Bay. En vacker kuststad i Australien där alla känner 
varandra. Här kan Liza garantera sin dotter Hannah en trygg uppväxt. Men när engelsmannen Mike Dormer 
anländer till Silver Bay förändras allt. Tanken är att han snabbt ska bygga upp en hotellverksamhet och sedan 
dra vidare. Men inom kort lär han känna Liza McCullen och hennes dotter, och Lizas kärlek till sitt familje-
företag och buktens valar smittar av sig på Mike. När hotellbygget påbörjas blir det uppenbart att djurlivet i 
vattnet utanför Silver Bay drabbas negativt. Och plötsligt måste Mike välja sida… Boken släpptes för första 
gången på svenska 2007, med titeln Silver Bay. 

Slugger. Av Torbjörn Flygt.  
Fortsättning på Underdog (2001) och Outsider (2011). Johan Kraft är nu en tunnhårig familjerättsjurist, som 
förlorat sin syster och börjat tvivla på mycket i sin tillvaro, över vart han själv och samhället är på väg. Han är 
en man med vardagsveck i pannan och en oro för att relationer har gått så snett att de kanske inte kan repare-
ras. Men riktigt så enkelt är det nog inte heller. Johan Kraft är, som de flesta av oss, en man som pendlar mel-
lan tacksamhet och frustration, som lika mycket känner en sorg över det liv som inte blev, och en glädje över 
det liv som blev. 
  
Triomf. Av Marlene van Niekerk.  
Johannesburg, 1994. Den vita familjen Benade känner förändringens vindar blåsa när Sydafrika står inför sina 
första demokratiska val. Och de gillar inte vad de ser. Den vita förorten Triomf, där familjen bor på ruinerna av 
den svarta förorten Sophiatown som jämnades med marken, är i panik när alla ska få lika rättigheter. 

Trubbel i musteriet. Av Jenny Clevström.  
Tredje boken om Pommie och Frank. Det stundas höstbröllop på Äppelgården. Till festen återvänder gamla 
bekantskaper och med Franks dotter Claudia och hennes son Luca på plats blir livet äntligen som vanligt igen. 
Men hösten på den nystartade handelsträdgården är intensiv. Fastän de skånska vindarna är milda, är det något 
som bekymrar Pommies och Franks vän, Carl Styrud, ägare till det anrika familjeföretaget Styruds musteri. Elaka 
rykten sprids i sociala medier om att musteriet använder utländsk besprutad frukt och problemen eskalerar snabbt. 
 
Vad man inte kan tala om. Av Pelle Olsson.  
Johan Stalke har svårt att tygla sitt hetsiga humör. Även om han älskar Abbey och dottern Engla tycker han illa 
om desto fler, särskild Greger Bergkvist och hans kumpan Ronny Korngren. Mest av allt hatar Johan sin äldre 
bror Åke. Den handlar om att ta sig tillbaka efter ett liv med missbruk och kriminalitet. 
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Varma scones & vilsna katter. Av Melissa Daley.  
När katten Molly förlorar sin älskade matte rasar hennes värld. Hon tvingas flytta till ett tillfälligt hem som 
hon delar med tre katthatande hundar. Molly bestämmer sig för att hon är värd en bättre framtid och tar saken 
i egna tassar. När Molly kommer till det lilla samhället Stourton har hon förlorat allt hopp om att finna ett 
nytt hem och tar sin tillflykt till de mörka gränderna. Det är där Debbie och hennes dotter hittar katten och tar 
henne med in i värmen. Liksom Molly är de främlingar i byn och försöker desperat få sitt nyöppnade café att 
bli lönsamt. 

Åh William! Av Elizabeth Strout.  
Tredje boken om Lucy Barton i New York. Lucy har nyligen blivit änka och navigerar i den nya tillvaron som 
ensamstående mor till två vuxna döttrar. Efter många år isär hör hennes exman William plötsligt av sig och ber 
henne följa med på en resa för att gräva i en sedan länge dold familjehemlighet – en hemlighet med kraft att 
kullkasta allt de tror sig veta om varandra. 

Ödet och ursinnet. Av Lauren Groff.  
Lotto och Mathilde gifter sig bara två veckor efter att ha fallit för varandra. De är unga, vackra och ämnade för 
storslagenhet. I deras bohemiska New York-lägenhet surrar vännerna som en bikupa av förväntningar på att 
Lotto ska slå igenom som skådespelare. Men åren går, och Mathilde försörjer dem, till dess att lyckan väl vän-
der för Lotto. Förenade av en glödande passion driver de varandra genom livet i tron om att de är oskiljaktiga. 
Men den perfekta fasaden rämnar. Ursinnet kommer i kapp ödet och Lotto förstår inte hur fel han haft förrän 
det är för sent. 

Akrobaten. Av Anders Sundkvist.  
Fristående uppföljaren till ”Återvändaren”. En känd toppadvokat skjuts till döds i källaren till sin villa i ett av 
Stockholms välbärgade områden. Samma natt tar sig en inbrottstjuv in i huset och blir vittne till avrättningen. 
Amfetaministen Ninni har siktat in sig på Stockholms rikare områden, och hon har unika förmågor som gör att 
hon aldrig blivit påkommen.När Victor Méndez, patrullerande polis, får korn på den ovanliga inbrottstjuven 
och utanför arbetstid drar i gång privatspaningar, upptäcker han snart att han är något större på spåren. Samti-
digt kämpar kriminalpoliserna Erik Borg och Linda Ndege i motvind i sin jakt på advokatens mördare. 

Av jord är du kommen. Av Jo Spain.  
Den unga Fiona Holland har försvunnit från sin lilla hemby på Irland. Sökandet dras i gång, men det viskas 
samtidigt om hennes vilda rykte. Har hon blivit kidnappad - eller kan det vara så att hon har rymt? En vecka 
senare görs en ohygglig upptäckt. Djupt inne i skogen vid den mäktiga, vackra Glendalough-dalen hittas flera 
kroppar, samtliga tillhörande unga kvinnor som försvunnit under de senaste åren. Kriminalkommissarie Tom 
Reynolds och hans team ställs inför sitt svåraste fall: En seriemördare som jagar sårbara kvinnor och därefter 
håller sina offer fångna innan han till sist avslutar deras liv. 

Blindspår. Av Jonas Moström.  
Nionde fristående delen om psykiatriker Nathalie Svensson och kriminalkommissarie Johan Axberg. En sön-
dag i november blir skådespelerskan Helena Melvinder brutalt knivhuggen till döds i sitt kök i Uppsala. När 
polisen, med kriminalkommissarie Johan Axberg i spetsen, anländer sitter offrets 17-årige son Elias på golvet. 
Elias har Downs syndrom, han är blodig och håller krampaktigt i sin mamma. Han vägrar släppa taget och kan 
inte redogöra för vad som har hänt.När det uppdagas att Helena tidigare har sökt hjälp hos Nathalie Svensson 
för sonens våldsamma tendenser går misstankarna direkt till Elias. Men är han verkligen kapabel att mörda? 
Snart riktar polisen sitt fokus åt annat håll. 
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Blåklockor som klingar på natten. Av Linda Rakka. 
Första delen i pusseldeckarserien ”Morden vid Göta kanal”. Betsy och Sam driver ett pensionat i den välbesök-
ta sommaridyllen Sparvdalen vid Göta kanal, men paret lever samtidigt ett mörkt dubbelliv som de gör allt för 
att dölja. John har lovat sin bortgångna mormor att överlämna en släktklenod till hennes syster Iris, som bor i 
kaptensvillan i Sparvdalen. Men när han anländer dit upptäcker han att Iris är spårlöst försvunnen och någon 
annan har flyttat in i huset. John bestämmer sig för att stanna kvar och undersöka vad som har hänt.

Bron. Av Taylor Adams.  
För tre månader sedan körde Lena Nguyens tvillingsyster Cambry till en undangömd bro tio mil från Mis-
soula i Montana och hoppade. Hon dog sextio meter nedanför bron, på stenarna i den uttorkade flodfåran. Det 
hävdar polisen i sin utredning. Men Lena tror inte på det. Nu har hon själv kört till bron i sin döda systers bil, 
beväpnad med en bandspelare och fast besluten att ta reda på vad som verkligen hände genom att intervjua 
polismannen som hittade Cambrys kropp. 

Bön om tystnad. Av Linda Castillo.  
Andra delen i serien om Kate Burkholder. En kall oktobernatt mördas en hel amishfamilj på sin gård i Painters 
Mill. Familjen Plank hade flyttat in mindre än ett år tidigare, och var i samhällets ögon själva sinnebilden av 
det anspråkslösa amishlivet. Polischef Kate Burkholder och hennes kollegor har få ledtrådar, inget motiv och 
ingen misstänkt.  

Cirkusprinsessan. Av Kamilla Oresvärd.  
Den framgångsrike affärsmannen Fredrik Wallin hittas mördad i sin villa på Järkholmen utanför Göteborg. 
Med spänning följer hela Sverige rättegången, där hans flickvän Greta Leikler – i medierna även känd som 
Cirkusprinsessan – döms för mordet.Två år senare får polisinspektör Björn Carlsson ett samtal som han minst 
av allt har väntat sig: Greta Leikler, kvinnan han var med och satte dit, har rymt från fängelset. Björn är över-
tygad om att Greta är skyldig, även om hon själv hävdar motsatsen, och han tänker göra allt som krävs för att 
få fast henne igen. 

Den som illa gör. Av Mikael Andersson.  
Efter en skolskjutning i Umeå dras kommissarie Roland Fransson och hans dotter in i en härva av försvunna 
miljoner ur regionens kassor och desperata människors oförlåtliga handlingar. Fyrtio år tidigare föds ett barn, 
frukten av två unga, isolerade syskon. När sanningen kommer fram får det fruktansvärda följder. 

Den som inte finns. Av Mikael Andersson.  
Andra boken om Morden i Västerbotten. När ett flygplan sprängs i ett bombdåd utanför Umeå är det kom-
missarie Roland Franssons dotter Anna som ger honom det värsta huvudbryet. En av de omkomna är en man 
som avslöjat obekväma sanningar om en religiös friskola. Anna är övertygad om att det finns ett samband 
och bestämmer sig för att gå till botten med saken. Det leder henne rakt in i ett cyniskt spel med stormakterna 
ruvande i kulissen. 

Det tomma huset. Av Unni Lindell.  
Tonåringen Sonja Jansen är ensam hemma och har lovat vattna i grannarnas trädgård när de är på semester. 
Medan hon sätter i gång vattenspridaren hör hon ljud från huset och skymtar en skugga bakom köksgardinen. 
Hon ringer polisen. Polisassistenten Lydia Winther, som kallas Snø, får åka på sin första utryckning. Hon och 
kollegan hittar inget misstänkt i det lugna villaområdet och åker snart därifrån igen. Men Snø anar oråd och 
några dagar senare åker hon tillbaka. Då är Sonja försvunnen. 

För din skull. Av Kicki Sehlstedt.  
Fjärde, fristående delen i Probono-serien. En ung kille skjuts till döds i en kolonistuga i centrala Stockholm 
och alla tror att han är ett offer i kriget om innerstadens droghandel. När 15-åriga Mira tar på sig skulden ställs 
allt på ända.Kriminologiprofessorn Kajan Berglund och journalisten Aida Svanteson bestämmer sig för att ta 
reda på sanningen om vem som har skjutit pojken och varför. Snart upptäcker Aida att det finns en koppling till 
hennes eget liv – och att hon och hennes dotter är i fara.  
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Försvunnen. Av Guillaume Musso.  
Femåriga Laylas spårlösa försvinnande från ett köpcentrum i Los Angeles blir för tung för hennes föräldrar att 
bära och tragedin slutar i skilsmässa. Fem år senare hittas Layla på exakt den plats där hon försvann. Hon lever 
och verkar inte skadad, men har slutat tala. Trots stor glädje över återföreningen finns många frågor. Var har 
Layla varit i alla dessa år? Med vem? Och framför allt: varför kom hon tillbaka? 

Gökungen. Av Camilla Läckberg.  
Fjällbacka-serien. Två fruktansvärda händelser, utan synbart samband, skakar Fjällbacka. En känd fotograf 
hittas brutalt mördad i sin utställningslokal. Henning Bauer, nobelpristagare i litteratur, drabbas av ett våldsamt 
dåd på den lilla ö där han håller till för att skriva den tionde delen i sin världsberömda romansvit. Patrik Hed-
ström och kollegorna på Tanumshede polisstation kommer ingenvart med utredningen av fallen, samtidigt som 
Erica Falck gräver i ett tragiskt mord i 1980-talets Stockholm. Hon inser snart att det förflutnas trådar sträcker 
sig in i nutiden och att gamla synder lämnar långa skuggor efter sig. 

Kaninfaktorn. Av Antti Tuomainen.  
Henri Koskinen älskar det förutsägbara. När han oväntat blir arbetslös och samtidigt får beskedet att hans 
bror Juhani är död och han ärvt broderns kaotiska äventyrspark Skoj-ohoj, skakar hans ordnade och ensamma 
tillvaro som försäkringstjänsteman rejält. Horder av skrikande barn, en brokig skara anställda och våldsamma 
indrivare av broderns spelskulder blir en regelrätt mardröm, men i parken finns också den förtjusande drift-
ansvariga Laura. Snart inser Henri att både parkens överlevnad och hans eget liv hänger på en skör tråd. Men 
också att han kan ha ett liv fyllt av äventyr och kärlek framför sig, om han bara vågar. 

Lågorna. Av Lina Bengtsdotter.  
Efter ett desperat samtal från barndomsvännen Katja återvänder Vega till Silverbro, det lilla samhället hon läm-
nade för London tio år tidigare. Under uppväxten var de två oskiljaktiga, Katja med sin trasiga barndom och 
Vega med saknaden efter sin mamma. Men när Vega kommer hem till Silverbro är Katja spårlöst försvunnen 
och tankarna går oundvikligen till Katjas moster Sofia Lo, tonåringen som försvann för mer än trettio år sedan. 
Vad har hänt Katja? Har de två försvinnandena någonting gemensamt och kommer Vega hitta Katja i tid, eller 
riskerar deras mörka hemlighet att avslöjas? 

Morden i Fleat House. Av Lucinda Riley.  
När en elev hittas död i Fleat House på St Stephen’s – en avlägset belägen internatskola i Norfolk – vill rektorn 
avfärda det inträffade som en olycka. Men polisen kan inte utesluta att det rör sig om ett brott och den ambitiö-
sa kriminalinspektören Jazmine ”Jazz” Hunter får utredningen på sitt bord. Det visar sig att omständigheterna 
kring elevens tragiska död är minst sagt mystiska. Men de anställda på skolan sluter leden och Jazz inser snart 
att hon har hamnat i sitt livs mest utmanande mordutredning. 

Nine Elms-kannibalen. Av Robert Bryndza.  
Kate Marshall var en lovande ung kriminalare när hon lyckades sätta fast den ökände Nine Elms-mördaren. 
Men hennes största framgång förvandlades till en mardröm. Femton år efter de katastrofala händelserna, som 
innebar slutet på hennes karriär, har en copycatmördare axlat Nine Elms-kannibalens mantel för att följa i sin 
idols blodiga fotspår.Med hjälp av sin skarpsinnige forskningsassistent Tristan Harper använder Kate sina 
ringrostiga men inte bortglömda poliskunskaperför att jaga ett nytt monster. 

Någon måste dö. Av Ljungdahl & Jinghede.  
En kvinna hittas död i ett badkar på ett lyxhotell och trots oklara omständigheter avskriver åklagaren snabbt 
händelsen som en drunkningsolycka. Men polisen och spanaren Nikki Kahn nöjer sig inte och börjar utreda 
fallet på egen hand. Den döda kvinnan är inte något okänt offer, utan hennes egen lillasyster. Snart är Nikki 
uppslukad av polisutredningen som enligt rättsläkaren Ramona Bengtsson har grava brister. 

Offervilja. Av Ewa Klingberg. 
Tredje och avslutande delen i serien Värnamord. Journalisten Niklas får allt fler frilansjobb från lokaltidningen 
i Värnamo, vissa mer spännande än andra. Motvilligt bevakar han ett trädgårdsfynd i form av en nedgrävd pi-
stol. Men när vapnet tycks höra ihop med det sista kalla fall som hans pappa lämnade efter sig blir han nyfiken. 
Niklas börjar nysta i fallet. 

13.



Reningseld. Av Jessica Lincke.  
Mileja Immonen har genom okonventionell terapi medicinerat sig in i ett känslobefriat liv. Alla människor 
bär på hemligheter, men Milejas riskerar att avslöjas när hennes psykiatrikers son försvinner och hon hamnar 
i polisens rampljus. När blir någonting oförlåtligt? Hur kan olika människors trauman bindas samman till ett 
helvete? Och hur renar man sitt samvete? 

Snöflickan. Av Kajsa Leo.  
Det är den första december och femåriga Märta har återigen rymt från förskolan. När det går upp för förskolans 
personal vad hon hittat i skogsdungen kallas kriminalkommissarie Dylan Svensson till platsen. Dylan är den 
gudsförgätna orten Glimsjös mest obrydda polis. Hon tillbringar hellre tiden på Stadshotellet med en öl, och flyr 
ansvaret för sin trettonårige son. Mannen som ligger utfläkt i snön har blivit skjuten i tinningen men har även 
flera märkliga hugg i nacken. Dylan kan inte skaka av sig känslan av att det är något bekant med honom. 

Svartfågel. Av Frida Skybäck.  
En kall vintermorgon jagas en ung kvinna ut på isen på Vombsjön där hon går igenom och drunknar. Hon är 
nyinflyttad i skånska Harlösa och ingen verkar veta vem hon är. Polisen Fredrika Storm, som är uppvuxen i 
den lilla byn, tar sig an fallet tillsammans med sin nya kollega Henry Calment. Men utredningen blir kompli-
cerad när spåren leder till mörka hemligheter i Fredrikas egen familjehistoria ... 

Tukta. Av Helén Wigh.  
Första delen i serien om Elin Roth. År 1950. Elin Roth arbetar i sin farfars antikvariat men vill utbilda sig 
till polis. Så länge hon kan minnas har hon hjälpt sin far, poliskonstapeln i Filipstad, med brottsutredningar. 
En dag begår Elin ett ödesdigert misstag och fadern utesluter henne från framtida samarbeten. Elin försöker 
acceptera sitt öde och glömma polisdrömmarna. Men när en tonårsflicka blir misshandlad och allt pekar på att 
gärningsmannen finns i Elins egen familj börjar hon i hemlighet pussla samman ledtrådarna. 

Tvingad till tystnad. Av Linda Castillo.  
Första delen i serien om Kate Burkholder. Painters Mill i Ohio, må vara en sömnig liten småstad där både 
amishfolk och vanliga amerikaner bor, men det är också staden där en serie mord krossade ett helt samhälle 
för tio år sen. För den unga amishflickan Kate Burkholder blev det en bekräftelse på att det var en värld där 
hon inte hörde hemma. Nu, många år senare har Kate blivit ombedd att komma tillbaka som polischef. Hennes 
amishbakgrund kombinerad med hennes erfarenhet av polisarbete i storstaden gör henne till den perfekta kan-
didaten. Kate är säker på att hon har kunnat lämna det som hände för länge sedan bakom sig, tills den första 
döda kroppen av en ung kvinna hittas på ett snötäckt fält. 

Täcknamn: Lodjuret. Av Nathalie Redmo.  
Första delen i serien om Must-agenten David Spetz och Julia Werner. Signalspaningsfartyget HMS Orion 
registrerar en signal från en kortvågsradio någonstans i Karlskrona skärgård. Samma signal registrerades flera 
gånger från samma plats under kalla kriget, men upphörde sedan tvärt och har inte hörts mer - förrän nu. David 
Spetz vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, kopplas in för att utreda ärendet. Samtidigt åter-
vänder affärskvinnan Julia Werner från London till sitt barndomshem på Sturkö utanför Karlskrona. Vad hon 
tror ska bli ett kort formellt besök i samband med sin farmors begravning, utvecklas till något helt annat vid 
upptäckten av en välbevarad familjehemlighet. En hemlighet som någon visar sig vara beredd att döda för. 
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Skönlitteratur & fantasy på engelska
House of sky and breath. Av Sarah J. Maas.  
Andra boken i Crescent City series. As they process the events of the Spring they will keep things platonic 
until the Solstice. But can they resist when the crackling tension between them is enough to set the whole of 
Crescent City aflame? And they are not out of danger yet. Dragged into a rebel movement they want no part of, 
Bryce, Hunt and their friends find themselves pitted against the terrifying Asteri whose notice they must avoid 
at all costs. 

Madwoman. Av Louisa Treger.  
In 1887 young Nellie Bly sets out for New York and a career in journalism, determined to make her way as 
a serious reporter, whatever that may take. But life in the city is tougher than she imagined. Down to her last 
dime and desperate to prove her worth, she comes up with a dangerous plan: to fake insanity and have herself 
committed to the asylum that looms on Blackwell’s Island. There, she will work undercover to document - and 
expose - the wretched conditions faced by the patients. 

The final strife. Av Saara El-Arifi.  
Sylah dreams of days growing up in the resistance, being told she would spark a revolution that would free 
the empire from the red-blooded ruling classes tyranny. That spark was extinguished the day she watched her 
family murdered before her eyes. Anoor has been told shes nothing, no one, a disappointment, by the only 
person who matters: her mother, the most powerful ruler in the empire. But when Sylah and Anoor meet, a fire 
burns between them that could consume the kingdomand their hearts. 

Skönlitteratur med extra stor stil
Fyrvaktarens dotter. Av Hazel Gaynor. 
Förnuft & känsla. Av Jane Austen 
 

Liv Strömquists astrologi. Av Liv Strömquist.  
Visste du att Melania Trump är en typisk oxe – bäst av alla tecken på att härda ut? Att Boris Johnson är tvilling 
– zodiakens fladdriga pratkvarn. Ett satiriskt seriealbum, som med stjärntecken som ram roastar mänskligheten. 

Lyrik
Under Ukrainas blåa himmel. Av Bengt Berg.  
Texterna i denna bok är av olika slag, de som är förankrade i författarens värmländska hemmiljö har karak-
tären av dagboksnotiser spontant nedtecknade eller av sådant som har fallit i hågen under vintern och våren 
2022. Boken avslutas med en svit starka fotografier av Mila Teshaieva, från Ukraina och från den dramatiska 
och plågsamma vårvintern 2022. 

Seriealbum
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Fri : en uppväxt vid historiens slut. Av Lea Ypi.  
Lea växer upp i det stalinistiska Albanien. Det är en tillvaro präglad av isolering, övervakning och umbä-
randen. Men Lea anar inget av detta. Hon är stolt över sitt fria och jämlika land, och helt ovetande om det 
pris hennes familj betalat för att överleva. År 1990 ändras allt. Regimen faller, men den nyvunna friheten 
visar snart ett annat ansikte, också det brutalt och skoningslöst. En berättelse om att växa upp i skiftet mellan 
kommu nism och kapitalism. 

I en sal på lasarettet : en berättelse om min mamma, tuberkulosen och folkhemmet.  
Av Björn Wiman.  
En kall februarikväll 1947, två dagar före hennes sjuårsdag, skrivs en flicka med tbc in på Norrtulls sjukhus. 
Efter fyra månader på sjukhuset skickas hon till barnsanatoriet Tjärnan i Dalarna för att tillfriskna. Först till  
lucia ska den lilla flickan få komma hem till sin familj igen.Flickan kommer att bli Björn Wimans mamma. I 
den här boken berättar han hennes historia: vistelsen på sanatoriet, hemkomsten och rädslan för att insjukna 
igen, tystnaden som omgav sjukdomen i familjen, hur erfarenheten präglat henne som barn och som vuxen. 

Sjukt frisk : du ansvarar själv för din egen lycka. Av Jenny Ström.  
Efter en MS-diagnos förändras livet helt och hållet för Jenny Ström. Från att vara en driven och sportig kvinna 
som alltid utmanar sig själv, blir hon utan sin identitet, självkänsla och styrka. På grund av sin rädsla för att 
inte prestera får sjukdomen stå åt sidan medan hon växlar upp. Hon lovar sig själv att aldrig visa sig svag, men 
till slut tar det stopp. Vägen tillbaka till sig själv är fylld av en djup inre konflikt. De invalda beteendemönstren 
säger ifrån och Jenny måste använda sin kämparglöd för att hitta ett nytt sätt att leva. 

Stängda ögon. Av Eva Jönsson, Andreas Slätt.  
Eva fick lämna en tragisk drogrelaterad familjemiljö i Stockholm under tidigt 70-tal som 5-åring och blev 
placerad i vackra Värmland och Hagfors. Från betongen till skogen. Med ambitionen att hon skulle få en bättre 
start i sitt unga liv. Hagfors kommuns sociala myndighet hade funnit den bästa fosterfamiljen som fanns, enligt 
dem. Det skulle bli det bästa som hänt, men det blev…precis…tvärtom. Ur askan i elden. Idag ca 45 år senare 
vågar hon äntligen berätta sin historia. 

Åren : Två bröder berättar. Av Kjell Westö, Mårten Westö.  
Bröderna Mårten och Kjell Westö berättar om sina liv: om uppväxt och tonår, vuxenblivande och åldrande, 
och om författaryrket som de båda valde. En del minnen överlappar varandra, men lika ofta bjuder bröderna 
på kompletterande berättelser från en värld i ständig förvandling. Personliga skildringar av hur det var att växa 
upp i Finland under rekordåren, i ett land och en familj där det förflutna ständigt har gjort sig påmint. 
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Biografier



Ambulance (action, deckare, drama)
Everything everywhere all at once (action, komedi)
Last seen alive (action, thriller)

Där korparna skriker. Av Dag Öhrlund.
Inte utan min syster. Av Åsa Hellberg.
Nord. Av Katarina Ekstedt.
Pastorsänkan. Av Karina Johansson.
Profeten och idioten. Av Jonas Jonasson.
Sven Ingvars : ett år i taget : den officiella biografin. Av Anders Nilsson.

Bara stjärnorna följer min väg. Av Mona G.
Evergreen. Av Lasse Stefanz.
Jag fortsätter glömma. Av Joakim Berg.

Ljudböcker på Mp3

Film
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Musik på CD



Absolut Food pharmacy : våra 175 bästa recept - ordineras till alla för ett friskare liv. 
Av Lina Nertby Aurell & Mia Clase.  
Food Pharmacys mission är att göra det möjligt för människor att själva ta makten över sin hälsa och skapa ett 
mer hälsosamt liv. Det här är en samling med deras mest uppskattade och näringsrika recept. 

Asiatiska favoriter. Av Filip Poon.  
En grundkokbok med 65 smaksäkra recept som är enkla att följa från Kina, Japan, Korea, Vietnam och 
Thailand. Allt från hot pot-gryta till teriyakispett, krispig pekinganka, tonkatsufläsk, gyoza, stekta nudlar och 
bibimpab. 

Baka gott utan gluten! Av Jessica Frej & Maria Blohm.  
En glutenfri bakbibel med recept på allt från bröd, kakor och bullar till pasta, pizza och paj. 

Baka med Frida deluxe. Av Frida Skattberg.  
Här hittar du allt i bakväg, från matbröd och sötebröd till småkakor, cupcakes och tårtor. Det finns även ett 
kapitel om godis att ta till när sötsuget blir akut. 

Bilar – full gas och nostalgi. Av Peter Haventon.  
Bilhistorikern och motorjournalisten Peter Haventon är tillbaka med en ny bok om bilar som bilar var förr, 
med nostalgi från landsvägar och stadsgator, bensinmackar och campingplatser. I boken får du bland annat 
kika på färgstarka tävlingsbilar och läsa om sällsynta fordon och stiliga lyxåk. 

Dumplings & annan dim sum. Av Karin Lei.  
Dim sum betyder ”att beröra hjärtat” på kinesiska. Boken innehåller ett 50-tal recept på klassiker som har gow 
(dumpling med räka), shumai (ångad fläskdumpling) och char siu bao (bao med fläskfyllning). 

Från lärandets loopar till lärande organisationer. Av Otto Granberg, Jon Ohlsson.  
Boken ger en överblick över teorier och forskning om erfarenhetsbaserat lärande på individ-, grupp- och  
organisationsnivå. 

Hej, hej vardagsmat! : en kokbok med favoriträtter, fakta och igenkänning för  
barnfamiljer. Av Sara Ask, Lisa Bjärbo.  
En bok som är hälften kokbok, hälften föräldrapedagogik om barn och mat. 

Kjempestora boken med Norgehistorier : 1001 Norgevitsar, Bellmanhistorier  
och annat kul. Red. Andras Nyberg.  
Här finns 1001 vitsar med de bästa dråpligheterna om våra norska grannar och vår egen nationalstolle Bell-
mans galnaste upptåg. Boken innehåller också en rad andra roliga historier – om vimsiga läkare, bångstyriga 
ungar och mycket annat, som ordvitsar. 

Kärlek på svenska. Av Marit Kapla. 
I boken berättar en rad människor i olika åldrar och med olika bakgrund öppenhjärtigt om kärleken i sina liv. 
Intervjuerna är gjorda av Staffan Julén till dokumentärfilmen med samma namn som boken. 

Minnesbrunnen : om helgon, skallmätare och hotet mot demokratin. Av Maja Hagerman.  
Fem texter belyser här teman som glömska, spårtydning och minnets återkomst. Det kan handla om det 
medeltida helgonet S:t Botvid, om antropologen Gustaf Retzius märkliga resa på den finska landsbygden, om 
trädgårdsväxternas och fotografins historia och arvet efter arbetarrörelsen. 
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Mumier : fakta, forskning, fiktion. Av Sofia Häggman.  
En bok som i text och bild berättar hela historien om Egyptens mumier. 

Naglar : coola, snygga, roliga : det bästa ur Happy nails-böckerna! Av Elfi de Bruyn. Be-
skrivningar hur du dekorerar och målar naglarna – allt efter humör och tillfälle. Kanske känner du för trendigt 
ombre i olika nyanser, festligt glitter eller ett färgstarkt marmormönster? Här finns också tips, tricks och goda 
råd hur du tar hand om dina händer, naglar och nagellack på bästa sätt. 

Ondskans tid : en historia om trolldom och häxeri. Av Dick Harrison.  
Här skildrar Dick Harrison de stora häxprocesserna och trolldomsförföljelserna i Europa från forntiden och 
framåt, med särskilt fokus på Norden under 1500- och 1600-talen.  

Rysslands förlorade seger : Krigets virus – Invasionen. Av Arkadij Babtjenko.  
I en skildring av det putinistiska Rysslands väg mot avgrunden ger den rysk-ukrainske författaren, bloggaren 
och krigsveteranen Arkadij Babtjenko sin syn på händelseutvecklingen före och efter den ryska invasionen av 
Ukraina den 24 februari 2022.  

Skriv lättläst : en handbok för dig som vill bli förstådd. Av Moa Candil & Bengt Fredrikson.  
I boken får du konkreta exempel och handfasta tips om hur du skriver för att så många som möjligt ska kunna 
läsa och förstå.

Stickat från kust till kust. Av Erika Åberg.  
Sticka värmande tröjor, strumpor, vantar och kragar med inspiration från kust till kust. Här finns projekt både 
för nybörjare och lite mer erfarna stickare. Med ullen och naturen som utgångspunkt tar Erika Åberg oss med 
till fyra kustområden: Gotland, Roslagen, Shetlandsöarna och Yttre Hebriderna. 

SåsAtlas : hållbar njutning. Av Paul Svensson, Mai-Lis Hellénius.  
Med några nya ingredienser och ändrade proportioner tipsar kocken Paul Svensson och livsstilsprofessorn 
Mai-Lis Hellénius om 49 recept med hållbara, nyttiga och goda såser. 

Vandra på Åland : 65 vandringar som visar vägen till natur, kulturhistoria och  
vackra skärgårdsmiljöer, Av Sanna-Mari Kunttu.  
Här hittar du allt från promenader i centrala Mariehamn till spännande vandringar bland röda granitklippor 
med utsikt över öppet hav.

Varannan vecka. Av Johanna Westman.  
En bok som kan läsas från två håll, ett för barnveckan och ett för egenveckan och med många tips om genvägar 
för hela tillvaron. Här hittar man till exempel kapitel om en rätt som blir flera och om de som blir klara på fem 
minuter, om bra mellanmål som barnen fixar själva och om middagar att laga tillsammans. 

Vildmarksstickning : sticka och inred med kuddar, plädar och bonader.  
Av Linka Neumann.  
Boken innehåller över 25 stickprojekt med rustika inredningsdetaljer för hemmet. Mönstrade kuddar, varma 
plädar i olika storlekar och dekorativa bonader. 
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Alice vill (inte) allt! Av Ingelin Angerborn.
En busig banan. Av Emma Virke. (pekbok)
Fiskar. Av Emma Jansson. (pekbok)
Fjärilshuset. Av Kerstin Elias Costa.
Kattjakten. Av Lars Lerin.
Nya varning för Köttgänget. Av Sarah Sheppard.
Sill och Fräs bygger en snögubbe. Av Moa Graaf. (pekbok)
Titta på min svans! Av Sanna Borell.
Tuffa maskiner. Av Line Halsnes
Vargsången. Av Astrid Lindgren, Lena Sjöberg.
Vi gjorde det! Av Lina Sandquist.

Förr och nu boken. Av Pernilla Stalfelt.  
Visste du att telefoner satt fast i väggen förr i tiden? Att det fanns tandborstar gjorda av fjädrar? Och att man 
använde myror när man skulle tvätta? Följ med på en resa till förr i tiden. Här berättas om hur det kunde vara 
när din mormor var liten, när din pappa föddes och vad man hade för skor på medeltiden. 

Karims katt. Av Jenny Alm Dahlgren.  
Karims kompisar bygger en trädkoja. Själv är han kvar på marken, för han gillar inte höjder. En dag – när 
kompisarna är iväg och åker berg- och dalbana – träffar han en liten grå katt. Den vill visa honom något. Kan-
ske vad riktigt mod är? 

Maskeradmysteriet. Av Martin Widmark.  
LasseMajas detektivbyrå. Vallebyborna har tagit på sig sina knasigaste kostymer för att fira Vallebys grundare, 
Valeria von Konkarongen. Men mitt under festen blir Vallebys nyinflyttade invånare, det superrika paret Peter-
sén, av med ett oskattbart halsband. Frågorna hopar sig. Kommer Lasse och Maja avslöja det snillrika spelet 
bakom halsbandets försvinnande? Hur ska Dino och Saras nya bebis Pjär tas emot? Och vart tog egentligen 
Valeria von Konkarongens träben vägen? 

Min pinsamma familj på bio. Av Bettina Johansson.  
Vi är på bio och snart börjar filmen. Men så kommer mamma krypande och mormor äter andras popcorn. Min 
familj är så pinsam. 

Miro möter Messi. Av Anders Blentare, Sara Israelsson.  
Fotbolls-spelaren Messi är i stan!  Miro kan knappt tro det. Han träffar Messi utanför fotbolls-stadion. Vilken 
otrolig tur! Messi är jättesnäll och visar lite tricks. Wow, det här måste Miro berätta för de andra på träningen! 
Men ingen tror på honom. Inte kan väl lilla Miro ha träffat självaste Messi? Alla skrattar. Hur ska Miro kunna 
bevisa att det är sant? 
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Bilderböcker 

Barn- & ungdomsböcker

Ca 6 - 9 år



Den nya hästen. Av Catherine Hapka.  
Moorlandstallet, Star Stable. Tolvåriga Layla hänger gärna i Moorlandstallet, även om hon ofta känner sig lite 
utanför. Hennes gamla bästis verkar mest vilja vara med sina nya kompisar i stallet. Och hon vill inte börja 
tävla, så som hennes framgångsrika syster Jana gör.Men så en dag kommer Galaxy till stallet. Det är en ny häst 
som är tänkt att gå som lektionshäst, men det blir snart tydligt att Galaxy inte är med på noterna. Ingenting 
fungerar och inte ens ridlärarna lyckas klara av henne. Men så fort Layla tittar på Galaxy är det som om de kan 
prata med varandra utan ord. Layla känner i hela kroppen att hon och Galaxy har ett alldeles speciellt band. 
 
 
 

 
 

Koll på farliga skönhetsideal. Av Moa Eriksson Sandberg, Elisabeth Östnäs.  
Vad är skönhet? Svaret har skiftat genom historien. Oftast har kvinnor ändrat sitt utseende för att följa tidens 
ideal, och det har ibland fått allvarliga konsekvenser. I den här boken visas på historiska skönhetsprodukter, 
kläder och sätt att förändra kroppen... 
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Ca 9 - 12 år

Fakta för barn



Du kan prenumerera på nyhetslistan och få den direkt till din e-post. 
Kontakta något av Sjukhusbiblioteken. 
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