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Alltid i december (2022) 
Av Emily Stone 
För många år sedan förlorade Emily sina äls-
kade föräldrar under en julhelg och för att hedra 
deras minne, brukar hon varje december ”skriva 
ett brev” till dem där hon berättar hur mycket 
hon saknar dem. För Emily är julen enbart fylld 
av sorg och saknad men på väg till postlådan 
med brevet krockar hon med Max Carter som 
kommer att förändra hennes liv för alltid. 

Den sista adventskalendern (2022) 
Av Jenny Fagerlund  
En varm julroman om Petra och hennes elva-
åriga systerdotter Charlie som flyttar till en 
liten by för att Petra ska arbeta på Nyponvikens 
handelsträdgård. Sakta börjar Petra och Char-
lie vänja sig vid sin nya tillvaro trots att vissa 
bybor har svårt att acceptera dem. En morgon 
ligger det en adventskalender utanför deras dörr 
där varje lucka i kalendern avslöjar något om 
en konstnär som bor i byn.   

En enda önskan (2022) 
Av Nicholas Sparks
- Om du fick en enda önskan inför jul, vad 
skulle det vara? Den frågan får fotografen 
Maggie Dawes av sin assistent när de sitter vid 
julgranen i Maggies galleri på Manhattan. Och 
så börjar Maggie berätta sin livshistoria som är 
gripande och fylld av stormande känslor.   



En vinterkyss i bokhandeln för ensamma 
hjärtan (2022) 
Av Annie Darling
På den lilla gatan Rochester Mews finns två 
personer som avskyr allt vad julstämning heter. 
Det är konditorn Mattie som blev dumpad en 
julafton och så är det Tom som jobbar på bok-
handeln som ligger vägg i vägg med Maggies 
Tesalong. Boken är den fjärde och avslutande 
delen i Annie Darlings serie i bokhandelsmiljö. 

Jul i lantbiblioteket (2022)
Av Josefin Eman
Andra boken om Edda Ek, stockholmstjejen 
som numera bor i den lilla byn Koski i Torneda-
len. Hon jobbar på det gamla lantbiblioteket och 
umgås med pojkvännen Ante. Tillvaron vänds 
uppochner när hon får ett besked som ändrar 
allt. För att inte störa julefriden inleder hon en 
hemlig kamp, och får oväntad hjälp från byns 
hemvändande hjälte, fotbollsstjärnan Antonio. 

Jul i rampljus (2022) 
Av Amanda Hellberg  
Romantisk julroman som utspelar sig 1902. 
Harriet Hjort är en begåvad sångerska som 
uppträder tillsammans med den blinde pianisten 
Isak. När den mäktige teaterdirektören Josef 
Ståhl söker efter en huvudroll, trotsar Harriet 
sin rampfeber och deltar. Hon inser snart att 
teatervärlden är fylld av hårda krav, oönskad 
uppvaktning och farliga lockelser. Tredje fristå-
ende delen i Ulltunasviten. 



Jul vid världens ände (2022) 
Av Kate Hewitt
Laurie trivs som den evige singeln och ser fram 
emot en skön jul i sin mysiga lägenhet. Hon får 
plötsligt ett telefonsamtal från sin syster som 
hon hade tappat kontakten med. Systern är på ett 
behandlingshem och ber att Laurie ska ta hand 
om hennes 14-åringe son Zach tills hon kom-
mer ut igen. Laurie bestämmer sig att ta med sig 
Zach till fasterns stuga till Orkneyöarna, norr 
om Skottland.  

Juleljus för vilsna själar (2022)  
Av Siri Gustafsson  
En värmande och stämningsfylld roman om 
Cecilia, en före detta musikalartist som köper en 
gammal skola i sin hembygd. För att återknyta 
banden till sina grannar bestämmer hon sig för 
att bjuda in hela byn till ett stort kalas på julaf-
ton. Men hon undrar över vad som egentligen 
hände med den gamla lärarinnan som bodde i 
huset innan Cecilia? 

Julhälsningar från ett slott i Normandie (2022) 
Av Jo Thomas
En julroman fylld av värme, fransk landsbygd 
och dofter från matkastrullerna. När Fliss farfar 
dör ärver hon och hennes systrar hans franska 
slott i Normandie. Med djärva planer beger de 
sig dit men de blir snabbt varse att slottet är i 
hopplöst behov av renovering. Fliss bestäm-
mer sig till slut för att själv fixa till de eleganta 
gamla rummen och öppna ett bed & breakfast.



 
Julmord i skärgården (2021) 
Av Anna Ihrén 
Det här är en mysig juldeckare som utspelar 
sig på Smögen under en mycket kall vinter där 
poliserna Dennis och Sandra har tänkt fira en 
lugn och stillsam jul. Istället landar en ny mord-
gåta på deras bord. På myren uppe i bergen där 
barnen brukar åka skridskor, hittar två pojkar en 
död kvinna till hälften fastfrusen i isen. Bredvid 
henne ligger ett mycket gammalt föremål. Det 
här är femte boken om morden på Smögen.   

Julrevy i Jonseryd och andra berättelser (2021) 
Av Klas Östergren 
Klas Östergren har i många år skrivit julnovel-
ler och andra stämningsfyllda texter om både 
glädje och sorg i samband med julen. Här är åtta 
noveller som handlar om olika berättelser om 
julen, som den kan se ut i olika skeden av livet, 
vare sig man är en ung son eller har barnbarn. 

 
Julstämning på Lyckans gård (2022) 
Av Carole Matthews 
Molly driver en gård men klarar sig nätt och 
jämnt. För att få in lite extrainkomster arrangerar 
hon ett stort julevent, trots stort motstånd från 
sina sura får och arga alpackor. Vid sidan av kao-
set ser Molly dock fram emot att fira jul tillsam-
mans med pojkvännen Shelby och hans tonårs-
son Lucas. En lycklig familjejul är precis vad de 
behöver. Men Shelby verkar ha andra planer … 
Det här är andra boken om Lyckans gård. 



Kristallklara nätter i juletid (2022) 
Av Sarah Morgan
Christy har planerat det ultimata julfirandet: en 
skön vecka i norra Sverige tillsammans med 
sin familj och bästa väninnan Alix. Men en kris 
dyker upp och Christie och hennes man måste 
stanna kvar hemma några dagar och hon ber 
Alix åka i förväg med deras fyraåriga dotter. 
Alix är skräckslagen över att vara ensam barn-
vakt men plötsligt dyker oväntad hjälp upp och 
undangömda känslor bubblar upp till ytan.  

Medan snön faller i Ådala (2022)  
Av Åsa Liabäck  
Välkommen till det lilla koloniområdet i vin-
terskrud! Det här är tredje boken om de härliga 
karaktärerna som har kolonilotter i Ådala strax 
utanför Linköping. Nu har grindarna till ko-
lonin stängt för året, snön har börjat falla och 
man börjar att förbereda sig inför julen. Boken 
är en historia om sorg och kriser, men också 
om hopp och vänskap i den kallaste av årstider. 

Tant Gredelins julbryderier (2021) 
Av Anna Lena Stålnacke 
Vivi är kär och lycklig men även lycklig ef-
tersom hon har fått en fin lokal till sin vin-
tagebutik. Men det finns ett orosmoln: Vivis 
hyresvärd vill att hon ska göra folk av hans 
bortskämda vuxna dotter och klarar hon 
inte det, så förlorar hon lokalen. Det här 
är tredje delen i serien om Tant Gredelin.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
              



Denna broschyr med lästips innehåller ett urval av allt som finns  
att läsa inom detta ämne. Det är Sjukhusbiblioteken i Värmland  
som gjort broschyren och böckerna finns att låna hos oss. Det vi 
tipsar om kan även finnas som ljudböcker och e-böcker.
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