
Nytt att låna 
på Sjukhusbiblioteken

Maj 2022

Medicin  s. 1
Psykologi  s. 4 
Sociologi & 
samhällsvetenskap s. 4
E-böcker romaner &  
deckare  s. 5
Skönlitteratur   s. 6
Deckare & thriller s. 8
Biografier  s. 9
Ljudböcker  s. 10
Film, Musik  s. 10 
Faktaböcker   s. 11
Barn- och ungdom s. 13



1.

Medicin
Att behandla samsjuklighet : en manual med MI, KBT, ACT och tydliggörande  
pedagogik för en transdiagnostisk behandling av samsjuklighet vid skadligt bruk  
och beroende. Av Liria Ortiz.  
Den här manualen erbjuder konkreta verktyg och strategier för att behandla samtidigt den psykiska ohälsan 
och beroende. Den har provats som behandling i olika öppenvårdsmottagningar.  

Bemötandelexikon : lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka.  
Av Ola Polmé, Marie Hultén. 7:e uppl.  
Boken vänder sig till undersköterskor, vårdbiträden och närstående som arbetar/vårdar personer med demens-
sjukdomar. Boken är även användbar till de som har en kognitiv svikt av andra orsaker.  

Bränn :  den nya kunskapen om hur vi förbränner energi. Av Henrik Pontzer. 
I denna bok får vi veta hur vår ämnesomsättning verkligen fungerar. Träning gör oss inte smalare, istället för-
bränner vi kalorier inom ett mycket snävt intervall. Detta var en framgångsrik strategi för att överleva i tider av 
hungersnöd. I dag kan det dessvärre leda till fetma.  

De 6 s:n : en modell för personcentrerad palliativ vård. Red. Jane Österlind mfl. 3:e uppl. 
Modellen De 6 S:n kan ses som ett sätt att kvalitetssäkra vården. Modellen utgår från följande begrepp: Själv-
bild, Självbestämmande, Symtomlindring, Sociala relationer, Sammanhang, Strategier. 

Den våldsutsatta patienten i tandvården. Av Anna Jinghede. 
Tandvårdspersonal har goda förutsättningar att upptäcka våldssignaler i ett tidigt skede och det finns lagregle-
rade skyldigheter i mötet med patienten. Det handlar inte bara om ett professionellt bemötande utan också om 
att agera på olika sätt.  

Det perfekta andetaget : den nya vetenskapen om en förlorad konst. Av James Nestor. 
Det här är en bra populärvetenskaplig bok om hur man kan lära sig andas på rätt sätt. Här finns underhållande 
fakta och bra tips för att implementera alla kunskaper.  

Ekopsykoterapi : psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn. Av Ulrika Ernvik. 
Den här boken beskriver framväxten av ekopsykoterapin och redovisar vad forskningen säger om  människans 
behov av natur och rörelse.  Här finns mycket fakta om ekopsykoterapi samt övningar och interventioner som 
stärker relationen till naturen. 
 
Epidemiology. Av Kenneth J Rothman. 
This book presents basic epidemiologic principles and concepts in a coherent and straightforward exposition. 
By emphasizing a unifying set of ideas, students will develop a strong foundation for understanding the prin-
ciples of epidemiologic research.  
 
Existential perspectives on supervision. Av Emmy Van Deurzen, Sarah Young.   
Supervision is an essential part of counselling and psychotherapy practice. It is increasingly recognised as a 
tool for ensuring high professional standards. In an era of regulation and tightening control, there is a growing 
professional need to take stock and reflect on what it means to work with human problems. 
 
Fysioterapi efter akut skada och ortopedisk kirurgi. Av Eric Haglin. 
Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom fysioterapi men kan också användas av andra som 
arbetar inom det ortopediska eller idrottsmedicinska området. Bokens innehåll presenteras till stor del på avan-
cerad nivå varför viss medicinsk förkunskap är fördelaktig. 
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Gravid! : barnmorskans och psykologens guide till känslorna i gravidkarusellen.  
Av Erika Baraldi, Sara Dellner.  
Boken innehåller både medicinsk barnmorskekompetens om graviditet och om psykologkunskap gällande alla 
omvälvande känslor efter graviditetsbeskedet. Fokus ligger på de vanligaste psykologiska funderingarna som 
gravida söker vård för: ångest, nedstämdhet, förlossningsrädsla och oro kring anknytningen.  

Grundläggande käkkirurgi. Av Göran Sagne mfl.  
Käkkirurgi är ett omfattande och komplext område inom odontologin. Detta är den första och enda boken i 
ämnet riktad till tandsköterskor och tandhygienister. Kapitlen berör allt från anatomi, diagnostik och undersök-
ningsteknik till extraktionslära, operationslära och komplikationer. Inlärningen underlättas av färgbilder och 
pedagogiska illustrationer.  

Hur ska jag orka? : en bok om att vårda en anhörig. Av Lars Björklund. 
Författaren Lars Björklund mötte i sitt arbete som sjukhuspräst inte bara sjuka människor utan även alla de 
som finns runt den som är sjuk. Här har han skrivit en varm och inkännande bok om vad det är att vara anhörig 
och var gränserna till det möjliga går.  

Hälsovikt för ditt barn :  vetenskap, verktyg och vägen framåt. Av Paulina Nowicka. 
I den här boken delar dietisten Paulina Nowicka med sig av sina samlade kunskaper och erfarenheter från över 
20 år inom området. Läsaren får veta på vilket sätt vikten spelar roll, när man ska agera och hur man gör det 
utan att skam- eller skuldbelägga barnet.   

Hälsans vingar. Av Åsa Palmkron Ragnar. 
I boken presenteras för första gången alla de evidensbaserade och verksamma metoder, enligt Nationella rikt-
linjerna, för vård av depression och ångestsyndrom. Boken ger lättillgänglig information om KBT och psyko-
terapier, läkemedel och fakta om kroppsliga sjukdomar och vitaminbrister som kan förorsaka depressioner.  

Höga kostnader och låg patientnytta : att värdera insatser i sjukvård. Av Mikael Svensson.  
Hälso- och sjukvårdens kostnader ökar i snabb takt och för att klara finansieringen av framtidens vård kommer 
därför prioriteringsfrågor att vara centrala. Författaren beskriver hur processerna för prioritering kan stärkas 
och hur hälso- och sjukvården kan utvecklas som kunskapsorganisation. 
   
Infektionsmedicin. Red. Bertil Christensson mfl. 2:a uppl.  
Infektionsmedicin är en lärobok som täcker de flesta viktiga infektionstillstånd som vi möter i svensk sjukvård. 
Boken har ett mycket bra och pedagogiskt upplägg och är därför mycket användbar för vårdstudenter.   

Kirurgiska sjukdomar. Red. Roland Andersson mfl. 3:e uppl.  
Kirurgiska sjukdomar omfattar samtliga kirurgiska discipliner och är rikt illustrerad och utformad på ett sätt 
som ska underlätta inlärningen. Boken ger en bred täckning av den kunskap som krävs för vård av patienter 
med kirurgiska sjukdomar i dess mångsidiga definition.  

Leverns funktioner: ett metabolt, biologisk och kliniskt perspektiv.  
Av Åke Nilsson, Stefan Lindgren.  
Boken ger en överblick och struktur av leverns funktioner och placerar dem i ett kliniskt sammanhang. De 
kliniska inslagen syftar till att tydliggöra hur viktig kunskap om leverns funktioner är i många olika vård och 
behandlingssituationer. 

Lisa : ett liv. Av Lars Wiklund. 
Boken beskriver en kvinna som hade en problematik som bottnade inom autismspektrat och där den psykiatris-
ka vården saknade förmågan att komma till hjälp. Det är en diskussion om hur vården skall bemöta, behandla 
och kommunicera med anhöriga och ge dem uppskattning för deras insatser.  
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Lusten, liggen, livet : om vardag och kåtslag. Av Mia Fernando, Louise Winblad. 
Fysioterapeuten Mia Fernando och illustratören Louise Winblad ger här ett helhetsperspektiv på den kvinnliga 
sexualiteten. Med lättillgängliga fakta, handfasta råd och humoristiska illustrationer tar de sig an allt från vul-
vans anatomi och fysiologin bakom orgasmer, till smärta och besvär vid sex och sexet genom livets olika faser.  

När samtycke saknas : barn och unga med sexuella beteendeproblem.  
Av Maja Hallqvist, Mia Jörgensen. 
I den här boken får läsaren en handfast genomgång av hur man kan arbeta med dessa ungdomar på ett struktu-
rerat och forskningsbaserat sätt för bästa resultat. Två fiktiva personer används i boken som exempel på olika 
sorters problematik och hur dessa kan hanteras. 
  
Palliativ vård vid demenssjukdom. Av Johan Sundelöf mfl.  
Genom ökad kunskap och rätt verktyg hos personalen kan både den som är sjuk och närstående få uppleva 
bästa möjliga livskvalitet och en värdig tid i livets slutskede. Ytterst handlar det om att teamet samarbetar 
strukturerat för att skapa förutsättningar för god palliativ vård.  

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Av David Edvardsson mfl. 2:a uppl.  
Boken vänder sig till studenter på grundläggande och avancerad nivå inom omvårdnad, rehabilitering och 
geriatrisk vård. Den kan också användas av kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården och andra som vill 
bredda sin kunskap kring ett personcentrerat förhållningssätt.  

Skriva sig fri : biblioterapi i praktiken. Av Maria Blom. 
Boken ger kunskap i hur man kan lägga upp det praktiska arbetet i en biblioterapeutisk skrivargrupp eller för 
enskilda individer. Fokus ligger på vad skrivandet kan göra med oss snarare än det textmässiga resultatet. 

Sociala relationer och hälsa : teorier och praktik. Av K Thelander, Margareta Kristenson.  
Den stora betydelsen av sociala relationer får en liten plats i dagens hälso- och sjukvårdsutbildningar. Denna 
bok syftar till att fylla detta tomrum genom att ge kunskap kring orsaker till ensamhet på individnivå, rela-
tionsnivå och samhällsnivå samt kunskap om konkreta metoder och interventioner.   

Sänk trycket : ta kontroll över ditt blodtryck och lev längre. Av Martin Carlsson. 
Den här hälsoguiden visar hur du kan sänka ditt blodtryck och få ett friskare liv. Högt blodtryck går att upp-
täcka tidigt och behandla effektivt, men alltför många får en ineffektiv behandling och onödiga biverkningar.  
 
Virusvarning : Om högrisklabb, fladdermöss och bioterrorism.  
Av Henrik Ennart, Gunilla von Hall.  
I den här boken vill de båda journalisterna, synliggöra den okända världen av biologiska högrisklabb och gran-
skar hur människans intrång i naturen kan orsaka framtida pandemier.  

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Red. Lena Wiklund mfl. 3:e uppl.  
Boken vänder sig till sjuksköterskestudenter men passar också andra yrkesgrupper i vårdande verksamheter. 
Passar även till de som är intresserade av att förstå mer om vårdvetenskap i allmänhet, och om dess begrepp 
och språkanvändning i synnerhet.  



Psykologi
Jag är himmel och hav : en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser.  
Av Jonna Bornemark.  
Den här boken är en naturlig fortsättning på de tidigare böckerna, om vad vi tappar bort i vår iver att ringa 
in, spalta upp, mäta och kvantifiera varje aspekt av livet. Jonna Bornemark är en av Sveriges mest kända och 
tongivande filosofer.   

Känslofällan : ta makten över dina känslor, tankar och ditt beteende. Av Siri Helle.  
Upptäck de små beteendeförändringarna som låter dig ta genvägen förbi mentala hinder - mot livet du vill 
leva. I denna handbok får du lära dig att använda beteendeprincipen för högre självkänsla, motivation och 
glädje och minskad oro och stress. 

Kärlekens fem språk. Av Gary Chapman. 
Kärleken behöver inte försvinna i en långvarig relation, men för att hålla den vid liv måste de flesta lära sig sin 
partners kärleksspråk. Det håller inte att uttrycka den kärlek vi känner på vårt eget kärleksspråk om vår partner 
talar ett annat kärleksspråk. 

Psykologisk utredning och utlåtandeskrivning. Av Åsa Eriksson, Liselotte Maurex. 
Författarna redogör steg för steg för hur en psykologisk utredning går till, hur tester administreras och tolkas 
och hur utlåtanden och intyg skrivs. Teori och praktiska råd varvas med kliniska exempel. Juridiska, etiska och 
kulturella aspekter på psykologisk utredning behandlas i egna avsnitt. 

Ser du inte vad jag säger : om gester, minspel, tonfall och andra sätt att prata utan ord?  
Av Niklas Källner.    
Med humor och nyfikenhet dyker Källner in i fascinerande forskning om ansiktsuttryck, röstlägen, gester och 
mimik och han delar med sig av lärdomar från sitt yrke som journalist där han insett att ögonkontakt kan vara 
överskattad och att man kan framstå som trevlig trots att man ställer obekväma frågor.  

 

Sociologi & samhällsvetenskap
Funktionshinder i välfärdssamhället. Av Rafael Lindqvist. 5:e upp.  
Den här boken handlar om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning på några centrala områden: 
arbete och försörjning, stöd i vardagen samt utbildning. Den berör också frågor om anspråk på delaktighet, 
inflytande, aktivt medborgarskap och mänskliga rättigheter. 
   
Stugland. Av Göran Greider.  
Den röda stugan är folkets stuga. Men för den som skrapar på ytan döljer sig en mer komplex historia under 
falufärgen. Var kommer stugan ifrån? Vem känner sig hemma i den? Boken är en vandring genom kulturhisto-
rien som inte ryggar för samtidens mest brännande politiska frågor.  

Vi ger oss aldrig. Av Johan Wicklén.   
Boken är ett heltäckande dokument om svensk narkotikapolitik och kampen mot knarket. Det är också en upp-
görelse med vår nationella självbild och den lösning på narkotikaproblemet som ur internationellt perspektiv 
framstår som allt mer extrem.  

Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika.  
Av Liria Ortiz, Peter Wirbing. 2:a uppl.  
Boken beskriver metoder vid återfallsprevention vid skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika. Bo-
ken vänder sig till behandlare som möter klienter och patienter med substansbruk inom primärvård, psykiatri, 
socialtjänst och specialiserad beroendevård.  
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1959 : Ingrid och Georg - en kärlekshistoria. Av Helena von Zweigbergk.  
Stockholm i slutet av 50-talet. Ingrid bor med sonen Tom i ett liten lägenhet på Sankt Eriksplan. Hon är 
lärarinna på en flickskola och njuter av att bestämma över sitt eget liv. Så träffar hon Georg, en ung ambitiös 
journalist, som just flyttat till stan och har stora drömmar om modernitet och ett samhälle som utlovar en bättre 
framtid för alla. Ingen av dem har egentligen bråttom att binda sig, men när Ingrid blir gravid gör de vad som 
förväntas av dem, tar sitt ansvar och planerar för en gemensam familj. De delar hopp om gemenskap och kär-
lek, men hyser också båda en stark längtan efter ett friare sätt att leva. 

Allt förgäves. Av Walter Kempowski.  
Januari 1945. Den tyska armén drar sig tillbaka efter Rysslands anfall och flyktingar flyr i tusental från de 
ockuperade områdena. På en lantligt belägen ostpreussisk herrgård fjärmar sig den välbärgade familjen Globig 
från världen. De är skyddade från kaoset runt omkring och gör inga ansträngningar för att lämna sitt hem. Men 
så beslutar de sig för att inhysa en främling över natten. 

Att vara man. Av Nicole Krauss.  
Berättelsen undersöker de spänningar som sedan urminnes tider finns mellan män och kvinnor. Historierna är 
samtida och rör sig mellan Schweiz, Japan, New York, Tel Aviv, Los Angeles och Sydamerika. Här skildras fäder, 
älskare, vänner, barn och även en återfunnen borttappad make som visar sig egentligen aldrig ha varit en make. 

Dö som en konstnär. Av Jonas Rydin.  
Föreställ dig att du heter Erik Hagelin och just har återvänt till Sverige efter tjugo år och mer i Ukraina. Du 
är en framgångsrik affärsman och har nyligen publicerat en bok som rönt viss uppmärksamhet. Föreställ dig 
att du försöker återvinna kontakten med din vuxne son trots att du inte ens vet hur man återvinner sopor. Nu 
bevittnar du nationalisternas frammarsch i hemlandet och känner ett oförklarligt obehag inför din egen hall. 
En dag får du en inbjudan till 100-årsjubileet på teatern där du som ung var vaktmästare och förälskade dig för 
första gången. Föreställ dig att allt är bitar i samma pussel. 

Emmas affär. Av Tessa Dare. 
Första boken i serien om Kvinnorna på Bloom Square. Ända sedan hertigen av Ashbury återvände hem från 
kriget har han insett att han behöver en arvinge. Och eftersom hans tidigare förlovning brutits behöver han 
alltså hitta en lämplig fru. När sömmerskan Emma Gladstone dyker upp iklädd den brudklänning som hans 
tidigare fästmö varken hämtat eller betalat för bestämmer han sig för att det ska bli hon. Men med villkoret att 
de inte, under några omständigheter, får bli kära. 

En gång om året. Av Peppe Öhman.  
Karolina har ett vackert hem, en imponerande karriär, två härliga bonusbarn. Och hon har Christian. Christian 
är närvarande. Han lagar härliga middagar, han är en bra varannan vecka-pappa och populär i umgängeskret-
sen. Christian är helt enkelt en bra person. Han och Karolina lever mer jämställt än de flesta, men ändå är det 
något som skaver. Varför är det Karolina som tar allt ansvar för barnens klädstorlekar och vänners födelseda-
gar? Och varför, varför, varför städar Christian alltid bara bort middagen till 90 procent? 

En vänskap. Av Silvia Avallone.  
Om någon hade bett Elisa tala om exakt när hennes och Beas vänskap började skulle hon inte ha kunnat svara. 
Var det den där kvällen när Beatrice dök upp på stranden - plötsligt, som en stjärna som föll ner från himlen? 
Eller var det senare, när de stal ett par jeans i en exklusiv butik och flydde på sina moppar? Slutet är hon däre-
mot säker på, trots att det har gått tretton år gör det fortfarande ont. 

Flickan med en lapp om halsen : historien om ett finskt krigsbarn. Av Maria Bouroncle. 
Fristående fortsättningen ”Det kom för mig i en hast”. Tolvåriga Hilja och hennes lillebror Antti har tvingats 
lämna allt och alla bakom sig. De är bara två utav alla de finska barn som skickas till Sverige för ett liv bortom 
kriget. Ett liv utan mamma, pappa och syskon. Efter tre dagars resa och två veckors karantän når de den lilla 
byn Vesene i Västergötland. Här skiljs de åt, fast Hilja lovat sin mor att alltid se efter sin lillebror. Trots detta 
lär hon sig snabbt att uppskatta sin nya tillvaro på gården hos tant Maria och den tystlåtne Artur. Vad hon inte 
vet är att familjen bär på en mörk hemlighet.

Skönlitteratur
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Flyg i skymning : första boken om Vanja. Av Lena Gennerud.  
Vad händer när barndomsvännen gifter sig med mannen du älskar, och du bär på en hemlighet som ingen vet? 
Berättelsen utforskar hemligheten i en släkt; det några vet men ingen pratar om. Det är oförlöst kärlek som 
påverkar hela klanen. Inte bara huvudpersonen Vanja och mannen hon fortfarande älskar, utan även guddottern 
Kerstin som lever i ett olyckligt äktenskap. Kerstin ber Vanja om råd, men hon kan inte hjälpa, då skulle ju allt 
komma fram. Så en dag händer det, den första brickan faller och Vanja väljer att agera. 
 
Inte vad jag vill. Av Sandra Lindblom.  
Vårterminen andra året på gymnasiet kan knappast börja bättre för Tove. Hon blir tillsammans med Vix och 
allt börjar äntligen kännas normalt igen efter det som hände förra året. Det som hon inte berättat om för någon. 
Men ingenting går riktigt som hon tänkt sig. Vix förra flickvän Nellie vägrar släppa taget om honom och som 
om inte det vore nog så kommer Joakim tillbaka till stan. Kärleken som borde vara enkel är plötsligt väldigt 
svår och allt ställs på ända. Vad hände egentligen förra året mellan Tove och Joakim? Vem ska betala priset för 
sanningen? 

Magma. Av Thora Hjörleifsdottir.  
Reykjavík, 2007. Tjugoåriga Lilja är kär i en snygg ung man som citerar Derrida och lagar balanserade vege-
tariska måltider. De flyttar ihop i en trång lägenhet, omgivna av mögliga handdukar och colaburkar. Samtidigt 
arbetar hon för att leva upp till förväntningarna på henne som sexpartner. Mannens först knappt märkbara 
utnyttjanden och manipulationer börjar växa. Lilja vill hålla fast vid honom, ta hand om honom, vara den per-
fekta älskarinnan. Men på vägen börjar hon också släppa på sina spärrar, och slutligen på sig själv. 

Mot paradiset. Av Hanya Yanagihara.  
Det är 1893 och New York är en del av de Fria staterna, där man ska kunna älska vem man vill. Men när en 
skör ättling till en framstående familj dras till en charmig, obemedlad musiker – då möter han motstånd. På 
Manhattan 1993, mitt under aidsepidemin, lever en ung hawaiiansk man med sin äldre, rikare partner och 
tvingas dölja sitt barndomstrauma. Och 2093, i en totalitär värld som plågas av sjukdomar, försöker en berömd 
forskares barnbarn lösa gåtan med sin makes försvinnanden. 

Månas kristallbod. Av Lilly Emme.  
Del 2 i serien om kvarteret Kronan. En dag uppenbarar sig en ny möjlighet i Kvarteret Kronan. Måna, som 
driver kvarterets kristallbod, ber Solveig att ta över som butikschef medan hon letar efter kärleken i Tibet. Det 
är en smula oväntat, men Solveig är ju trots allt stamkund. I butiken arbetar sedan många år Dennis, en hård-
rockare med stenkoll på allt från bergskristaller till bokföring. Solveig för Månas livsverk vidare med mycket 
hjärta men inte lika mycket hjärna. Tyvärr blir Dennis, som hade hoppats på att själv bli butikschef, inte den 
kollega och vän som Solveig hade väntat sig. 

Något är fel i universum! Av Stefan Olsson.  
På planeten som kallas jorden, men egentligen heter Tellus, vandrar en ensam man i regnet. Han är på väg till 
något, men har ingen aning om vad. I en stad, inte så långt från den ensamma mannen, packar en kvinna inför en 
resa. Samtidigt, på en grön planet på andra sidan universum, sitter en tokig man inlåst och väntar på något. På 
samma planet vankar en frustrerad härskare runt i ett trekantigt rum. Dessa fyra har till synes ingenting gemen-
samt, mer än att de är ovetande om att de alla har en viktig roll att spela i de kosmiska katastrofer som nalkas.  

Precis som du. Av Nick Hornby.  
En lördagsmorgon träffas Lucy och Joseph av en slump hos den lokala slaktaren. Hon är lärare och tvåbarns-
mamma, med ett förflutet som hon gör allt för att glömma, han är aspirerande DJ, som måste börja ta tag i sitt 
liv. Lucy och Joseph är varandras motsatser, ändå tycks deras vägar ha korsats av en anledning. 

Slutet blir vår början. Av Chris Whitaker.  
För 30 år sedan blev Vincent King en mördare. Nu har han släppts från fängelset och är tillbaka i sin hemstad 
Cape Haven, Kalifornien. Alla är inte glada att se honom. Som Star Radley, hans ex-flickvän och syster till 
flickan han dödade. Och Walk, hans bästa vän, som numera är polischef och som var den som satte dit ho-
nom. Duchess Day Radley, Stars dotter, är tretton år gammal och självutnämnd laglös. Hon gör som hon vill, 
men framförallt vakar hon över sin femårige lillebror Robin. När Duchess försöker skydda sin mamma, vars 
destruktiva liv tar sig alltmer desperata former, startar hon oavsiktligt en kedja av händelser som får tragiska 
konsekvenser för hennes familj - och för hela staden.
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Björnen sover. Av Emelie Schepp. 
Sjunde delen i serien om Jana Berzelius. En man hittas brutalt mördad i sitt hem utanför Norrköping. Inuti den 
sargade kroppen ligger en nalle. Gosedjuret leder kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör 
Mia Bolander till Filippa Falk, en före detta polis som lever med skyddad identitet. Hon har drabbats av en 
fruktansvärd tragedi och är den enda som har en koppling till gärningsmannen. Men vill hon verkligen hjälpa 
polisen att lösa fallet? Samtidigt som åklagare Jana Berzelius försöker spåra upp mördaren gör sig hennes 
mörka förflutna påmint. Hon tar till alla medel för att skydda mannen hon älskar. Men han har kommit hennes 
hemlighet på spåren, och bestämt sig för att ta reda på sanningen.  

Damaskus. Av Iben Albinus.  
Sigrid Melin tar anställning på ett stort telekombolag och utstationeras på företagets kontor i Damaskus. Året är 
2011 och den arabiska våren pågår för fullt. När regimen tar till brutala medel för att slå ner upproret tackar Sigrid 
ja till ett farligt uppdrag för den danska underrättelsetjänsten. I Syrien träffar Sigrid samtidigt ungdomsväninnan 
Reem. Men det visar sig snart att Reem står på motsatt sida i konflikten. Hon leder en säkerhetsfirma och har nära 
kopplingar till regeringen. Medan Sigrid försöker göra det rätta leder hon både sig själv och de hon älskar in i en 
livsfarlig konspiration - och hon tvingas fråga sig vem som i slutänden är vän och vem som är fiende. 

Den som överlever. Av Victor Pavic Lundeberg.  
Loa Bergman återvänder till journalistiken efter en lång sjukskrivning. När han letar efter vinklar inför den 
stundande tjugoårsdagen av en nationell katastrof ramlar han över ett spår som ligger närmre hans eget öde än 
vad han först vill erkänna. Samtidigt bedriver Danijela Mirković, Loas kollega på tidningen och tidigare vän, 
en egen utredning och hittar märkliga oklarheter. Båda två dras in i en livsfarlig spiral i jakten på sanningen. 

Ett ärligt liv. Av Johan Zander.  
På en våldsam demonstration i Malmö träffar en ung, vilsen juridikstudent en kvinna som introducerar honom 
för sina excentriska vänner. Deras liv bygger på radikala och spännande ideal, men också på lögner och stora 
risker. När han väl upptäcker vad han har dragits in i är det redan för sent att ta sig ur. 

Mörkare än midnatt. Av Michael Connelly.  
En mördare slår till på nyårsafton och Renée Ballard och Harry Bosch slår sig samman för att lösa fallet. Kaos 
råder i Hollywood under nedräkningen till tolvslaget. Renée Ballard har nattskiftet på LAPD och väntar ut det 
traditionsenliga kulregnet, då hundratals nyårsfirare riktar upp sina vapen mot himlen och trycker av. Bara mi-
nuter efter midnatt blir Ballard kallad till en brottsplats. En man har dödats av ett skott, mitt i en folksamling.
Ballard förstår snabbt att kulan inte kan ha kommit från himlen, och att dådet tycks hänga ihop med ett annat 
olöst mord - ett fall som Harry Bosch en gång i tiden utredde. 

Natriumklorid. Av Jussi Adler-Olsen.  
När en kvinna begår självmord på sin 60-årsdag kommer ett olöst fall från 1988 upp i ljuset. Under tre årtion-
den har en lång rad människor fallit offer för en våldsam mördare med en sällsynt förmåga att dölja sina brott. 
Carl, Rose, Assad och Gordon på Avdelning Q – som redan är pressade på grund av coronapandemin – står 
inför ett av sina mest komplexa och svårlösta fall någonsin. 

Parmiddagen. Av Martin Österdahl.  
Det är tidig nyårsdagsmorgon när Nackapolisen möts av en makaber syn i ett av de ståtligare hemmen. I botten 
av den uttömda och vinterstängda poolen ligger två nakna, förvridna kroppar. Kvällen innan har ett förälskat 
tonårspar planerat att låta sina föräldrar träffas för första gången. Lisa Kjellvander älskar sin enda dotter Ebba 
över allt annat och ställer upp på sin dotters önskan om en gemensam nyårsmiddag, trots att det är kris på jobbet 
och äktenskapet skaver. När sällskapet väl samlats försvinner illusionerna om en lyckad kväll. Runt det dukade 
bordet väcks minnet av en gammal oförrätt till liv och snart skenar händelserna mot det oåterkalleliga slutet. 

Deckare & thriller
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Själv. Av Marika Andersson.  
Karin lämnar sitt förhållande och sin barnlängtan i Stockholm och åker upp till stugan i Hälsingland för att 
komma bort från allt. Men hennes spontana weekendresa råkar sammanfalla med en katastrof som är mycket 
större än hennes egen livskris och helgvistelsen blir mer långvarig och äventyrlig än hon tänkt sig. Snart är det 
kallt, mörkt och strömlöst i skogen. Andra människor blir det största hotet i en tillvaro där det är ont om mat. 
Är hon den enda överlevande? Eller är faran redan över? Hon kan inte veta, eftersom inga kommunikationer 
fungerar och det är farligt att närma sig byn några kilometer bort. Tillvaron blir avskalad, med svälten och 
svärtan som en darrande bordunton. 

Svinskytten. Av Gertrud Hellbrand.  
Aron kommer för att arbeta som viltvårdare på ett säteri i Sörmlands skogar. Snart börjar han ana att något 
hänt mannen som hade jobbet före honom och att det pågår något underligt mellan hästkiropraktorn på gården, 
dennes sjuka hustru och unga kvinnliga assistent. Ett fasansfullt fynd bland höstlöven i skogen ställer allt på 
sin spets. 

Skönlitteratur på engelska
The Atlas Six. Av Olivie Blake.  
The worlds best young magicians accept the opportunity of a lifetime. Six are chosen. Only five will walk 
away. The Alexandrian Society is a secret society of magical academicians, the best in the world. Their 
members are caretakers of lost knowledge from the greatest civilizations of antiquity. And those who earn a 
place among their number will secure a life of wealth, power, and prestige beyond their wildest dreams. Each 
decade, the worlds six most uniquely talented magicians are selected for initiation.  

Markoolio : mörkret och den rosa bubblan. Av Marko Lehtosalo.  
För Markoolio var livet en skön fest och allt ett skämt – för Marko Lehtosalo var livet en kamp. Mot styvfarsans 
slag med bältet, mot morsans spritmissbruk och mot att hånas i skolan för märkeskopior och skidor hittade i 
soprummet. Detta är berättelsen om en ungdomsbrottsling från Orminge utanför Stockholm som blev en av Sve-
riges största artister. Med Markoolio skapade Marko Lehtosalo en hitmaskin och tog listorna med storm. Han 
kastades in i ett framgångshjul som snurrade allt snabbare. Samtidigt bar han på mörka minnen från barndomen. 

Min pappa var en trädgårdens mästare : en del av 1900-talets svenska trädgårdshistoria. 
Av Gunnel Carlson.  
Det här är berättelsen om trädgårdsmästaren och plantskolisten Arthur Persson, Asarum i Blekinge. Hela sitt 
liv ägnade han åt växter och trädgård. Ibland siktade han för högt och föll hårt. Hans idéer var då och då lite 
för djärva för tiden. Han var en väldigt skicklig yrkesman, men inte lika bra på det ekonomiska. Hans historia 
är också en del av 1900-talets svenska trädgårdshistoria.

Rebell : min flykt från Saudiarabien till frihet. Av Rahaf Mohammed.  
Ett vittnesmål om att växa upp som kvinna i Saudiarabien. Rahaf minns sina första lyckliga år i livet, en barn-
dom fylld av skratt. Tills hon blir sju år och hennes värld börjar begränsas, hon får inte längre cykla, simma 
eller ens gå utomhus för att leka utan sina bröders beskydd. Rahaf tränas till undergivenhet, enligt det strikta 
Saudiarabiska samhällets traditioner. Hennes bröder behandlar henne som en slav och slår henne regelbundet. 
När hennes syster blir svårt misshandlad av släktingar når Rahaf sin vändpunkt. Hon börjar ifrågasätta alla 
de övergrepp och orättvisor som sker i hennes hem och land. Hon sminkar sig, hon klipper av sitt hår – trots 
förbud och farliga konsekvenser. Rebellen inom henne frodas. 

Biografier
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Häxorna. Av Roald Dahl. 
Ihågkom oss till liv. Av Joanna Rubin Dranger.
Kalle Anka : Drakriddarna. Av Erickson, Cavazzano.  

En oväntad resa. Av Sheila O’Flanagan
I dina händer. Av Malin Persson Giolito.
Skådespelaren som tappade huvudet. Av Lars Göran Persson.

Den Svenska Dansbandshistorien.
Requiem. Av Korn.
Vatten. av Laleh.

Nightmare Alley (drama, thriller)

Seriealbum

Ljudböcker på Mp3

Musik på CD

Film
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Cat power : kattens läkande kraft. Av Ulrica Norberg & Carina Nunstedt.  
I boken utforskar författarna vad katterna har betytt i deras liv och varför många människor mår så bra av att 
ha katt. Både Ulrica och Carina har haft långa perioder med sjukdom i familjen och har tydligt upplevt hur kat-
terna visat vägen till mer lugn, lek och återhämtning. 

Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn. Av Ingela Thylefors. 2.uppl.  
Denna uppdaterade klassiker ger både en teoretisk förståelse för chef- och ledarskap i välfärdsorganisationer 
och en praktisk vägledning för chefers vardagsarbete, alltifrån förändringsarbete till bemötande av ”krångliga” 
medarbetare. 

Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.  
Red. Febe Friberg.  
I denna omarbetade upplaga beskrivs hur examensarbeten baserade på analys av olika former av litteratur och 
andra texter genomförs. Boken struktureras i två delar. I del I behandlas förberedelser för analysarbetet. I del II 
presenteras praktiskt genomförande i form av sex modeller för litteraturbaserade examensarbeten.  

Handbok för en gammal trädgård : upptäck, bevara och återskapa.  
Av André Strömqvist.  
Att ta hand om en gammal trädgård handlar om att lära känna trädgården för att på bästa sätt kunna bevara 
dess olika delar för framtiden. Pedagogiskt guidar André oss genom trädgårdens olika delar i form av rabatter, 
häckar, stengångar och fruktträd. 

Hensytt : Sy lekfulla kläder för barn att vara barn i + mönsterark.  
Av Malin Karlsson, Anna Markay.  
Innehåller en allsidig samling mönster för barn i åldrarna cirka 6 mån-10 år (storlek 74-152), 2 mönsterark 
(700x1000mm) medföljer som gör att du kan skapa 23 olika modeller + accessoarer. Mönstren är konstruerade 
med en rymlig passform så att barnen får stor rörelsefrihet. 

Imperiernas fall : från Akkad till USA. Av Dick Harrison.  
Inget imperium har varat för evigt. Men varför har de fallit? Under de senaste seklerna har oändligt stor fors-
karmöda ägnats frågan om varför de romerska kejsarnas välde, antikens mäk tigaste imperium, gick under, och 
slutsatserna har pekat åt vitt skilda håll.

Min skogsträdgård : silande ljus och vandrande skugga. Av Marika Delin.  
Det här är en bok om en skogsträdgård där fallna stockar får ligga kvar och planteringarnas växter samspelar 
med naturen runt omkring. Där många av planteringarna är gjorda genom att lägga till jord och kompost på 
marken, istället för att gräva ur. 

Nyttans växter : uppslagsbok med över tusen växter : historik om svensk medicinal-
växtodling. Av Kerstin Ljungqvist.  
Nyttans växter kallas de växter som är eller har varit i människans tjänst: till mat och medicin, kläder och 
redskap, färg och kosmetika, kärleksmedel och ritualer. I boken beskrivs ca 1 400 växter och deras användning 
förr och nu, folktro, sägner och namnens betydelser. 

Stora Valla : berättelser kring en fotbollsarena i Värmland. Av Peter Eriksson.  
Frilansfotografen och journalisten Peter Eriksson gick till Stora Valla i Degerfors med kameran runt halsen un-
der 2020 och 2021. Han har talat med spelare, åskådare, funktionärer, vaktmästare, klubbchef, sportchef med 
flera. Välkända ansikten som Ralf Edström, Sven-Göran ”Svennis” Eriksson och Tord Grip finns också med. 

Faktaböcker 
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Superhjärnan : de bästa inlärningsstrategierna. Av Olav Schewe, Barbara Oakley.   
Den här boken lär ut hur man kan öka koncentrationen, undvika att ständigt skjuta upp, använda arbetsminnet 
optimalt, motivera dig själv och mycket mer. Strategierna fungerar eftersom de samspelar med hjärnans sätt att 
lära sig, komma ihåg och förstå. 

Så lyckas du! Från frö till växt : odla blommor, grönsaker, örter och mer.  
Av Sophie Collins & Melissa Mabbitt.  
Att lyckas med egen odling är tillfredsställande, dessutom bra för miljön och inte särskilt dyrt. Den här boken 
ger dig råd om vilka frön som passar för ditt utrymme och dina förutsättningar och leder dig genom hela pro-
cessen fram till blomning eller skörd. Du kan odla i trädgård, kruka eller balkonglåda. 

Tusen år i Uppåkra : En järnåldersmetropol uppgång och fall. Av Dick Harrison.  
I Uppåkra utanför Lund breder odlingsfälten ut sig över den skånska slätten. Men i över tusen år fanns här ett 
rikt maktcentrum stort som en stad, med hövdingahall, tempel och mängder av hantverkshus och gårdar. Det 
var en unik plats i den skandinaviska järnålderns historia.  

Vad är liv? : biologins hemligheter i fem kapitel. Av Paul Nurse.  
Lättfattligt berättar Paul Nurse om livet utifrån fem centrala begrepp: Cellen, Genen, Evolutionen, Livet som 
kemi och Livet som information. Denna odyssé genom livets grundläggande steg leder fram till en omvälvan-
de tanke om hur alla levande ting hänger samman och hur vi kan förändra världen. 

Ägg : recept & teknik. Av Tove Nilsson.  
Ägg har en betydande roll i många av de godaste rätterna som finns - egg noodles, shakshuka, huevos ranche-
ros, pickled eggs, Scotch egg, egg pizza, solöga, Pelle Janzon, tea eggs och egg custard. Med rätter som dessa 
kan man, om man vill, äta ägg till varje måltid. 
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Addi går på utflykt. Av Ellen Karlsson & Laura Di Francesco.
En hemlig väg. Av Katarina Strömgård.
I vått och torrt : livet för en padda. Av Eva Warelius.
Småpiggor i farten. Av Lena och Olof Landström.
Tromben. Av Mo Yan. 

Familjen Knyckertz och damen med fjäderboan. Av Anders Sparring.  
Vad kan gå fel? Typ allt! När Familjen Knyckertz ska måla om i köket råkar Fia sno fel färg, eftersom batteriet 
till hennes ficklampa tar slut. Nu behöver familjen ett konstverk som kan lätta upp i det ketchupröda köket 
och en kupp mot stadens konstmuseum planeras. Stackars Ture får ont i hela magen och bestämmer sig för en 
annan plan. 

Skolnatten. Av Jenny Jordahl.  
Första boken i serien Bims värld. En stor del av barns liv utspelar sig, precis som för Bim, i skolan. Det hand-
lar om att ha snälla kompisar och inte så snälla kompisar, att ha gråtgröt i bröstet och att få gömma sig i en 
plint i flera timmar med någon man gillar. I Bims värld finns konstnärsmamman som helst är naken på somma-
ren och oftast går i ide på vintern samt den mycket fula taxen Pölsan. 

Spökbyrån. Fallet med den farliga dimman. Av Kristina Ohlsson.  
Har du råkat ut för spökerier? Då kan du ringa till Spökbyrån! Här finns Elsa och Kalle som vet det mesta om 
spöken. Den här gången behöver Roberto Gonzales deras hjälp. Det är någon som släpper ut hans häst om 
nätterna, fast han vaktar noga. Plötsligt öppnas grinden och hästen galopperar iväg. Utan att någon syns till! 
Det har hänt flera gånger, men bara när det är dimmigt ute... Vad vill spöket, egentligen? Och varför springer 
hästen alltid till vattenfallet? Elsa och Kalle har fått ett nytt spännande och mystiskt fall att lösa. 

Väck inte prinsessan! Av Jonas Olsson.  
Snälla, kan någon rädda oss från prinsessans snarkningar! Staden behöver hjälp. Snarkandet är så högt att 
ingen kan höra något annat. Det här är ett uppdrag för Riddar Klant! Som ändå hör dåligt för att hans öron är 
fulla med vax. Men det är ytterst viktigt att han inte väcker prinsessan! Det kan väl inte vara så svårt? En bok 
för nybörjarläsaren. 

Bilderböcker 

Barn- & ungdomsböcker

Ca 6 - 9 år
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Alla mina katastrofer. Av Karin Filén.  
Det händer något fruktansvärt när Sandra är på besök i den nya skolan där hon ska börja sexan. En katastrof i 
för stora Converse! Och alla ser. Som tur finns bästa vännen Emma och Nina där för henne, och Emma säger 
som vanligt rätt saker. Efteråt vecklar sommarlovet ut sig. Storebror Micke är dum i huvudet, men när han 
målar en hotfull varg med vattenfärger blir det onekligen väldigt snyggt. Ibland kommer Peik, som nästan är 
handbollsproffs och liknar en filmstjärna, på besök. Katastrofen är ett faktum - igen. 

Cirkusbjörnen. Av Kerstin Lundberg Hahn.  
Andra delen i serien Rymlingarna. Alba och Elio är föräldralösa och har rymt från sin styvfar. De har slagit 
följe med Cirkus Caselli. Där har de sina nya vänner: Björntämjaren och hans björn, lindanserskan Madelona 
och svärdslukaren Nino. Och så Taddeus förstås, en skicklig magiker och världen starkaste pojke. När Alba 
lär sig läsa cirkusbjörnens tankar inser hon att något hemskt har hänt. Sedan beger sig björntämjaren upp i 
bergen på jakt efter en ung björn. Historien är på väg att upprepa sig och bara den som kan kommunicera med 
björnarna kan rädda situationen.

Disablotet på valborg. Av Madeleine Bäck, Robert Vallmark.  
Första delen i serien De seende. Tvillingarna Lucia och Albin flyttar med sin familj till Disaberg, en håla mitt 
ute i de mörka skogarna i norr. När familjen bjuds in till årets valborgsfirande upptäcker de att folket i Disa-
berg tar högtider på blodigt allvar. På valborgsnatten brinner eldarna, men utöver det är firandet inte sig likt. 
Alla bär otäcka masker, de håller hand kring eldarna och talar om ett mörker som inte får slippa igenom. Sedan 
händer det som inte kan hända. Marken spricker och mörka gestalter tar sig upp. De är disor, mörkrets gudin-
nor. I ren skräck lämnar Albin sin plats och bryter cirkeln kring elden, och en av disorna lyckas ta sig igenom. 
Albin och Lucia dras in i en otäckt jakt. 

Skyddsrum nr 2. Av Dan Höjer.  
På ytan är Agnes lägenhetshus som vilket gammalt hus som helst. Men det som döljer sig nere i skyddsrummet 
är det ingen som har förstått än. Snart börjar boende i huset bete sig annorlunda. Illaluktande vätska sipprar ur 
kranarna och stora, svarta rötter börjar växa sig igenom väggar och tak. Till slut finns det bara en sak att göra. 
Agnes måste ner i skyddsrummet och ta reda på vad som pågår. 

Pippi Långstrumps kokbok : recept från Villa Villekulla och de sju haven.  
Av Astrid Lindgren, David Sundin, Ingrid Vang Nyman, Johanna Westman.  
I historierna om Pippi, Tommy och Annika bakas, firas och bjuds det på mat, sötsaker och dryck av alla 
möjliga slag. Pippi bakar tårtor, bjuder på korv och steker pannkakor, och så vet hon vad som ingår i en rejäl 
sjörövarfrukost. Här finns recepten så du kan laga godsaker och rätter från Pippis fantastiska värld. Och så får 
vi äntligen lära oss hur man gör sina egna krumelurpiller. 

Ca 9 - 12 år

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