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Medicin
•

Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier. Av Lars-Göran Öst.

•

Food pharmacy : en berättelse om tarmfloror, goda bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat : ordineras till alla som vill äta sig till ett friskare liv : går inte
att överdosera. Av Lina Nertby Aurell & Mia Clase.  

Det kan vara svårt att avgöra hur patienter svarar på en behandling men den här boken hjälper dig som
kliniker att utvärdera den behandling du bedriver på ett systematiskt och evidensbaserat sätt.

En bok om hur man äter den mest hälsosamma, antiinflammatoriska maten. Information om och recept
med antiinflammatoriska ingredienser. Enligt professor Stig Bengmark, har alla kroniska sjukdomar har
en och samma orsak - ett uttröttat immunförsvar orsakat av kronisk inflammation.

•

Fri från migrän - handboken : bra mat för alla och hur man håller blodsockret
stabilt. Av Kristina Ahlström.  

Författaren är fri från migrän tack vare den här behandlingsmetoden som tagits fram av kemiprofessor
Rodolfo Low. Metoden innebär att man äter och rör sig så att blodsockret är stabilt och här är en handbok med praktiska tips och konkreta exempel.

•

Gastroenterologi och hepatologi. Red. Greger Lindberg & Henry Nyhlin.  

•

Hundassisterad terapi för unga med flerfunktionsnedsättningar : metoder och effekter.
Av Stina Wahl mfl.  

En fullständig lärobok i gastroenterologi och hepatologi som riktar sig direkt till läkarutbildningen har
hittills saknats. Den här boken är sammanställd efter en genomgång av samtliga lärosätens kursinnehåll
och lärandemål och i samarbete med många av landets ledande kliniker och lärare.

Hundassisterad terapi kan vara till stor glädje och hjälp för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Förutom välbefinnande främjar det motivation till träning av motoriska förmågor och kommunikation, stärker kroppsuppfattning och självkänsla samt underlättar socialt samspel.

•

Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer. Av Lars-Åke Johnsson & Jan Sahlin.  
9. uppl.
Det här är den nionde upplagan och bland de omfattande nyheterna sedan föregående upplaga kan
nämnas ett tjugotal ändrade, nya och upphävda paragrafer i lagen. Vidare har det i den nya patientsäkerhetslagen och patientlagen införts nya bestämmelser.

•

Hälsopsykologi i vården. Av Steven James Linton mfl.   

•

KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi. Av Anna Kåver. 2. utg.

•

Krause’s food & the nutrition care process. Av L. Kathleen Mahan & Janice L.
Raymond.  14. ed.  

Moderna hälsoproblem och de flesta vårdbesök rör i dag stress, smärta, sömn, nedstämdhet och ångest.
Detta är problem som påverkas av vår livsstil, och därför har hälsopsykologin mycket kunskap att erbjuda.

Terapiformen fungerar väl för patienter med såväl avgränsade som komplexa och långvariga problem.
Centralt inom KBT är strävan efter att arbeta med forskningsmässigt noggrant utprovade metoder och är
därför i ständig utveckling.

A trusted classic for over 50 years, Krause’s Food and the Nutrition Care Process, 14th Edition presents
the most cutting-edge and up-to-date dietetics content available in this ever-changing field.

•

Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering. Av Anna-Maria Björkman. 3. uppl.
Boken inleds med grundläggande begrepp och definitioner vid läkemedelsberäkning och läkemedelshantering utifrån gällande författningar. Med typexempel visas steg för steg hur beräkningar kan ske för
läkemedel med olika beredningsformer.

1.

•

Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar. Av Anna Forsberg.  

•

Parkinson för närstående. Parkinsonguiden.  

•

Prehospital akutsjukvård. Red. Björn-Ove Suserud & Lars Lundberg. 2. uppl.

•

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse. Av Carl Gyllenhammar
& Poul Perris.  

Att ge omvårdnad på akademisk grund beskriver boken genom att sätta det i sitt sammanhang med hjälp
av de sex kärnkompetenser som sjuksköterskan förväntas förvärva: personcentrerad vård, samverkan i
team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Boken handlar om vardagen med Parkinson. Att känna till hur sjukdomen yttrar sig och utvecklas skapar
trygghet. Som närstående har du lagstadgad rätt till hjälp och avlastning och genom att känna till dina
rättigheter kan du lättare föra en dialog med och ställa krav på kommun och landsting.

Boken belyser den prehospitala akutsjukvården ur ett medicinskt och vårdvetenskapligt perspektiv. Den
andra upplagan är innehållsmässigt reviderad, dessutom har nya områden tillkommit. Boken tar bl.a.
upp den prehospitala vårdmiljön, vårdkedjan, vårdprocessen, dokumentationen mm.

Schematerapi är en innovativ terapiform som utvecklats för att behandla långdragna psykiska lidanden
och problem. Den integrerar influenser från bland annat KBT, anknytningsteori och gestaltterapi till en
sammanhållen behandlingsmodell.

•

Ungdomar, sexualitet och relationer. Red. Elisabet Häggström-Nordin mfl. 2. uppl.  

•

Vad är hälsopromotion? Av Peter Korp.

Bokens multidisciplinära perspektiv med betoning på de folkhälsovetenskapliga, sociologiska och
psykologiska infallsvinklarna ger en bred och nyanserad bild av ungdomar och sexualitet. Den här nya
upplagan har fått nya och uppdaterade kapitel.

Boken ger en grundläggande introduktion till området, dess historiska förutsättningar och nutida betydelse. Den belyser de begrepp, perspektiv och strategier som vägleder hälsopromotiva insatser.

Psykologi
•

Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor.
Av Odd Harald Røkenes & Per-Halvard Hanssen. 2. uppl.

Den här boken är ett stöd i den ständigt pågående kunskapsprocess som arbete med människor innebär.
Författarna ger en introduktion till kommunikations- och relationsteorier och kopplar sedan begrepp och
problem till olika situationer i arbetslivet.

2.

•

Fallstudier. Av Tommy Jensen & Johan Sandström.  

•

Flow : den optimala upplevelsens psykologi. Av Mihály Csíkszentmihályi. 3. utg.

•

Manual till människan : om utbildning i livets universitet. Av Gunilla Brattberg.  

I boken beskrivs fallstudieforsningen ur ett historiskt perspektiv. Genomgången utmynnar i en presentation av den rådande fallstudiepraxisen, och därmed får läsaren en konkret guide till hur en fallstudie kan
planeras, genomföras och kommuniceras.

Enligt författaren är flow den känsla vi har när allting stämmer, när vi står inför utmaningar som vi vet
att vi klarar av. Här beskrivs hur vi själva kan öva upp förmågan att skapa konstruktiva reaktioner på
svårigheter.

Boken kan fungera som en bruksanvisning – en manual – för den som vill lära sig mer om hur man kan
hantera olika jobbiga situationer i livet. Anhöriga, vänner och arbetskamrater till lidande människor kan
sannolikt få tips om hur de ska förhålla sig till sina nära och kära.

•

Närmare något : filosofin bakom yoga. Av Simon Krohn.   

•

Perspektiv på utvärdering. Av Bo Sandberg & Sven Faugert. 3. uppl.  

Boken är en introduktion till de filosofiska tankar som ligger till grund för yogatraditionen. Filosofin tar utgångspunkt i människans ständiga ängslan och visar en väg till insikt och frid. Vägen leder djupt in i dig själv.

Boken ger en introduktion till utvärderingsdesign och frågeställningar som behöver hanteras i en utvärdering. Här beskrivs utförligt systematisk planering och genomförande samt en rad modeller som kan
användas för att strukturera datainsamling och fokusera analys i utvärderingar.

Pedagogik
•

Psykologi för klassrummet. Av Tuija Lehtinen & Jenny Jakobsson Lundin.  

Två skolpsykologer visar vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda. Med fallbeskrivningar av klassrumssituationer presenterar författarna forskning och teorier om exempelvis anknytning,
elever i konflikt, strategier för att bemöta föräldrar etc.

Sociologi & samhällsvetenskap
•

Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet. Red. Mårten Söder
& Agneta Hugemark. 2. uppl.  
Människan kan kategoriseras på olika sätt, till exempel utifrån kön, etnicitet, klasstillhörighet, ålder och
funktionsförmåga. Ofta dominerar dock en av dessa dimensioner och så är fallet för många människor
med funktionsnedsättningar.

•

Ett transfeministiskt manifest. Av Maria Ramnehill.  

•

Flyktens barn : medkänsla, migration och mänskliga rättigheter. Av Elisabeth Elmeroth & Johan Häge. 2. uppl.

Livet som transtjej är besvärligt, man får räkna med att bli ifrågasatt av vården och rättsväsendet och
trakasserad av snubbgäng. I värsta fall blir du misshandlad och våldtagen. Maria Ramnehill, född 1980,
är frilansskribent. Det här är hennes första bok.

Boken ger kunskap om de våldshärdar som orsakat människornas flykt och introducerar strategier för
professionellt bemötande av flyktingar. Denna andra upplaga av boken innehåller uppdaterad information
och nya perspektiv på konflikter och våld i världen.

•

Mordängel i prästkappa : 23 klassiska svenska mord. Av Jan-Öjvind Swahn.  

•

Vad är queer? Av Fanny Ambjörnsson. 2. utg.  

•

Värmländska utmaningar : politik, ekonomi, samhälle, kultur och medier.   

•

Östmarksmordet. Av Berit Juhl.  

En exposé av verkliga mord och tragiska öden i Sveriges historia. Underhållande läsning för både den
historiskt intresserade och den mer mordlystne läsaren.

Här beskrivs begreppet queer och dess historiska utveckling. Centralt är kopplingen mellan kropp, genus
och begär. Vad är det som styr vad som anses normalt? Vad händer med den som inte lever enligt de
normerande kraven?

I boken Värmländska utmaningar presenterar 19 forskare undersökningar inom flera stora områden,
bland annat inom politiken, skolan och flyktingmottagandet.

Den här boken handlar framför allt om Axel Olsson, som greps och dömdes för mord på Elise. Under
flera år satt han inspärrad på Långholmen. Han blev den förste till livstid dömde straffånge som beviljades resning i högsta domstolen.

3.

Skönlitteratur

4.

•

Avit, Clélie: Jag är här.

•

Bergin, Birgitta: Som ett brev på posten.

•

Cleave, Chris: Alla hjältar blir förlåtna.

•

Cornwell, Bernard: Den tomma tronen.

•

Davidsson, Camilla: Änglarna dansar i gryningen.

•

Einhorn, Stefan: Pappan.

•

Endō, Shūsaku: Tystnaden.

•

Ericsdotter, Åsa: Epidemin.

Efter en fallolycka har Elsa hamnat i koma. Hennes familj har gett upp hoppet och står nu inför beslutet
att stänga av maskinerna som håller henne vid liv. Vad de inte vet är att Elsa sedan en tid hör och förstår
det som sägs runt hennes säng. På samma sjukhus befinner sig Thibault för att besöka sin bror. Han hamnar i hennes rum och börjar besöka henne. Trots hennes tystnad börjar känslor vakna hos honom. Hinner
de nå fram till varandra i tid?

Elsa och Thore, båda 81 år gamla, träffas på en bridgeklubb och blir häftigt förälskade i varandra. Men
omgivningens syn på deras kärlek är inte lika självklar som den är för dem. Deras familjer har olika fördomar om och förväntningar på paret och dessutom sina egna hemligheter och avundsjuka. När Elsa och
Thore ställer till med en storslagen fest på Elsas skärgårdsställe med alla sina barn och deras familjer
ställs allt på sin spets.

I andra världskrigets London drömmer Mary om att bli agent, men till sin stora besvikelse får hon istället
i uppgift att undervisa barn som ingen vill ha. Den mörkhyade pojken Zachary blir snart Marys favoritelev. Mary inleder en passionerad kärleksrelation med skolinspektör Tom vars bästa vän Alistair har tagit
värvning. När Alistair kommer tillbaka och möter Mary dras de tre in i ett tragiskt kärleksdrama.

Del 8 i serien om Uthred. Både västsaxarna och vikingarna är på krigsstigen. När härskaren av Mercia
dör efterlämnar han ingen arvinge. Hans hustru har allt som krävs av en ledare, men är saxarna redo
för en kvinnlig härskare? Hennes närmaste krigare Uthred är ännu inte återhämtad efter en stridsskada.
Kungadömet måste ha en härskare, helst en stridbar hjälte som kan stoppa de hot riket är utsatt för.

Del 3 i serien inledd med ”Under Vintergatans alla stjärnor”. Ett år efter Emmas pilgrimsvandring till
Santiago de Compostela är livet rörigare än någonsin. Hon stressar och vantrivs på jobbet i Stockholm
och spenderar sommaren på Fårö för att återhämta sig. Där blir hon förälskad i Olle, en tjugo år äldre
läkare som hon hyr en stuga av, och inleder dessutom en romans med jämnårige fondmäklaren Alex. Men
hur ska hon finna lyckan i tillvaron?

En roman om den svåra relationen mellan en son och hans far. Stefan Einhorn har drabbats av skrivkramp. I en hotellbar börjar han prata med en man som slår sig ner hos honom. När samtalet kommer in
på Stefans pappa kommer mannen med ett förslag: boken ska handla om förhållandet till den egna pappan. Mötet blir en väg ut ur skrivkrampen och inledningen på en vänskap. Efterhand avslöjas saker som
får Stefan att omvärdera det han vet om sin bakgrund.

Historisk roman som utspelar sig på 1600-talet då kristendomen kom till Japan. Den nya religionen förbjuds, kristna tillfångatas och torteras. Några jesuitpräster lyckas dock ta sig in i Japan för att hjälpa de
utsatta medbröderna, väl där ställs de inför ett svårt val.

Johan Svärd har tagit regeringsmakten i Sverige efter en historisk valseger. Hälsopartiets vallöfte är att
svenskarna ska bli smala igen. Landon Thomson-Jaeger, ung forskare från Uppsala, ser sin flickvän tyna
bort i anorexi. På flykt undan propagandan träffar han Helena som blivit av med arbetet som sjuksköterska p.g.a. övervikt. När Helena plötsligt försvinner ger sig Landon ut på de norduppländska vägarna för
att leta efter henne.

•

French, Dawn: Att säga ja.

•

Frost, Hanna: Frö : när Frö försvann.

•

George, Nina: Den lilla bokhandeln i Paris.

•

Gunnarsson, Hans: Rum för resande.

•

Hannah, Kristin: Näktergalen.

•

Högberg, Anne-Lie: Väck mig när det är över.

•

Ingemarsson, Kajsa: Isobels vandring : en berättelse bortom tid och rum.

•

Jansson, Anna: Svärmödrar utan gränser.

•

Kolterjahn, Jessica: Den bästa dagen är en dag av törst.

Den engelska småskolläraren Rosie Kitto tar anställning som nanny hos den respektabla familjen WilderBingham på Manhattans Upper East Side. Rosie har noll koll på alla de etikettsregler som gäller hos de nya
arbetsgivarna, hon är helt omedveten om att alla typer av känslouttryck är strikt förbjudna. Här är det inte
ens tillåtet att ha kul. Med Rosie i huset blir livet minst sagt kaotiskt hos familjen Wilder-Bingham.

Berättaren går igenom en komplicerad graviditet. Hon, maken Sten och deras tvååriga dotter, längtar så efter det nya barnet. Men Frö är död vid födseln och hans kropp försvinner på det stora universitetssjukhuset.
Först vill ingen säga vart han tagit vägen men det visar sig att kroppen kremerats utan att de har tillfrågats.

Monsieur Perdu kallar sig för litterär apotekare. Från sin flytande bokhandel belägen på en pråm ordinerar han romaner för alla livets motgångar. Genom sin intuition hittar han exakt den bok som läsaren
behöver, och reparerar på det sättet både brustna själar och hjärtan. Den enda han inte verkar kunna
kurera är sig själv. Han lider fortfarande kval efter att hans stora kärlek försvann.

Ett ungt par färdas med bil söderut genom Sverige för att söka upp kvinnans biologiska mor, som hon
aldrig har träffat. I glesbygden längre nedåt landet hyr en äldre kvinna ut rum för resande tillsammans
med sin vuxne son. Tillsammans två stympade familjer som var och en på sitt håll hanterar sina brister.
I kontrasten mellan den slutna bilkupén och det öppna, tysta landskapet trappas spänningen upp mot det
oundvikliga våldet.

Vianne Mauriacs man ger sig av till fronten 1939. Frankrike invaderas av tyskarna och en tysk kapten flyttar in i Viannes hus. Om Vianne vill behålla sitt hem måste hon dela det med fienden. Med tiden
tvingas hon till allt större uppoffringar för att skydda sig själv och sin familj. Samtidigt befinner sig
Viannes syster Isabelle i Paris. Hon är en rebellisk artonåring som dras med i motståndsrörelsen när hon
förälskar sig i en partisan.

”Man får väl inte cancer på julafton”, tänker Agnes när hon känner en knuta i bröstet under morgonduschen. Men, det visar sig att cancer inte tar hänsyn till storhelger och snart befinner hon sig mitt uppe i
diagnoser och behandlingar. Samtidigt som Agnes kämpar med sin sjukdom går livet vidare runt omkring
henne och kräver hennes medverkan, vare sig hon vill eller inte.

En saga om modet att gå sin egen väg. Den unga Isobel och hennes vän Anived ger sig ut på en resa för
att finna en mytomspunnen man som har en alldeles särskild sten i sin ägo. De färdas på långa vägar, till
främmande stränder och mörka skogar och slutligen till det avlägset belägna Berget. På sin färd möter
Isobel och Anived olika individer som visar dem på rätt väg. Men viktigast av allt: de möter sig själva.

Andra boken om Angelika Lagermark och Salong d’Amour i Visby. För ett halvår sedan fångade Angelika
en brudbukett och tankarna på ett bröllop tog fart, men hon är tveksam. Är Magnus rätt man att leva
med? Hans mamma Judith är det definitivt inte. Angelika fick aldrig barnen hon längtade efter. Men när
lille Folke dyker upp får hon chansen att bli en viktig vuxen i hans liv. Så drabbas Folke av njursvikt och
behöver en ny njure.

Roman om ett år i Karin Boyes liv. 1932 lämnar Boye sin make, sina älskare och arbetet med tidskriften
Spektrum och reser till Berlin. Djupt deprimerad hoppas hon att psykoanalysen ska kunna bota henne.
Staden skrämmer, men hon upptäcker också en ny värld - klubbar och caféer där män öppet älskar män
och kvinnor älskar kvinor.

5.

•

Lazem, Nasser Naje: Drömmar i vaket tillstånd.

•

Martin-Lugand, Agnès: Lyckliga människor läser och dricker kaffe.

•

Nesser, Håkan: Nortons filosofiska memoarer.

•

Paasilinna, Arto: Krigshästen och andra kämpar.

•

Rosoff, Meg: Jonathan bortom all kontroll.

•

Swedenmark, Eva: Om ni inte börjar leva gör jag slut.

•

Thúy, Kim: Vi.

•

Vorberg, Agneta: Tills något annat tar vid.

•

Webb, Katherine: Sanningen om Alice.

6.

En sann skildring av hur en familj i Bagdad påverkas av sanktioner och otrygghet före och under Gulfkriget. Huvudpersonen är Nasser, en dagdrömmande pojke. Fadern Naje är guldsmed och före detta journalist som under decennier opponerat sig mot sittande regimer. När Naje får barn tillsammans med Wathbe
bestämmer han sig för att lägga av med politiken och inte ta några fler risker. Men ett år efter kriget dör
Naje i en bilolycka.

För ett år sedan förlorade Diane sin man och deras lilla dotter i en bilolycka. Sedan dess lämnar hon
knappt Parislägenheten där de bodde tillsammans. Bokkaféet som hon drivit - Lyckliga människor läser
och dricker kaffe - står och förfaller. För att fly undan minnena reser hon bort och hyr ett hus på den
irländska landsbygden. De rara hyresvärdarna gör allt för att hon ska trivas, vilket inte kan sägas om
deras brorson som blir hennes granne.

Norton är en av Sveriges mest beresta hundar. Han fick elva år av äventyr och vänskap med husse Håkan
Nesser. Här berättar Norton om sina resor, sina bästa livsnjutartips och insikter han fått av att leva med
oss tvåbenta. Håkan Nesser har skrivit en liten hyllningsbok till sin älskade hund.

Under krigsvintern 1942 är de sovjetiska soldaterna Savolenko och Kunitsin på underrättelseuppdrag i
Finland. Leningrad är belägrat av tyskarna och finnarna har ryckt fram ända till Svir. I samband med ett
angrepp på ett mejeri i Kymmenedalen hamnar Savolenko och Kunitsin av misstag i fiendeland.

Jonathan är ny i New York. Han känner sig förvirrad inför alla förväntningar på att han ska bete sig som
en vuxen människa. Chefen på reklambyrån där han arbetar är rubbad, sin lägenhet hyr han inte direkt
lagligt och förhållandet till flickvännen Julia är komplicerat. Så får Jonathan sköta sin brors två hundar
under ett halvår. De verkar fast beslutna att ordna upp hans liv - eller kanske förstöra det totalt.

Handlar om fyra väninnor i 60-års åldern som kallar sig De fyras gäng. De har umgåtts i åratal utan att
ha varit helt ärliga om sina liv. Nu föds idén att leva ut sina innersta drömmar, vilket snart underlättas av
att de snubblar över en förmögenhet.

En poetisk roman om sökande efter identitet i exil. Kim Thuy fortsätter på det spår hon tog upp i debutromanen Ru och återvänder till flykten från Vietnam i denna bok om den unga flickan, lillan i familjen, som
skyddas som en dyrbar flaska parfym av sina tre äldre bröder.

Kristin och Marie lever två helt olika liv. Trots att de är systrar har de ingen kontakt med varandra.
Gemensamt för dem båda är drömmen om en förändring. Advokaten Kristins storstadsliv i centrala
Stockholm kantas av lyx. Marie bor i ett renoveringsobjekt på landet utanför Göteborg och arbetar som
barnskötare. Båda gör en inre resa mot själslig tillfredsställelse. Omständigheter gör att systrarna till
slut träffas, något de inte är beredda på.

På en höjd ovanför den engelska staden Bath ligger familjen Alleyns herrgård. Här har sonen Jonathan
isolerat sig sedan han återvände från Napoleonkrigen. Tjänsteflickan Starling är övertygad om att han
ligger bakom Alices försvinnande - kvinnan Starling såg som sin syster. När Rachel Weekes flyttar till
staden korsas hennes och familjen Alleyns vägar. Hon dras in i en väv av lögner och misstro. Snart tycks
obekväma sanningar stiga upp till ytan.

•

Wikner, Sune: Carina och korpen.

•

Wikner, Sune: Carina och vargen.

•

Wikner, Sune: Carina och Olga.

•

Zweigbergk, Charlotta von: Fattigfällan.

•

Åberg, Disa: Operamopsen : en sällsam kärlekshistoria.

Del 1 i serien om Carina. Karelen, omkring år 1700. Svälten har skördat många offer och överklassen
utnyttjar situationen. Tjänstepigan Anna föder löjtnant Ekeskiölds oäkta dotter Carina, och en korpkoloni samlas vid huset. Den tycks ge henne märkliga krafter. Annas man Timo tvångsrekryteras av armén
och skickas till Ryssland där han felaktigt döms till döden. Tillsammans försöker Timo och Anna fly till
svenska Lappland, men kungens knektar gör allt för att stoppa dem.

Del 2 i serien Carina. Karis barn och barnbarn är spridda för vinden. Timo och hans fru Anna är på flykt
undan Karl XII’s rekryteringsgrupp tillsammans med sina tre barn. Jorma har svurit att dräpa kung Karl
och är honom i hälarna. Kari är på jakt efter de soldater som våldfört sig på hans dotter Marita. Och
Maritas dotter Olga har rymt till Stockholm för att leva som sällskapsdam.

Del 3 i serien om Carina. Chefen för Västerbottens regemente - major Niclas Ekeskiöld - inleder en hetsjakt på Anna och Carina som anklagas för att ha brutit mot kyrkans regler. Om de blir fångade kommer de
att brännas på bål. Ekeskiöld är också på jakt efter Timo och Pekka som anklagas för att ha gömt sig för
att slippa bli soldater. Carina rekryteras av de samiska gudarna för att hjälpa samebyn att överleva.

Beata har en ordentlig utbildning, en fin lägenhet och har själv uppfostrat fyra barn utan att någonsin
vara sen med en enda räkning. Hur kunde det bli så att hon som alltid varit så kompetent till sist är en av
dem som köar utanför Frälsningsarméns matutlämning? Det enda misstaget hon begick var att bli långvarigt sjuk. I Fattigfällan får vi följa Beatas kamp med socialen. Beatas öde är ett fiktivt exempel baserat på
dagböcker och anteckningar.

Stambytet i bostadsrättsföreningen Kastanjen sammanför människorna på oväntade sätt då de tvingas
dela kök och dusch i gemensamma utrymmen. Mopsen Malcolm blir förälskad i den avdankade operasångerskan Gullan Silfverstierna. Mopsens ägare, den barska utlandskorren Britta avskyr sin granne,
skandalmurveln Affe. Men i takt med att arbetet fortgår skapas nya relationer som förändrar allt. Malcolm iakttar och luktar sig till kärlek och oro i huset.

Deckare & thriller
•

Baldacci, David: Dödsdömd: Melvin Mars.

•

Bjørk, Samuel: Ugglan dödar bara om natten.

•

Bolton, Sharon J.: Daisy i kedjor.

Andra boken med Amos Decker. Den dödsdömde Melvin Mars står inför sin avrättning för mordet på sina
föräldrar tjugo år tidigare. Då beviljas han plötsligt ett oväntat uppskov. En annan man har erkänt brottet. Amos Decker, nyanställd på FBI, intresserar sig för Mars fall efter att han upptäckt likheter med sitt
eget liv. När en medlem i Deckers team försvinner, blir det tydligt att något mycket större än bara en dömd
brottslings liv står på spel.

Andra boken med kriminalpoliserna Mia Krüger och Holger Munch. En flicka hittas mördad i skogen,
liggande på en bädd av fågelfjädrar i en cirkel av ljus. Krüger och Munch blir snart kontaktade av en
anonym hacker som påstår sig ha funnit en makaber film på nätet som ger insikter i flickans öde. Samtidigt har de båda poliserna det problematiskt i privatlivet. I jakten på en hänsynslös mördare hamnar de
mitt i ett grymt dödsspel.

Hamish Wolfe kommer att sitta inspärrad resten av livet för att ha kidnappat och mördat tre kvinnor. Han
får mängder av beundrarbrev varje dag. Han är snygg, karismatisk och har en stor övertalningsförmåga.
Maggie Rose är framgångsrik advokat och bästsäljande true-crime-författare. Hamish vill ha henne som
sin advokat. Hon tror att hon är immun mot den charm som den här sortens man kan besitta. Men kanske
inte den här gången.

7.

•

Börjlind, Cilla & Rolf: Sov du lilla videung.

•

Cedervall, Marianne: Låt det som varit vila.

•

Connelly, Michael: Övergången.

•

Griffiths, Elly: En kvinna i blått.

•

Holt, Anne: Offline.

•

Kepnes, Caroline: Gömda kroppar.

•

Lane, Harriet: Det du inte minns.

•

Lindstein, Mariette: Sekten som återuppstod.

8.

Fjärde boken med poliserna Tom Stilton och Olivia Rönning. En dag träffar den hemlösa Muriel på en
mager gråtande flicka. Hon heter Folami och har flytt från Nigeria. Efter en attack mot Folami söker Muriel hjälp hos Tom Stilton. Han utreder tillsammans med Olivia Rönning ett mord på en okänd pojke som
hittats nedgrävd med halsen avskuren. När Olivia träffar Folami ser hon att flickan bär ett smycke som
har kopplingar till den mördade pojken.

Den fristående, andra boken om Anki Karlsson och Tryggve Fridman. Det är i mitten av november och
i gotländska Mullvalds är planeringen av årets tryffelfestival i full gång. Anki Karlsson har bjudit med
sig tre väninnor från fastlandet. Även Tryggve Fridman har fått besök. Strax efter middagen faller en av
gästerna ihop och dör. Tryggve är övertygad om att det inte är någon naturlig död och drar igång en egen
spaning tillsammans med Anki.

Kriminalroman med Harry Bosch. Efter alla år som polis i Los Angeles har Harry Bosch gått i pension.
Men hans halvbror, försvarsadvokat Mickey Haller, behöver hans hjälp. Han ska försvara en klient som
är åtalad för ett mord. Haller är övertygad om att klienten är oskyldig, trots att ingenting tyder på det. I
sitt sökande efter sanningen blir han själv måltavla.

Åttonde boken om rättsarkeologen Ruth Galloway och kommissarie Harry Nelson. Ruths vän Cathbad
vaktar ett hus i pilgrimsorten Walsingham i Norfolk. En kväll får han på kyrkogården syn på en ung
kvinna klädd i nattlinne och morgonrock. På morgonen hittas hon död utanför Walsingham och Nelson
kallas in. Samtidigt har en gammal vän till Ruth börjat få hätska, anonyma brev som riktar sig mot kvinnliga präster och refererar till ortens arkeologi.

Den nionde boken med Hanne Wilhelmsen. Under våren 2014 drabbas Oslo på nytt av terror. Den här
gången är det en islamisk samlingslokal som sprängs och 23 människor mister livet. Den organisation
som tar på sig terrorhandlingen hotar med fler dåd. Polisen kommer ingen vart i sökandet efter vilka som
ligger bakom organisationen. Hanne Wilhelmsen som arbetar med ett olöst försvinnande från 1996 ser
samband mellan dåtid och nutid.

Joe från thrillern ”Du” har hittat kärleken på nytt. Till en början är allt med den nya flickvännen Amy
helt perfekt. Men när Amy en dag försvinner och med henne Joes förstautgåvor av Philip Roth-böcker,
måste Joe ta till alla knep för att hitta henne. Han flyttar till Los Angeles, finner en bokhandel att arbeta i
och lyckas skaffa sig kontakter. Men oväntade möten och en ny relation med den rika arvtagerskan Love
får honom på andra spår.

Emma är hemmafru med en tvåårig son och ännu ett barn på väg. Hon har gett upp sin spännande karriär inom tv och känner sig nedstämd, låst och ensam. När Nina, den begåvade konstnären, sval, sofistikerad och välbeställd, sträcker ut en hand är det som en livboj för en drunknande. Det dröjer inte länge
innan Emma betraktar Nina som en god vän. Men vad Emma inte minns är att de en gång för länge sedan
kände varandra. Nina har däremot inte glömt.

Fortsättning på ”Sekten på Dimön”. Sektens ledare Franz Oswald sitter i häktet i väntan på rättegång,
men försöker trots det att inifrån fängelset bygga upp sekten på nytt, bl.a. med hjälp av sin advokat. När
bokens hjältinna Sofia bestämmer sig för att tala ut om sin tid i sekten förvandlas hennes liv långsamt till
en mardröm. Med hjälp av skickliga hackers spinner sektledaren ett nät av lögner kring Sofia och hon får
uppbåda alla krafter hon har för att bli fri från nättrollens förtal.

•

Moström, Jonas: Midnattsflickor.

•

Mårtenson, Jan: Silverapostlarna.

•

Nesser, Håkan: Eugen Kallmanns ögon.

•

Olsson, Fredrik T.: Ett vakande öga.

•

Robinson, Peter: När musiken tystnar.

•

Runcie, James: Dödens skugga.

•

Rydahl, Thomas: Eremiten.

•

Schulman, Ninni: Välkommen hem.

•

Tursten, Helene: Sandgrav.

Tredje boken med psykiatern Nathalie Svensson. Under valborgsmässofirandet i Uppsala våldtas två
kvinnliga studenter. Kort därpå hittas ännu ett offer. Nathalie Svensson kallas in för att bistå i utredningen liksom kommissarie Johan Axberg från Sundsvallspolisen. Misstankarna går till en man som är dömd
för flera våldtäkter sedan tidigare och nyss är utsläppt från fängelset. Han saknar alibi men Nathalie
anar dock att lösningen inte är så enkel.

Den 44:e Homan-deckaren. Den organiserade brottsligheten korsar Kristian Homans väg med ödesdigra
konsekvenser. Han tvingas dessutom motvilligt ställa sig frågan om spöken finns. Från sin lugna vardag i
antikaffären hamnar Homan i en ond cirkel. Ingredienser är Wagners musik, Karl den stores silverapostlar som kommit till Sverige som krigsbyte, utpressning, skattjakt och dödliga hot.

Året är 1995, en tid av främlingsfientlighet. På en högstadieskola i staden K- i det inre av Norrland ritas
det hakkors på väggarna och skrivs hotbrev. Här finns ett antal elever, lärare och en kurator samt den
nyligen avlidne lektorn i svenska: Eugen Kallmann. Vem var han egentligen? Hur står det till med utredningen av hans död? I en skrivbordslåda hittar någon lektor Kallmanns efterlämnade dagböcker.

Thriller som utspelar sig tre år före händelserna i ”Slutet av kedjan”. William och Christina Sandbergs
dotter Sara är spårlöst försvunnen. William är nerbruten och avstängd från sitt arbete på försvarshögkvarteret. Strömmen slås ut i stora delar av Sverige. William grips av sina forna kollegor, misstänkt för
att ligga bakom dåden. När en lång rad liknande attacker sker världen över, måste William försöka hitta
vem eller vilka som ligger bakom.

Femtonde boken på svenska med kriminalkommissarie Alan Banks. En natt kastas en tonårsflicka ut ur
en skåpbil mitt i ingenstans efter en gängvåldtäkt. Naken och med svåra skador söker hon hjälp, men blir
brutalt ihjälslagen innan hon hinner fram. Annie Cabbot får hand om fallet under överinseende av Alan
Banks. Parallellt med detta tar sig Banks motvilligt an en våldtäktsanmälan från 1967 mot en av dåtidens
hyllade tv-personligheter.

Den första boken med Sidney Chambers, kyrkoherde i Grantchester, som ofrivilligt dras in i en rad brottsfall. Tillsammans med sin vän polisinspektör Geordie Keating, blir Chambers inblandad i ett fall med en
Cambridge-jurist och ett misstänkt självmord.

På en strand i turistmålet Fuerteventura står en helt ny bil. I bagageluckan ligger en pappkasse med en
liten död pojke. Ingen saknar honom. Den lokala polisen försöker mörka händelsen, men den gamla eremiten Erhard vill inte släppa fallet. Han har för många år sedan brutit med fru och barn i Danmark och
livnär sig nu som taxichaufför och tillfällig pianostämmare för öns få rika människor. Den döde pojken
tvingar Erhard tillbaka till livet.

Den femte boken med journalisten Magdalena Hansson och poliserna Petra Wilander och Christer Berglund. Magdalena har blivit utsatt för grovt näthat och känner bara olust när hon blir inbjuden till en återträff med sin högstadieklass. På festen faller alla tillbaka i gamla mönster. Sent på kvällen hittas en av
klasskamraterna brutalt mördad. Dagen efter hittas ännu en i klassen död. Finns det fler som är i fara?

Andra boken med kriminalinspektör Embla Nyström. Nioåriga Amelie lämnar skolan i Strömstad för att
åka hem och hämta sina luciakläder, men hon återvänder aldrig. Så försvinner ännu ett barn och misstankarna riktas mot en tystlåten och udda tonåring i det lilla samhället. Men när en polis hittas död och
det kort därefter sker en brand i en lada, börjar polisen misstänka att andra krafter ligger bakom dåden.
Embla Nyström kopplas in på fallet.

9.

Fantasy
•

Pettersen, Siri: Kraften. (Korpringarna)

Korpringarna del tre. Dreysil, det första landet, är en kall värld där svaghet föraktas. Det är också en del
av Hirkas arv, hennes fars hemland, dit hon återvänt för att rädda Ymslanden och Rime. Men de likföddas törst efter Kraften är enorm och Hirka inser att krigen som hon vill stoppa är oundvikliga.

Skönlitteratur på engelska
•

•

10.

James, Peter: Love you dead.

Den tolfte i serien om Brighton-kommissarie Roy Grace. Kommissarie Roy Grace känner trycket från
sina överordnade. Hans tidigare fall ger honom fortfarande sömnlösa nätter, det har skett stora framsteg
med letandet efter hans försvunna hustru Sandy, och en gammal motståndare är tillbaka. Men nu tror han
en Black Widow arbetar i sin stad. En med ett giftigt sinne ... och giftig kompetens. Snart kommer Grace
till den skrämmande insikten att han kan ha underskattat hur farlig denna dam är.

Serier

Winblad, Louise: Hej hej vardag.

Seriestripar om de fantastiska småbarnsåren, underbara och jäkligt jobbiga. Sömnlöshet och tidsbrist
skapar kaos i huvudet och i hemmet. Sexlivet är obefintligt och sociala koder ryker all världens väg när
barnen hamnar i centrum. Egentid har man när man går på toaletten.

CD-böcker
•
•
•
•
•

Adler-Olsen, Jussi: Washingtondekretet. Inläsare: Reine Brynolfsson.
Börjlind, Cilla: Sov du lilla videung. Inläsare: Katarina Ewerlöf.
Olséni, Christina: Fågelskådaren. Inläsare: Anton Körberg.
Persson Giolito, Malin: Störst av allt. Inläsare: Lo Kauppi.
Rosman, Ann: Vågspel. Inläsare: Mirja Turestedt.

Mp3-böcker
•
•
•
•
•
•
•
•

Adler-Olsen, Jussi: Washingtondekretet. Inläsare: Reine Brynolfsson.
Bjørk, Samuel: Ugglan dödar bara om natten. Inläsare: Angela Kovács.
Börjlind, Cilla: Sov du lilla videung. Inläsare: Katarina Ewerlöf.
Eksvärd, Elaine: Medan han lever. Inläsare: Elaine Eksvärd.
Hemingway, Ernest: En fest för livet. Inläsare: Håkan Mohede.
Nesser, Håkan: Eugen Kallmanns ögon. Inläsare: Tomas Bolme, Anna Maria Käll.
Persson Giolito, Malin: Störst av allt. Inläsare: Lo Kauppi.
Rudberg, Denise: Disa.

Musik på CD
•
•
•
•
•

Andersson, Benny: Mitt hjärta klappar för dig.
Andersson, Hasse: Det bästa.
Lasse Stefanz: Roadtrip.
Ljungblahd, Samuel: The psalmist.
Wadling, Freddie: Efter regnet.

11.

Biografier
•

Jag var precis som du. Av Negra Efendić.

•

Mitt år som nomad : vägen till ett friare liv! Av Emil Sergel.

Journalisten Negra Efendić skriver sin egen historia om att fly från kriget och hamna i ett helt nytt land.
När Negra är elva år börjar något hända i den jugoslaviska republik där hon levt hela sitt liv. Skolgården
täcks av nationalistiskt klotter och det viskas om krig bland föräldrarna. Snart sätts Negra på en buss och
ser livet som hon hittills känt det försvinna.

Berättelsen om hur frilansjournalisten Emil Sergel efter en personlig kris bestämmer sig för att pröva på
ett liv som nomad, utan prylar, möbler och måsten. Under ett år luffar han runt i världen - ibland i folkvagnsbussen Alfie - och försörjer sig på att skriva resereportage. Han springer, åker skidor, lär sig yoga
och snorklar med hajar. Men framförallt lär han sig att leva enkelt.

Biografier om sjukdom eller funktionsnedsättning
•

Cancerland - tur & retur : livet som läkare och patient. Av Karin Wahlberg.

•

Hur jag dog : och fick klart för mig hur allt hänger ihop. Av Niklas Ekdal.

•

Mr Tourette och draken. Av Pelle Sandstrak.

•

Vägen ut : en loggbok om alkoholism och medberoende. Av Kjell-Olof Feldt &
Birgitta von Otter.

Författaren och läkaren Karin Wahlberg får i början av 2015 veta att hon har cancer i ändtarmen. Hon utreds
under ett antal veckor, opereras och är sedan tillbaka i arbetslivet. Här delar hon med sig av sina sjukdomserfarenheter och sina tankar om livet. I ett antal betraktelser utgår hon både från vad hon själv gått igenom som
patient och från livsavgörande skeenden av allmängiltig karaktär utifrån sin yrkesroll som läkare.

En skildring av ett självmordsförsök och vägen tillbaka som samtidigt är en undersökning av självmordets roll
i vår civilisation. 2011 krockar journalisten och författaren Niklas Ekdal med en motspelare på fotbollsplanen.
När han vaknar upp tål han varken ljus eller ljud och hösten 2012 står han inte längre ut. Vi får också följa
Niklas Ekdal från barndomen i Kisa på 60-talet till livet som familjefar och framgångsrik skribent.

Boken tar vid där ”Mr Tourette och jag” slutade. Pelle Sandstrak, vars liv präglades av tvångsritualer
och tics, bestämde sig för att söka hjälp när han på radio hörde talas om Tourettes syndrom. Här skildrar
han sin resa från ett liv i utanförskap till att idag vara så normal som han vill vara. Han skriver om alla
de människor som gjorde hans tillfrisknande möjligt: empatiska socialsekreterare, excentriska professorer och en galen begravningsentreprenör.

Efter många års hårt drickande beslutar sig Kjell-Olof Feldt vid 83 års ålder att återta kontrollen över det
liv som alkoholen håller på att ta över helt. Hans mål är inte att bli nykter alkoholist utan att kunna umgås
med vin och sprit måttligt och förnuftigt. Han har stöd av sin hustru Birgitta von Otter samt en läkare. Nu
har de skrivit ett slags loggbok där de ur var sitt perspektiv berättar om vad som hänt och vad de känt.

Reseguider
•
•
•
•
12.

Kap Verde : Guds smulor i Atlanten. Av Maith Håkansson.
Med familjen i Rom. (Första klass familjeguider)
Polen. Av Neil Schlecht. (Berlitz reseguide)
Thailand. Av Ben Davies. (Berlitz reseguide)

Faktaböcker
•

30 dagar vegetariskt : himla lätt & gott! Av Lotta Bäckström m.fl.

•

100 hemskaste. Av Helena Dahlgren.

•

De vilda Vasarna : en våldsam historia. Av Herman Lindqvist.

•

Ekoenkelt : vägen till en hållbar livsstil. Av Pernilla Johansson.

•

Generationsanpassat ledarskap : från Pearl Harbour till Pearl Jam : en bok som
lär dig att leda och motivera olika generationer. Av Linus Jonkman.

Recepten är uppdelade på 30 luncher, 30 middagar, 12 desserter samt ett antal tillbehör, sallader och
bröd. De flesta rätterna har korta tillagningstider och är förhållandevis lätta att tillaga.

Innehåller hundra omsorgsfullt utvalda skräcktips från 1818-2016. Från Frankenstein till Färjan, från
gotikmysrys till splatter. Här trängs penny dreadfuls med Den Goda Smaken, Cthulhu tar en svängom
med screamqueens och skräcken är skrämmande.

Boken handlar om svensk-dansk-baltiska krigarsläkten Vasas väg till makten från 1300-talet. Enligt
författaren tog de sig fram till tronen med list, lögn, bedrägeri, girighet och stor brutalitet. Under flera
sekler var de fogdar, militärer, biskopar och riksråd innan de lyckades gripa kungakronan.

Här presenteras de viktigaste valen för att nå en hållbarare livsstil. Bokens åtta kapitel riktar in sig mot
hemmet, resor och jobbet.

Här ges förklaringar till olika generationers drivkrafter, värderingar och attityder baserat på den uppväxttid
de kommer ifrån. Boken belyser även hur ”rätt ledarskap” betyder olika saker för olika generationer.

•

Gourmetpizza : för dig som gillar pizza på riktigt. Av Håkan Johansson.

•

Hjärnstark : hur motion och träning stärker din hjärna. Av Anders Hansen.

•

Släktforskarens lilla faktabok. Red. Mikael Hoffsten.

•

Slöjda i trä. Av Jögge Sundqvist.

•

Trappträning : korta, effektiva pass för hela kroppen. Av Sofia Sjöström Ståhl.

•

Träna bort den stressrelaterade ohälsan. Av Michail Tonkonogi & Helena Bellardini.

•

Våra 25 bästa svenska matsvampar. Av Michael Krikorev.

•

Webbredaktörens skrivhandbok : klarspråk på nätet. Av Karin Guldbrand & Helena
Englund Hjalmarsson.

Här finns recept på fyra degar för varierad krispighet och smak, såser och femton fyllningar. Även fem
söta pizzor fyllda med vaniljkräm, frukt och bär.

Allt vi gör förändrar hjärnan lite grann. Här visar Anders Hansen, överläkare i psykiatri, vilka mekanismer i hjärnan som omvandlar promenaden eller löprundan till en mental ”uppgradering”.

Innehållet baseras på statistiska uppgifter, ordlistor och andra publicerade fakta kring Sveriges befolkningsutveckling, familjestorlek, näringsgrenar, barnafödande, ut- och invandring m.m.

En grundbok som beskriver hur man slöjdar olika träföremål med kniv och yxa. Man får bland annat lära
sig att tillverka slevar, skålar, smörknivar, knoppar, skärbrädor och pallar.

En bok om intervallträning i trappa med bara den egna kroppen som belastning. Passen är tänkta att ge
kroppen vad den behöver – styrka och kondition - men utan att ta tid.

Inledningsvis sammanfattas vad stressrelaterad ohälsa är och hur många som drabbas. Andra halvan av
boken innehåller exempel på fyra träningsprogram anpassade för att motverka stressrelaterad ohälsa.

För varje art får vi lära oss dess kännetecken, var den finns, hur den bör plockas och beredas, vilka svampar som är likartade och vilka den eventuellt kan förväxlas med.

En handbok i hur man bäst uttrycker sig på nätet för att samtidigt fånga intresset och göra ett seriöst intryck.

13.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
•
•
•
•
•
•

Eriksson, Eva: Julia sätter sig.
Flygare, Ingrid: Du är bäst, Pytte!
Lavie, Oren: Björnen som inte var där.
Mendel-Hartvig, Åsa: Drakeld.
Mühle, Jörg: Lilla Kanin badar. (Pekbok)
Salmson, Karin: Varför finns jag?

Ca 6 - 9 år
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•

Bross, Helena: Fira med fest. (Klass 1B)

•

Gahrton, Måns: Djuren checkar in. (Hotell Gyllene Knorren)

•

Ljunggren, Magnus: Det hemliga brevet. (Riddarskolan)

•

Olczak, Martin: Vampyrer på Sergels torg. (Jacks förbannelse 1)

•

Stehn, Malin: Inte som Zlatan.

•

Wahldén, Christina: Du är modigast.

•

Wänblad, Mats: Vem bor i källaren?

Den tjugonde, fristående boken om klass 1b. Skolan fyller tio år och det ska bli maskerad. Alla ska klä
ut sig och det blir disko och lekar hela dagen. Alice ska vara prinsessa, Linus ska vara Dracula och Elin
troll. Maja vill helst bara vara Maja. Men när hon hjälper vaktmästaren Uffe att göra fint i gympasalen,
tänker Maja att hon kanske ska klä ut sig till vaktmästare. Ingår i serien Lätt att läsa.

Femtonde boken om Hotell Gyllene knorren. Hotellet står som vanligt tomt och för att tjäna lite extra
pengar måste mamma Ritva jobba på Finlandsbåten några veckor. Roger, Ingo och Isadora hoppas att
det ska gå bra utan familjens överhuvud på plats. Men när ett gäng fyrfota gäster checkar in samtidigt
som Ritva ovetandes bjuder in Allergiförbundet att hålla konferens på hotellet hotar katastrof.

Tolfte fristående boken om Riddarskolan. En ryttare kommer till borgen. Hon har ett hemligt brev till
kungen och det är bråttom. Alla riddarna tycker att den mystiska gästen är jättehäftig. De försöker
imponera på henne genom att visa sig stora och starka. Fiona, Egon och Urban tycker att de är löjliga.
Men när till och med deras lärare Rodrick blir förälskad, bestämmer de sig för att hjälpa till.

Fristående fortsättning på ”Spådomen om Jack”. Höstterminen har börjat och Jack har fått en kompis i
klassen - Wanda. Det är härligt, men också lite besvärligt. Jack har så många hemligheter som han inte
får avslöja för någon. Som att han är trollkunnig och att hans föräldrar har som jobb att ta hand om älvor,
sjöodjur och andra mystiska varelser. Extra jobbigt blir det när Jack tar med sig Wanda hem efter skolan.

Eddies pappa tjatar om att Eddie kommer att bli som Zlatan, och det är inte lätt för Eddie att leva upp
till. Han är duktig, ingen jonglerar med bollen som Eddie. Men efter sommarlovet märker plötsligt Eddie att han inte är snabbast längre och han förlorar i bolldueller. Många klasskamrater har vuxit under
sommaren och blivit tyngre också. I ärlighetens namn har Eddie inte tränat så mycket.

Knut är på barnonkologen, fast alla säger bonken. Här vårdas barn som har cancer och andra tumörsjukdomar. Den här dagen är det julafton och de flesta barn har fått åka hem. Knut skulle också fått åka
hem, men så fick han feber. Nu väntar han på att mamma, pappa och lillasyster ska komma. Så knackar
det på dörren. Det är sjukhusclownen Professor Persson som har tappat sin väska och behöver hjälp.
Det blir ett äventyr som Knut sent ska glömma.

Den nionde boken om familjen Monstersson. Ebba är hemma hos Boris när de plötsligt ser ett par lysande gula ögon i ett fönster i källaren. Vem kan det vara som gömmer sig där? Boris har ingen aning. Han
har aldrig varit i källaren, han vet faktiskt inte ens hur man kommer ner i den.

Ca 9 - 12 år
•

•

Gesén, Pernilla: Jennas första. (Dagbok för utvalda 1)

Tolvåriga Jenna skriver dagbok, men bara för utvalda, det vill säga sådana som glömt bort hur man
leker men inte alls känner sig som en fjortis. En del av dagboken handlar om hennes familj: mamma
egoist, pappa snäll och lillebror finast i världen. Allt börjar med att mamma reser långt bort och Jenna
blir kvar med en ledsen pappa och en lillebror som behöver kärlek. Men Jenna tänker verkligen inte
deppa hela hösten.

13 år och uppåt

McGovern, Cammie: Tala är guld : de sa allt till varann utom det allra viktigaste.
Amy är född med cerebral pares och måste gå med rullator. För att kunna tala behöver hon en dator.
Matthew har tvångssyndrom som gör livet svårt att leva. Amy vill anställa en jämnårig assistent under
sista året i skolan. När hon väl lyckats övertala sina föräldrar så anställs Matthew. Mötet mellan Amy
och Matthew blir början på en ovanlig vänskap.

CD-bok för barn
•

Gahrton, Måns: Djuren checkar in. Inläsare: Katarina Ewerlöf.

Fakta för barn
•

I mitt namn : en bok om att vara trans. Av Moa-Lina Olbers Croall.

•

Nova och demonerna! : en bok om att längta efter en mamma man inte kan bo hos.
Av Lisbeth Pipping.

Boken bygger på intervjuer med transpersoner, såväl ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Här finns
också fakta om trans och tips till den som är transperson.

Det är inte Nova som drivs av demoner - det är hennes mamma. Nova är tolv år och bor i ett familjehem.
Hennes mamma lider av schizofreni och det gör henne ganska galen. Nova placeras i ett familjehem, hos
Peter och Lena, där det också bor två andra barn.

•

Vad är grejen med kroppen? Av Martin Svensson.

Här ges svar på frågor som man kan ha om kroppen. T.ex. hur många hårstrån man har på huvudet,
varför hjärtat dunkar, varför man måste dricka vatten när man ändå kissar ut det och varför man måste
sova trots att det är roligare att vara vaken.
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