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Medicin
•

Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada.
Av Jonas Wikström. 3. uppl.

Akutsjukvården befinner sig i ständig utveckling när framsteg görs och nya metoder utvecklas. I denna
nya upplaga har ett antal behandlingsmetoder och riktlinjer i boken uppdaterats för att ge läsaren högaktuella kunskaper om modern akutsjukvård t.ex. på en akutmottagning, i en ambulans, på en vårdavdelning, IVA eller familjeläkarmottagning.

•

Allt är gift : om dödliga ämnen och deras roll i historien. Av Olle Matsson.

•

Att möta människor i trauma : om ensamkommande unga. Av Lilja Cajvert.

•

Delaktighet och patientmedverkan. Red. Ann Catrine Eldh.

•

Endodonti. Av Fredrik Frisk.

•

Fysiologi - med relevant anatomi. Av Olle Henriksson. 4. uppl.

•

Inte så farligt som många tror : katastrofer och svensk kemofobi. Av Lennart Dencker.

•

Mellan hälsa och ohälsa : ett livsloppsperspektiv. Av Eva Jeppsson Grassman.

•

KOL i primärvården. Av Kjell Larsson. 2. uppl.

Gifterna hjälpte människan att få herravälde över planeten men har också bistått henne vid krig, mord
och försök till massutrotning. Från Sokrates, via Kleopatra och Dan Andersson till nazisternas koncentrationsläger, från pilgiftsgroda till arsenik och botox.

Boken är en kunskapskälla och möjlighet att känna igen sig, ett underlag för samtal med andra och
reflektion, speciellt när man upplever hopplöshet och hjälplöshet eller känner sig oförmögen att hjälpa
traumadrabbade personer.

Boken omfattar två övergripande kapitel som introducerar och problematiserar patientdelaktighet och
fyra kapitel som belyser begreppet ur olika, specifika perspektiv. De generella kapitlen kan läsas för sig,
eller i kombination med ett eller flera fallbaserade kapitel, utifrån läsarens aktuella kunskapsbehov eller
intresse.

Den här boken förklarar hur klinisk endodonti av hög kvalitet kan bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Innehållet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och ger insikter som kan
komma till nytta i arbetet kring patienten.

Denna fjärde uppdaterade upplaga har bland annat utökats med figurer/bilder, tabeller och text i framförallt kapitlen om styrning, rörelseförmågan, gasutbytet och kroppsvätskeregleringen. Även antalet
pedagogiska rutor med koppling av fysiologin till sjukdomar och vardagssituationer har utökats och i
viss mån uppdaterats.

I boken redogör författaren, Lennart Dencker som är professor emeritus i toxikologi, för ämnen som
varit uppe i debatten, bland annat hormoslyr, amalgam, akrylamid i chips, arsenik i ris och hormonstörande och cancerframkallande ämnen i bland annat plast. Där beskrivs principerna för hur miljögifter
tas upp och hur de verkar i kroppen.

I bokens kapitel presenteras studier av olika mellanrum mellan hälsa och ohälsa under skilda faser av
livet. Utgångspunkten är ett livsloppsperspektiv som med hjälp av olika tidsbegrepp riktar sökarljuset
mot tiden före och efter sjukdom liksom mot tiden emellan.

Boken går igenom basal lungfunktion, begrepp och definitioner som har relation till KOL, riskfaktorer
för sjukdomsutveckling och ger en kortfattad beskrivning av den inflammatoriska reaktionen vid KOL.
Den kliniska bilden, olika sjukdomsuttryck och KOL-diagnostik beskrivs mer ingående.

1.

•

Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. Av Ann-Kristin Ölund.

•

Psykisk ohälsa hos äldre. Av Susanne Rolfner Suvanto. 2. uppl.

•

Se vem jag är! : personcentrerad vård vid demenssjukdom.
Av Anne Marie Mork Rokstad.

Det här är en handbok som beskriver den medicinska omvårdnaden om personer med svåra flerfunktionshinder. Det tar upp symtom på olika problem, vilka behandlingsalternativ som finns samt hur den
praktiska omvårdnaden går till.

Var femte person över 65 år beräknas lida av psykisk ohälsa. Dit hör bland annat depression, ångesttillstånd, substansbrukssyndrom och psykossjukdomar. Men trots att så många äldre drabbas uppmärksammas denna ohälsa betydligt mindre än till exempel demenssjukdomar. Många får inte heller den vård och
omsorg de behöver.

Den här boken ger djupare insikter i personcentrerad vård av personer med en demenssjukdom. Teoretiska resonemang illustreras och konkretiseras med personliga berättelser från demenssjukas vardag.

•

Sömngåtan : den nya forskningen om sömn och drömmar. Av Matthew Walker.

•

100 % hälsa : motivation, mat, motion. Av Peter Feldt.

Sömn är en av de viktigaste delarna av våra liv men förminskas allt mer. Här skriver hjärnforskaren
Matthew Walker om de senaste årens forskning kring vad som händer när vi sover och varför sömnen är
helt livsavgörande och hur sovandet förändras under olika skeden i livet.

I den här boken får du all information, motivation och inspiration du behöver för att påbörja din resa mot
en hållbart hälsosam livsstil. Oavsett om ditt mål är att klara ett långlopp eller bara att resa dig ur soffan
och gå ut och gå.

Psykologi
•

Att dyka efter sjöhästar : hur vårt minne fungerar, hjälper och sviker oss.
Av Hilde Østby.

Boken presenterar kunskaper om hur minnet fungerar genom att intervjua personer med extremt bra
minne och extrem glömska, de som har falska minnen och minnen av trauman. Vad händer med hjärnan
hos en skådespelare som memorerar repliker, en stormästare i schack eller en överlevande från Utøya?

•

Farliga prinsessor och ljuva monster : om normutmanande föräldraskap.
Av Lina Bodestad.

I en lättsam, inkluderande och icke-dömande bok förankrad i psykologisk kunskap och forskning visar
psykolog Lina Bodestad både vilka effekter normer och könsstereotyper får på våra barn, och i förlängningen på hela vårt samhälle, och hur vi kan utmana dem för att få till positiva förändringar.

2.

•

Ingrip! : en handbok i vardagligt civilkurage. Av Frida Ekerlund.

•

Nu är det kul igen : från utmattning till arbetsglädje. Av Karin Adelsköld.

Civilkurage går att träna! I denna handbok finns verktyg för att träna och utöva praktiskt civilkurage.
Även fast våra vardagsliv kan se olika ut så stöter vi alla på förtryck och orättvisor i olika former. Det
kan till exempel vara en rasistisk kommentar på bussen, ett sexistiskt skämt i fikarummet eller härskartekniker under ett grupparbete.

Forskningsresultaten är tydliga: glada anställda presterar bättre, medarbetare som har kul känner minskad stress och kunder som får skratta köper mer. Dessutom och inte minst: humor är en riktigt effektiv
metod för god arbetsmiljö och färre sjukskrivningar.

•

Prata med barn i sorg. Av Eva Gerger.

•

Psykologin som vetenskap : vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska
grunder. Av Lars-Gunnar Lundh.

Prata med barn i sorg är en enkel handbok som kan summeras i en enda mening: Så här gör du för att
prata sorg med barn - här och nu. Den riktar sig främst till yrken som arbetar med barn, likt vårdpersonal, lärare och människor inom socialtjänsten men kan lika gärna läsas av vem som helst som vill lära sig
mer om sorg.

Att vetenskapsteori och metodlära hänger ihop är utgångspunkten för denna bok. På ett unikt sätt kombinerar den vetenskapsteori med en grundläggande genomgång av olika typer av psykologisk forskningsmetodik. Med hjälp av konkreta exempel, tillämpade på psykologins ämnesområde, levandegörs vetenskapsteoretiska frågeställningar och abstrakta metodbegrepp.

•

72 meditationer - för dig som inte har tid att meditera. Av Saleh Vallander.

Meditation ger en bredare aktivering av hjärnan och ett mer harmoniskt kroppstillstånd, det har flera
studier visat. Eftersom alla är unika och för att meditation måste kännas rätt, finns här 72 olika tekniker
som alla är praktiska och enkla att utföra.

Sociologi & samhällsvetenskap
•

Gamla synsätt spökar än : funktionshinder genom tiderna. Av Margareta Persson.

•

Intervjuer. Av Anette Hallin.

Boken handlar om en osynlig del av vår historia, om hur människor med funktionsnedsättningar betraktats och behandlats genom tiderna. Den ställer frågor om allas lika värde, i en tid när gamla synsätt
börjat spöka igen.

Det finna många olika sätt att genomföra en intervjustudie och här redovisas fyra intervjutyper: den
opartiska, den tolkande, den dialogiska och den kritiska. Boken beskriver också intervjuandets hantverk,
alltifrån planering till själva intervjusamtalet och skrivandet av en text diskuteras.

3.

Nya medicinska e-böcker

4.

Skönlitteratur
•

Ackebo, Lena: Darling Mona.

•

Bergin, Birgitta: Holländarn.

•

Blom, Jonas Hjalmar: Förvaltningen : en roman om offentlig sektor.

•

Colgan, Jenny: Sommar på den lilla ön i havet.

•

Davidsson, Anna Suvanna: En apa i Rågsved.

•

Diamond, Lucy: En sommar i Brighton.

•

Feldt, Felicia: Dödsbädden.

•

Grøndahl, Jens Christian: Ofta är jag lycklig.

Fortsättning på ”Världens vackraste man” och ”Kära Barbro”. Monas och Barbros mamma har just
dött. Mona måste lämna sitt nya hem på Mallorca för att åka till begravningen i Stockholm. Med hjälp
av sin dagbok försöker Mona se tillbaka på sin barndom. Väl i Stockholm vill Mona också göra upp med
en annan del av sitt liv. Hon stämmer möte med exmaken Torbjörn för att erbjuda honom sin vänskap.
Mötet får henne att se såväl på honom som på sig själv med andra ögon.

Karins tillvaro rasar samman när hennes pappa dör och hon inser att lögner och hemligheter är orsaken
till hennes kärlekslösa barndom. Hennes länge förträngda minnen bildar plötsligt en ny sanning. Nu
måste Karin ta reda på vem som är hennes riktiga far. Det blir början på en resa där Karins sökande
leder tillbaka i tiden, till nazismens fasansfulla terror och till 1960-talets Halmstad. Varför lämnade hennes pappa familjen?

På Förvaltningen förenas en grupp medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och syfte. Varje dag
går de till jobbet och gör sitt jobb. Skrivandet av promemorior, kompetensutveckling, digitalisering, fördelningen av fruktkorgen, kaffemaskiner, översättningar till minoritetsspråk och inköp av konsulttjänster
verkar dock överskugga kärnuppdraget vad är det de håller på med egentligen?

Den lilla ön i havet, del ett. Flora valde storstan framför den ödsliga skotska ön Mure där hon växte
upp, men så tvingar ett jobbuppdrag henne tillbaka till ön. Plötsligt bor hon åter med sin pappa och sina
högljudda bröder. I ett försök att göra tillvaron på ön dräglig bestämmer hon sig för att ta sina matlagningskunskaper och gjuta liv i det dammiga, lilla rosa huset i hamnen och sluta fred med de misstag hon
en gång gjort.

Tess är känslomässigt kidnappad. Utåt sett lever hon ett perfekt familjeliv, men livet som hon lever
tillsammans med Rikard och de tre barnen i Stockholms innerstad har sakta men säkert brutit ner henne.
Den sprudlande livsnjutaren som hon tidigare identifierade sig med har förvandlats till en person som
hellre stannar hemma och smygonanerar på toaletten när resten av familjen går till parken. Rikard kal�lar henne för Tråk-Tess och styr henne med järnhand. Många gånger har Tess försökt lämna, men ändå
blivit kvar.

I ett hus vid Brightons strand bor tre hyresgäster. Rosa har börjat om sitt liv och arbetar numera med
mat, men börjar tvivla på sitt val. Georgie vill lyckas som journalist men hamnar snart i trubbel. Charlotte kämpar med att komma över en stor sorg och vill bara gömma sig i sin lägenhet. Men Margot,
damen som bor på husets högsta våning, har andra planer för Charlotte. Dessa tre kvinnor lär känna
varandra och ett nytt kapitel i deras liv påbörjas.

Utifrån egen erfarenhet av att arbeta på ett hospis skriver författaren allt sett ur dödsbäddens synvinkel.
Det ger en bild av det moderna döendet med liv som ibland förlängs längre än vad patienten vill.

Ellinors man Georg har just gått bort och hon behöver anförtro sig åt någon. Hon väljer att berätta för
sin döda väninna Anna, tillika hennes Georgs första hustru. Anna var mamma till de tvillingsöner som
Ellinor tagit hand om men också kvinnan som hade ett förhållande med Ellinors första man. En historia
om svek och otrohet rullas upp men även Ellinors egen livshistoria. Nu måste Ellinor, 70 år, bestämma
sig för vad hon vill göra med resten av sitt liv.
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•

Hashimi, Nadia: Pärlan som sprängde sitt skal.

•

Keyes, Marian: På egen hand.

•

Klang, Sigrid: Sigrid sover på soffan.

•

Klingberg, Ewa: Lånat silver och krossat glas.

•

Lindgren, Barbro: Jag är som en lövsalsfågel.

•

Lunde, Maja: Blå.

•

Lykke, Nina: Nej och åter nej.

•

Oates, Joyce Carol: Mannen utan skugga.

Rahima lever i Kabul med sina systrar och deras oberäknelige och drogberoende far. Deras liv är hårt
styrt eftersom de inte får vistas utomhus utan en manlig släkting. När fadern inte är tillgänglig kan de
alltså inte gå till skolan eller handla mat. Deras enda möjlighet är att låta Rahina bli en bacha posh,
det vill säga att hon klär sig som en ung pojke och kan ta ansvar för sina systrar. Men allt förändras när
Rahima och hennes systrar hastigt gifts bort och Rahima blir fjärde hustru till Abdul Khaliq. Nu när hon
vet vilken frihet männen har kan hon omöjligt anpassa sig till sitt nya liv.

Amys man Hugh tar en paus från deras äktenskap, deras barn och deras liv tillsammans. I sex månader
tänker Hugh resa runt i sydöstra Asien. Mycket kan dock hända på sex månader. När Hugh kommer
tillbaka, om han kommer tillbaka, kommer han då att vara samma person som Amy gifte sig med? Kommer hon att vara densamma? För om Hugh har tagit en paus från äktenskapet, då betyder det väl att Amy
också har en paus?

Detta är två berättelser som är en enda berättelse – Sigrids. Den lilla Sigrid är sju år gammal och flyr
från det fysiska och psykiska våldet hemma till bästisen Lillis i huset intill, där alla alltid är fulla men
glada och varma och där ingen slår. Den stora Sigrid är gift med en alkoholiserad äldre man och medberoende. För att inte bli galen och gå sönder tröstar hon sig med andra män och biter ihop. Tills makens
missbruk börjar gå ut över de gemensamma barnen.

Jeanette begraver sin förolyckade man och känner sig framför allt lättad. Nu behöver hon inte ta tag i
pappersarbetet och bodelningen som den planerade skilsmässan skulle innebära. Men knappt är maken
i graven förrän Jeanettes besvärliga svärmor kräver att få flytta in i huset. Jeanette flyr då upp till husets
vind, som behöver rensas ut. Där gör hon ett oväntat fynd något som för henne samman med ett gripande
livsöde i slutet av 1800-talet.

Barbro Lindgren funderar, med lite hjälp av berömda filosofer och författare, över livets stora och små
frågor. Men även djur, grannar, barnbarn och inte minst korvskinnen vid Fäholmen spelar viktiga roller.

År 2017 är Signe snart sjuttio år men seglar ensam bort från sin barndomsbygd i Norge för att konfrontera mannen som hon en gång älskade. Det är bara hon, båten som heter ”Blå” och en märklig last. År
2041 är David på flykt med sin lilla dotter genom ett Sydeuropa som är drabbat av torka, där nord står
mot syd, och där vattnet inte längre räcker till alla. Allt förändras den dag då de upptäcker en segelbåt i
en övergiven trädgård långt inne i landet.

Ingrid och Jan har varit gifta i ett kvarts århundrade. Sönerna är stora nog att räknas som vuxna men
uppför sig som hotellgäster. För Ingrid har både familjelivet och läraryrket mist sin glans. Jan, däremot,
har blivit befordrad till departementschef och drömmer om sin femton år yngre kollega Hanne. Hanne
som i sin tur är i färd med att bli förbisprungen på familjefronten när väninnorna gifter sig och skaffar
barn.

Den 17 oktober 1965 klockan 09.07 möter Margot Sharpe den karismatiske Elihu Hoopes för första
gången. Hon är en ung ambitiös neuropsykiatriker. Han är en trettiofemårig man vars korttidsminne har
ödelagts av en hjärninflammation. Margot viger sitt liv och sin karriär åt den exceptionelle patienten och
blir allt mer besatt av de möjligheter Projekt E.H. rymmer.

•

O’Flanagan, Sheila: Livet kan börja.

•

Omar, Sara: Dödstvätterskan.

•

Ragde, Anne Birkefeldt: Det är min tur nu.

•

Roberts, Nora: På öppet hav.

•

Ruiz Zafón, Carlos: Andarnas labyrint.

•

Sager, Riley: De sista flickorna.

•

Weiner, Jennifer: Den du älskar.

När Imogen försvinner spårlöst står hennes familj handfallen. Någon som lever ett perfekt liv försvinner
väl inte frivilligt? Alla har ju sett hur hennes man Vince behandlar henne som en prinsessa och Imogen
själv har många gånger sagt hur lycklig hon är. Men ingen vet vad som egentligen har pågått i hemmet
och att Imogen har planerat att lämna sin kontrollerande make i åratal. När hon ser chansen till en nystart lämnar hon allt och bosätter sig i den franska by där hon bodde som barn. Men ska hon kunna börja
om på nytt, eller kommer Vince och hans mörka hemlighet att hinna ikapp henne?

I en vindpinad by i Kurdistan föds en flicka som får namnet Frmesk. Faderns vrede väcks. Han önskade
sig aldrig en dotter. Frmesks farmor insisterar på att hon könsstympas omedelbart, men hennes mamma
fruktar att hon är för liten och svag för att överleva ingreppet. När makens våldsamma beteende och hot
mot flickan blir värre ser mamman ingen annan utväg än att gömma Frmesk hos morföräldrarna. Mormodern är dödstvätterska. Hon har den skamfyllda uppgiften att ta hand de kvinnolik som ingen annan
vill begrava, kvinnor som mördats på grund av att det ansetts ha smutsat ner familjens och heder.

Den femte boken om en familj med rötterna i släktgården Neshov utanför Trondheim som började med
”Berlinerpopplarna”. Torunn fortsätter arbetet med att rusta upp gården och blir allt mer involverad i
farbordern Margidos begravningsbyrå, och de två kommer att stå allt närmare varandra. På ålderdomshemmet sitter den gamle Tormod Neshov och plågas av de minnen som sköljer över honom, minnen som
kastar ett nytt ljus över relationerna i släktens historia och runt gården Neshov.

Första boken om Familjen vid Chesapeake Bay. Äventyraren Cameron Quinn har återvänt hem för att
uppfylla sin adoptivfars sista önskan - att ge 10-årige Seth samma trygghet som Cam själv en gång fick.
Cam och hans bröder måste visa sig mogna för uppgiften, något som inte blir lättare när den bestämda
och livfulla socialarbetaren Anna Spinelli kliver in på gården - och rakt in i Cams hjärta.

Ett uppdrag från säkerhetstjänsten får Alicia Gris att återvända till sin hemstad Barcelona. Hennes
uppgift är att ta reda på vad som hänt den tidigare fängelsechefen Mauricio Valls, som försvunnit under
mystiska omständigheter. I sin ägo hade ministern en mytomspunnen bok ur serien Andarnas labyrint,
som får Alicia att minnas händelser i sin egen historia. Boken leder henne till den förtrollande bokhandeln Sempere & söner.

Medierna kallar dem De sista flickorna - Quincy, Sam och Lisa. De är de enda överlevarna från tre separata massakrer, förenade av det trauma de gått igenom. När Lisa dör under mystiska omständigheter och
Sam dyker upp oannonserad vid hennes dörr måste Quincy erkänna för sig själv att hon egentligen inte
vet någonting alls om de två andra. Kan hon lita på dem? Kan det sluta med att bara en av dem är kvar?

Rachel och Andy är åtta år gamla när de möts för första gången på akuten. När de skils åt tror de inte att
de någonsin kommer att ses igen, men under tre decennier korsas deras vägar och vänskapen växer till
något mer. Genom skolan, äktenskap, skilsmässor, framgångar och förluster hittar Andy och Rachel om
och om igen tillbaka till varandra. Till slut måste de bestämma sig för om kärleken är tillräcklig för att
övervinna olikheterna och avståndet.

Skönlitteratur på engelska
•

Harvey, Samantha: The western wind.

15th century Oakham, in Somerset; a tiny village cut off by a big river with no bridge. When a man is
swept away by the river in the early hours of Shrove Saturday, an explanation has to be found: accident,
suicide or murder? The village priest, John Reve, is privy to many secrets in his role as confessor. But
will he be able to unravel what happened to the victim, Thomas Newman, the wealthiest, most capable
and industrious man in the village?

7.

Deckare & thriller
•

Adler-Olsen, Jussi: Hon tackade gudarna.

•

Buthler, Dan & Dag Öhrlund: Kejsaren.

•

Child, Lee: Midnattslinjen.

•

Cleveland, Karen: Hon som inte vet.

•

Fellowes, Jessica: Mysteriet på Asthall.

•

Harper, Jane: Falska vänner.

•

Hedström, Ingrid: Brandgata.

8.

Affärsmannen Peter de Boers levebröd är att krossa företag på beställning. Han är född i Indonesien
men uppväxt i Holland under tuffa omständigheter. Hans nya medarbetare Nicky Landsaat kommer från
en liknande bakgrund. Den irakiska säkerhetstjänsten ber Peter att försätta ett stort västerländskt bolag
i konkurs. När man hotar att avslöja hans förflutna känner Peter sig tvungen att ta uppdraget. Både han
och Nicky blir insnärjda i ett livsfarligt spel.

En bok med psykopaten Christopher Silfverbielke. Christopher har lyckats att ta sig från tillvaron som gigolo till en äldre amerikansk mångmiljonärska, men han behöver fortfarande pengar och genomför därför
sin mest ondskefulla idé hittills. Kommissarien Jacob Colt bestämmer sig för att det enda sättet att stoppa
Silfverbielke är att döda honom. Tillsammans med Hector Venderaz sätter han planen i verket. På en ö i
Stilla havet drabbar de samman.

Den 22:a thrillern med den f.d. militärpolisen Jack Reacher. I en panthandel i en liten stad i Mellanvästern ser Reacher en klassring från West Point, arméns officershögskola. Ringen är en kadettkvinnas och
Reacher som själv har varit student på West Point vet vad hon har gått igenom för att få ringen. Varför
skulle hon göra sig av med den? Reacher spårar ringen tillbaka till dess ägare, och sökandet för honom
till Wyomings ödsliga vildmark.

CIA-analytikern Vivian Millers uppdrag är att avslöja ryska spionceller i USA. Hon kommer över en hemlig mapp som innehåller bilder på infiltratörer som lever i landet under täckmantel. Ett par klick senare
är hennes jobb, hennes man och till och med hennes barn hotade. Vivian har svurit på att försvara sitt
land mot alla fiender, men nu står hon inför ett omöjligt val. Hon slits mellan plikttrogenhet och förräderi,
kärlek och misstänksamhet.

Året är 1920 och Louisa Cannon drömmer om en väg ut ur fattigdomens London. Louisas räddning blir en
anställning i hushållet hos den berömda familjen Mitford på Asthall Manor i Oxfordshire. Som barnsköterska och sällskap till Mitfordsystrarna fäster hon sig särskilt vid den äldsta systern, klipska och vackra
sextonåriga Nancy. Nancy älskar detektivhistorier och vill upptäcka världen utanför Asthall Manor. När
sjuksköterskan Florence Nightingale Shore, guddotter till sin berömda namne, plötsligt mördas på ett tåg
på väg till Hastings, finner sig Louisa och Nancy intrasslade i mordhärvan. Ett mord vars efterverkningar
sträcker sig ända till Asthall Manor.

Andra boken med kommissarie Aaron Falk. Fem kollegor ger sig ut på hajk i den australiensiska vildmarken. När kvinnorna kommer tillbaka är de skräckslagna och en person, Alice, saknas. Aaron Falk kallas
in då Alice är hans kontakt på insidan i utredningen av företaget de jobbar på. När Falk gräver i fallet
framträder en giftig bild av gamla band och brutna förtroenden. Samtidigt börjar tiden rinna ut för att
hitta Alice vid liv.

Tredje boken med diplomaten Astrid Sammils. En förödande skogsbrand rasar i Astrids hemtrakter
samtidigt som hennes förra chef Agneta Myhre hittas mördad. Snart finner polisen bevis som talar för att
mordet på Agneta Myhre har samband med kriget i Bosnien under 1990-talet, där Astrid och Agneta båda
arbetade med humanitärt bistånd. Agneta bär på en mörk hemlighet från tiden i Bosnien, en hemlighet
som bara Astrid känner till.

•

Jungstedt, Mari: Ett mörker mitt ibland oss.

•

Kallentoft, Mons: Falco.

•

Mårtenson, Jan: Den engelske kusinen.

•

Neuhaus, Nele: Annars skjuter jägaren mig.

•

Olséni, Christina: Strandhotellet.

•

Sarenbrant, Sofie: Syndabocken.

•

Sehlstedt, Kicki: Sweet Lolita.

Den fjortonde kriminalromanen med kommissarie Anders Knutas i Visby. Under havskappseglingen
”Gotland Runt” blåser det upp till storm och masten knäcks på en av båtarna. Besättningen tvingas söka
skydd i en vik med lugnare vatten. I strandkanten ligger en död man med krossad skalle, munkavle och
bakbundna händer. Kommissarie Knutas kastas in i en mördarjakt som leder honom in i ett mörker han
aldrig kunnat föreställa sig.

Herkulesserien, del fem. När en ung man knuffar ner flera pendlare framför tunnelbanan avskrivs han som
en ensam galning. Sverige är i sorg och polisen söker en försvunnen informatör. Kriminalinspektör Zack
Herry kämpar med tilliten i sin nya relation. Samtidigt utsätts han för en rad märkliga sammanträffanden
med dödlig utgång. När bitarna faller på plats är det minuter ifrån att tusentals människor kommer att
drabbas mitt i Stockholm.

Den 46:e Homan-deckaren. Det börjar i baren på anrika Mount Nelson Hotel i Kapstaden. Homan är i
Sydafrika med sin flickvän tillika chef vid Säpo, men i stället för semester i vindistrikten dras de in i en
härva av korruption och storpolitik. Kina och Ryssland figurerar bland intressenterna, korruption och
politisk maktkamp finns med i spelet liksom en afrikansk diktator och brittiska underrättelsetjänsten MI6.

En bok med kriminalpoliserna Pia Kirchhoff och Oliver von Bodenstein. Dagarna innan sin bröllopsresa
nås Pia av ett telefonsamtal. I det lilla samhället Eschborn utanför Frankfurt har en äldre kvinna skjutits
ihjäl av en okänd gärningsman. Kort därpå inträffar ytterligare ett liknande mord. Pia och hennes chef
Oliver söker efter en mördare som tycks välja sina offer godtyckligt - och de kommer en mänsklig tragedi
på spåren.

Mord i Falsterbo, del fyra. När Ragnar och hans pensionärskompisar ger sig ut i hans nya segelbåt hittar de båtens tidigare ägare, Gustav Sparre, död. Egon och Ragnar bestämmer sig för att slänga honom
överbord, men kroppen fastnar i en tamp. Det blir stor uppståndelse i Skanörs hamn när båten anländer
och Skanörs poliser har fått ett komplicerat spaningsmord på halsen. Samtidigt bestämmer sig Egon för
att testa nätdejting och det slutar i katastrof.

Sjätte delen i serien om kriminalinspektör Emma Sköld. En inbrottsvåg drar genom Bromma och tjuvarnas
metoder blir allt värre. När ett mord på en tonårspojke skakar idyllen kopplas Emma Sköld in på fallet.
Allt pekar på ett villainbrott som har gått snett. Misstankarna riktas mot familjens städerska som hittade
offret. På forumet Brommavännerna sprids hatiska fördomar om henne och utländska gästarbetare. Men
när fler personer hittas döda tar Emma saken i egna händer, och försätter därmed sig själv och andra i
livsfara.

Trettonåriga Matilda söker kickar tillsammans med nya vänner i en frånvarande vuxenvärld. Samtidigt
hittas en kvinna död efter en bröllopsfest i Stockholms skärgård. Den döda kvinnan visar sig vara syster
till journalisten Aida Svantesson. I efterforskningarna efter systerns död får hon hjälp från oväntat håll av
kriminologiprofessorn Kajan Berglund, som rör sig i såväl akademiska kretsar som i tv-världen och blir
en viktig pusselbit i Aidas sökande.

Fantasy
•

Rothfuss, Patrick: En vis mans fruktan. Del 1 och 2.

Fortsättning på ”Vindens namn”. Första och andra volymerna av andra delen i trilogin ”Berättelsen om
kungadråparen”. Kvothe tvingas lämna universitetet och söka lyckan utomlands. Han möter adelsmän
och rövare, lär sig hemliga stridskonster och följer mystiska Felurian till Älvalandet.
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Biografier
•

Den sista flickan : berättelsen om min fångenskap och kamp mot Islamiska staten.
Av Nadia Murad.
Livet i byn Kocho i norra Irak är lugnt och stilla. Som barn drömmer Nadia Murad om att bli historielärare eller öppna en skönhetssalong. I augusti 2014 kidnappas Nadia, som nyss fyllt 21, och säljs som
sexslav till Islamiska staten. Hennes familj mördas brutalt. Hon utsätts för upprepande misshandel och
våldtäkt innan hon lyckas fly. Idag är hon bosatt i Tyskland och är goodwill-ambassadör för FN. 2016
nominerades hon till Nobels fredspris.

•

Du är inte ensam. Av Joakim Lundell.

•

Flickan på den dansande hästen : min och Valegros väg till toppen.
Av Charlotte Dujardin.

Youtube-profilen och artisten Joakim Lundell berättar om att leva med Aspergers syndrom och ADD. Här
får läsaren följa med bakom kamerorna i YouTube-kanalerna, på inställda bröllopsresor, på storbråk med
cheferna för ett av Sveriges största medieimperier. Här berättas också om hur Joakim och frun Jonna bestämmer sig för att bli större än Sveriges samtliga tv-produktionsbolag och mot alla odds faktiskt lyckas.

Det här är berättelsen om en outsider, en enastående häst och det magiska samspel som gjorde dem bäst i
världen. För första gången berättar Charlotte Dujardin sin historia. Om hur hon gick från hästskötare till
olympisk guldmedaljör samt om hennes och Valegros unika relation.

•

Mina nio liv. Av Dag Öhrlund.

•

Så lärde jag mig att älska min kropp. Av Linda-Marie Nilsson.

Dag Öhrlund berättar om sina gladaste stunder, och de svåraste. Under sitt liv har han överlevt en terrorbomb, blivit beskjuten, förlamad och hamnat i rullstol. Dessa saker har präglat hans sätt att se på tillvaron. Här ryms också några av Dags krönikor och reportage där läsaren möter en rad färgstarka figurer
från Clint Eastwood till Christer Pettersson och fascineras av sådant som gör livet värt att leva.

När Linda-Marie Nilsson lade upp en bild på sig själv i bikini blev det en världsnyhet. Kroppsaktivismen
eller kroppspositivismen handlar om att alla har rätt till sin kropp och om att vara nöjd med sin kropp
som den är. Med denna självhjälpsbok vill Linda-Marie Nilsson hjälpa fler att älska sig själva. Hon berättar sin egen historia samt ger konkreta tips på allt från hur man hittar rätt kläder till hur man hanterar
kroppshat på nätet.

Biografier om sjukdom
•

Cancer i blodet. Av Staffan Sundström.

•

Hudlös : en berättelse om livsmod. Av Tommy Ivarsson & Marianne Wilöf.

10.

Bloggen ”Cancer i blodet” har omvandlats till en s.k. ”bloggbok”. Bloggen ifråga skrevs av gästgivare
och myelompatienten Staffan Sundström från Österlen. I denne beskriver Staffan sin resa med myelom
som tyvärr tog slut hösten 2015 i och med hans bortgång. Läsaren får följa Staffans vardag som skildras
underfundigt och med glimten i ögat. Staffan var dessvärre drabbad av en aggressiv form av myelom, men
skrev trots detta även när sjukdomen började sätta sina spår.

Historien om Jonathan Ivarsson har engagerat och fängslat människor sedan familjen bestämde sig för
att berätta öppet om hur det var att leva på hoppet om en donator som skulle kunna rädda Jonathans liv.
Detta är boken om Tommys liv som pappa, företagare och man. Det är en berättelse om resan tillsammans
med, och till slut även utan, Jonathan. Om alla val han varit tvungen att göra och hans sätt att hantera en
okontrollerbar tillvaro.

CD-böcker
•

Jungstedt, Mari. Ett mörker mitt ibland oss. Inläsare: Katarina Ewerlöf.

Mp3-böcker
•
•
•
•
•
•
•
•

Adler-Olsen, Jussi: Hon tackade gudarna. Inläsare: Reine Brynolfsson.
Assarsson, Ulla: Ett långsamt farväl. Inläsare: Anna Godenius.
Brustad, Lina: Humlesäcken. Inläsare: Signe Barfoed.
Harper, Jane: Falska vänner. Inläsare: Niklas Engdahl.
Jungstedt, Mari. Ett mörker mitt ibland oss. Inläsare: Katarina Ewerlöf.
Persbrandt, Mikael: Så som jag minns det. Inläsare: Mikael Persbrandt.
Roberts, Nora: På öppet hav. Inläsare: Hannes Meidal.
Sarenbrant, Sofie: Syndabocken.

Musik på CD
•

Mustasch: Silent killer.

Film
•
•
•
•
•
•

Beck - Utan uppsåt (thriller)
Black Panther (action, äventyr, science fiction)
Coco (barnfilm, familjefilm)
Downsizing (komedi)
The death of Stalin (komedi)
The post (drama)
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Faktaböcker
•

Att leda i en komplex organisation : utmaningar och nya perspektiv för chefer i
offentlig verksamhet. Red. Anna Cregård m.fl.

Några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger i denna bok ökad kunskap för att förstå, styra och
hantera organisatorisk komplexitet. Chefer i komplexa organisationer behöver hantera osäkerhet och
överraskande händelseförlopp för att organisationen ska fungera väl.

•

Berättelser ur verkligheten : tips på biografier & biografiska romaner.
Av Maria Sandelin.

En hjälp till den som är intresserad av biografier och biografiska romaner och vill få tips om vad de ska
läsa. Boken innehåller 200 kommenterade tips och många fler okommenterade.

•

Bortom nya horisonter : med Malinda IV på de stora haven. Av Leif Lundberg.

•

Börja med höns i trädgården. Av Anette Sievers.

•

Café Värmland : recept och guide till 50 caféer. Av Birgit Nilsson Bergström.

•

Den hållbara rösten : stärkande övningar för dig som vill kunna sjunga länge.
Av Eva Törnqvist Nyman.

Under flera års tid, planerar, ritar och bygger sig Eva och Leif en båt för en segling bortom nya horisonter, jorden runt. Åtta års spännande segeläventyr på jordens alla hav, intressanta möten med främmande
kulturer och människor i 66 olika länder, finns samlade i 33 kapitel, tillsammans med bilder.

Här finns allt du behöver tänka på innan du skaffar din första flock: vilka regler gäller för att få ha höns
i trädgården, olika sätt att bygga och inreda hönshuset, vad hönsen behöver i form av foder och annat för
att må bra och hur du tar hand om värpande höns och kycklingar.

En caféresa genom Värmland.Från sydliga Lurö till nordliga Branäs, frånvästliga Årjäng till östliga
Karlskoga.

Med de enkla övningarna i boken ökar möjligheterna att kunna fortsätta sjunga länge med bibehållen
röstvigör. Övningarna är även bra att använda för den som inte sjunger men har problem med rösten,
eller vill förebygga problem.

•

Det ängsliga matsamhället : det fina med färdigmaten. Av Andreas Håkansson.

•

Förnuft eller känsla : adel, kärlek & äktenskap. Av Brita Planck.

•

Go recreate! : 35 enkla återbruk från ett kök i Majorna : 35 enkla remakes av
återvunna plagg. Av Linnea Larsson.

Författaren tittar närmare på den industriella matproduktionen och drar slutsatsen att industrimat inte
alls är så farlig som många tror. Kritiken bygger snarare på att den storskaliga industriella matproduktionen har hamnat på kollisionskurs med en samling vanliga värderingar.

Med hjälp av dagböcker, brev och memoarer låter historikern Brita Planck oss komma nära en rad av
tidens adliga par – och berättar om starka förälskelser och förverkligade drömmar om kärlek.

Här beskrivs hur man kan återvinna gamla kläder och sy barnplagg av dem. I boken finns 35 projekt med
plagg att sy för babyn och barnet 0-2 år, bland annat ett par vantar av ett par jeans, en klänning av en
urtvättad skjorta, ullstrumpor av en krympt tröja och en pyjamas av en gammal t-shirt.

•

12.

Grunderna i statistik för hälsovetare. Av Göran Ejlertsson.

Boken är en förkortad upplaga av ”Statistik för hälsovetenskaperna” av samme författare. Tyngdpunkten
har lagts på de viktigaste deskriptiva metoderna – presentation av material med hjälp av tabeller och
diagram samt olika genomsnitts- och spridningsmått.

•

Japonism : ikigai, skogsbad, wabi-sabi och mycket mer. Av Erin Niimi Longhurst.

•

Löparvetenskap : optimera din träning och prestation : vetenskapliga metoder
som förbättrar din teknik. Av John Brewer & Anna Barnsley.

Här finns råd inspirerade av japansk kultur och österländsk visdom om hur man blir mer nöjd med sitt
liv. Boken bygger på begrepp som är grundläggande i det japanska sättet att leva, bland annat ikigai,
som sägs vara en av hemligheterna bakom ett långt och lyckligt liv, och wabi-sabi och kintsugi, filosofier
som värdesätter enkelhet, balans och vikten av ett holistiskt synsätt. Boken innehåller även praktiska tips.

Här skildras vetenskapen som ligger till grund för löpning. Genom att förstå biomekaniken, näringsläran,
psykologin, hälsoaspekterna och skadeförebyggande åtgärder, samt underlag och den tekniska utvecklingen bakom löparskor, vill boken inspirera läsaren till att bli en bättre löpare.

•

Odla din egen miniatyrträdgård : terrarier och andra små trädgårdar att lyckas
med inomhus och utomhus. Av Holly Farrell.

Här beskrivs hur man kan bygga och odla sin egen miniatyrträdgård eller ekosystem i en kruka eller
glasterrarium. Dessa pyttesmå trädgårdar går fort att plantera och många är färdigvuxna direkt, vilket
gör att de även passar som gåvor.

•

O-ringen 2017. Av Hampus Robertsson.

•

Rom för foodisar. Av Peter Loewe.

•

Rutabaga : med fokus på grönsaker. Av Mathias Dahlgren.

•

Skogsträdgården : odla ätbart överallt. Av Philipp Weiss & Annevi Sjöberg.

•

Sommarplågor : djuren & växterna som bits, sticks & irriterar. Av Lars-Åke Janzon.

•

Stora boken om kajakpaddling : lär dig allt om havskajak - från långturer och
kajakrollar till vinter och surf. Av Staffan Ekholm.

En fotobok som beskriver sjukvårdsinsatsen under arrangemanget O-ringen som hölls i Arvika sommaren
2017. Tre tillfälliga vårdinrättningar vid olika arenor som utförde 519 patientbesök och annat vårdarbete.

Journalisten Peter Loewe besöker sina stamställen i Rom, visar oss nya restauranger och söker sig även
längst ut i Roms yttersta periferier, till de mest karaktäristiska ställena där de romerska mattraditionerna
och familjerecepten fortfarande lever kvar och där priserna är låga. I boken får du tips på över hundra
olika trattorior, restauranger, pizzerior, barer, kaféer, gelaterior och matbutiker.

En bok om grön mat av den svenska kocken Mathias Dahlgren. Utgångspunkten är maten som serveras
på hans restaurang Rutabaga, men allt går lika bra att laga hemma i det egna köket. De flesta är enkla
att tillaga och fungerar till både vardag och fest.

En skogsträdgård är en trädgård eller odling där du tar inspiration från skogen för att producera mat
och nyttoväxter på naturens eget sätt. Boken innehåller växtporträtt av över 350 härdiga nöt- och fruktträd, bärbuskar, klängväxter, fleråriga grönsaker, marktäckare och andra stödjande växter.

Här presenteras några av djuren och växterna som stör sommarfriden. Lars-Åke Janzon beskriver hur
de olika arterna lever och brer ut sig, hur vi undviker huggormar på tomten och varför fästingen är vårt
farligaste djur. Boken innehåller också tips på hur vi skyddar oss på bästa sätt, och när det är dags att
ringa giftcentralen eller åka till akuten.

Boken tar upp allt du behöver veta oavsett om du precis har köpt en kajak, planerar en vintertur eller vill
komma igång med kajaksurf.

•

Supergott & supersnabbt. Av Jessica Frej.

Recept på mat som är tänkt att vara både god och snabblagad och dessutom färgglad och inbjudande.
Recepten är enkla med få ingredienser och okomplicerade moment.
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•

Svenska broderier. Av Karin Holmberg.

•

Unghunden : en handbok för alla hundägare. Av Charlotte Swanstein.

•

Vandra. Av Angeliqa Mejstedt.

•

Vandra i Stockholm : 62 natursköna dagsvandringar från Skokloster i norr till
Nynäshamn i söder. Av Fredrik Hjelmstedt & Jonas Sundvall m.fl.

Svenska broderier är en grundbok i broderi för både nybörjare och mer avancerade brodörer. Den beskriver olika stygn och broderitekniker samt ger inspiration till projekt av varierande svårighetsgrad, till
exempel en kudde, ett draperi och en rya.

Som hundägare ställs man inför nya utmaningar när hunden inte längre är en valp. Författaren menar att
unga hundar sällan blir lugna och förståndiga av sig själva. Boken innehåller tips och råd för att göra
unghundstiden till en givande period, och är en handbok i hur man får en stabil vuxen hund.

En bok om hur man kommer igång och får den kunskap som behövs för drömvandringen, oavsett om
det är en första övernattning i tält eller att bestiga Kebnekaise. Man får lära sig vilken utrustning som
behövs, hur man ska planera och packa, hur man navigerar i skog och på fjäll och hur man gör om man
går vilse.

Boken beskriver 62 vandringar som du kan göra över dagen från centrala Stockholm. Turerna varierar i
längd från några kilometer till över två mil. Vissa vandringar går bra att göra med lätta löparskor medan
andra kan kräva kängor och ryggsäck.

•

Vargattacken. Av Lars Berge.

•

Återhämtning : restorative yoga : reflektion, andning och övningar för alla som vill
sakta ner. Av Ulrica Norberg.

År 2012 blev en vargguide på Kolmårdens djurpark attackerad och dödad inne i varghägnet. Ingen vet
exakt vad som hände. Författaren menar att naturen har blivit en upplevelseindustri och skriver om hur
det vilda har blivit ett föremål för människans projektioner, idéer om gott och ont och önskan om att kontrollera naturen. En djurpark och det som händer där, skriver Berge, säger mer om oss människor än om
djuren som hålls fångna där.

Att hitta vägar till återhämtning är viktigare än någonsin. Inom yogafilosofin finns både förhållningssätt
och redskap för den som söker avkoppling, och de senaste åren har den lugnare och djupare yogaformen
restorative yoga vuxit sig allt starkare världen över.

Reseguider
•
•
•

14.

Cypern : topp 10. Av Jack Hughes. (Första klass pocketguider)
Irland. Av Lisa Gerard-Sharp m.fl. (Första klass reseguider)
Mallorca : topp 10. Av Jeffrey Kennedy. (Första klass pocketguider)

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
•
•

Cederlund, Charlotte: Världens räddaste hund.
Karlsson, Jenny: Äppelresan.

Ca 6 - 9 år
•

Heiberg, Anette V.: Hunden.

•

Melin, Mårten: Spöktivolit.

•

Rosoff, Meg: En duktig hund.

•

Våhlund, Elias: Handbok för superhjältar, del tre Ensam.

•

Wänblad, Mats: Ett monster på tivoli.

Mormor har fått en ny hund. Men den ser lite konstig ut. Och den uppför sig konstigt. Det är inte en
hund! säger Milla. Jo men visst! säger mormor. Klart Fido är en hund. Kort text med stora bokstäver.

Spöksystrar, del fem. Efter klassens lyckade teaterföreställning har de fått ihop tillräckligt med pengar för
att åka på klassresa. Men Maj kan inte följa med, eftersom spöken inte kan röra sig för långt bort. Nila
tycker att det är jätteorättvist, det var ju Majs förtjänst att pjäsen blev så lyckad. Med hjälp av Oliver
lyckas hon övertala klassen att stanna i stan och Maj ordnar världens överraskning till dem.

Det är kris i familjen Peachey. Ingen lagar mat, ingen plockar upp smutsiga kläder och barnen kommer
försent till skolan. Mamma har sagt upp sig som mamma och börjat med yoga istället. Medan hon övar
krigarposition, kommer yngsta dottern Betty på en strålande idé. De ska skaffa en hund! Ingen förstår
riktigt hur det ska lösa situationen, men när de hämtat McTavish från hundstallet visar det sig vara exakt
vad de behöver - en riktigt smart hund.

Att vara superhjälten Röda Masken har förändrat allt för Lisa. Hon har fått självförtroende och vågar för
första gången i sitt liv säga ifrån men i skolan är hon fortfarande lika ensam. Om kvällarna flyger hon
ut över staden och bekämpar brottslingar. Varenda rånare och tjuv är rädda att möta superhjälten, utom
stadens farligaste skurk, Wolfgang. Kommer Lisa hinna sätta Wolfgang bakom lås och bom innan han
fångar henne?

Den elfte boken om familjen Monstersson. Ebba, Boris och Ebbas pappa ska gå på tivoli. Ebba vill åka
snabba, läskiga karuseller och Ebbas pappa vill köpa lotter. Boris har aldrig varit på tivoli, så han vet
inte vad han vill göra. Men en sak är Boris och Ebba överens om - de ska utnyttja sina åkband så mycket
det bara går! Det blir dödsloopar, spöktåg och kärlekstunnel, frågan är bara vad som är allra läskigast.

13 år och uppåt
•

Nordin, Magnus: Midsommarmorden.

Det blod som spillts vid sjön Glimten är för länge sedan borta. Mördaren, som lämnade signaturen X
på mordplatsen, hittades och dömdes. Tjugofem år senare förbereder Ossian sitt projektarbete. Han ska
göra en rekonstruktion och film av det gamla fallet. Snart inser han att det finns spår och bevis som leder
åt andra håll. När någon som kallar sig X hör av sig finner Ossian att han har blivit en bricka i ett gastkramande förlopp - X har börjat mörda igen.

CD-bok för barn
•

Juhlin, Sanna: Morrison och hamsterjakten. Inläsare: Linnea Stenbeck.
15.

Fakta för barn
•

18 mystiska gåtor. Av Bengt Fredrikson, Andreas Palmaer & Elin Jonsson.

•

100 fantastiska fakta om historia. Av Laura Cowan m.fl.

•

Harry Potter - en magisk historia : innehåller unika föremål från British Librarys
utställning Harry Potter: en magisk historia. Av J. K. Rowling.

Här presenteras lättlästa mysterier som satt igång människors fantasi världen över, en del så sent som
häromåret, andra lite längre tillbaka i tiden. All information som behövs för att knäcka gåtan finns i texten eller bilderna. Varför försvinner båtar spårlöst just i Bermudatriangeln? Finns Loch Ness-odjuret på
riktigt? Och varför tror en del att den första månlandningen bara är fusk?

På varje uppslag i boken finns ett påstående som sedan förklaras med flera korta texter och illustrationer,
t.ex: Innan tryckpressen uppfanns tog det två år att tillverka en bok. Vikingarna åkte mer skidor än de
krigade.

Denna bok tar läsaren med på en resa genom Hogwarts olika skolämnen: örtlära, försvar mot svartkonster,
astronomi, spådomskonst med mera. Gör din egen trolldryck och förstå hemligheten bakom osynligt bläck.

•

Jag är Bella : en flicka med snopp. Av Camilla Gisslow.

•

Jag är Linus : en pojke med snippa. Av Camilla Gisslow.

•

Jag är Tintin och Elsa : både en pojke, en flicka eller mittemellan. Av Camilla Gisslow.

•

Livet på paus : att få cancer i tonåren. Red. Samir Akhmedov & Anna Gardberg.
Barncancerfonden.

•

Min skalliga mamma. Av Camilla Dahlson.

Hur kan det kännas att vara en flicka fast man har en snopp? Och hur vill Bella att andra ska vara mot
henne?

Hur kan det kännas att vara en pojke fast man har en snippa? Och hur vill Linus att andra ska vara mot
honom?

Hur kan det kännas att vara både en flicka och en pojke, fast man har en snopp eller en snippa? Och hur
vill Tintin-Elsa att andra ska vara mot hen?

Om Otto och hans mamma som har cancer.
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