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Medicin
•

Cognitive orientation to daily occupational performance in occupational therapy :
using the co-op approach to enable participation across the lifespan.
Red. Deirdre R. Dawson mfl.
Updates, modifies, and adapts the Cognitive Orientation to daily Occupation (CO-OP) approach for
specific occupational therapy populations using current evidence.

•

Dynamiska korttidsterapier : en introduktion. Av Viola Argus-Zivaljic.

•

ECT : kliniska riktlinjer för elektrokonvulsiv behandling.
Svenska psykiatriska föreningen. 2. uppl.

I boken skildras den mer än hundraåriga utvecklingen inom området och hur de dynamiska korttidsterapierna växte fram. Bokens vänder sig till både noviser inom dynamiska korttidsterapier och till erfarna
utövare för överblick och i undervisningssyfte.

Det är en svensk forskningsbaserad sammanställning av ECT-behandlingens användningsområde, indikationer, fördelar och nackdelar. Nu finns en beskrivning av evidensen som ger behandlingens fördelar
och nackdelar en välavvägd plats i den psykiatriska behandlingsarsenalen.

•

Essence : om autism, ADHD och andra utvecklingsavvikelser. Av Christopher Gillberg.

•

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen. Av Olof Nyrén mfl.

•

Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. Av Fariba Baghaei mfl.

ESSENCE, Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations, är ett
paraplybegrepp som betonar den stora överlappningen mellan utvecklingsneurologiska och neuropsykiatriska störningar som till exempel ADHD, autism, DCD. Minst tio procent av alla barn under 18 år har
eller har haft någon eller flera av dessa problemtyper/diagnoser.

Ett vetenskapligt förhållningssätt tar sin utgångspunkt i nyfikenhet, granskande och ifrågasättande, men
ställer också krav på färdigheter, metodkunskaper och förståelse för den vetenskapliga kunskapens natur
och begränsningar.

Rapport från Svensk förening för obstetrik & gynekologi Arbets- & referensgrupp för hemostasrubbningar.

•

Kvinnlig könsstympning. Av Elisabeth Ubbe.

•

Mammaroll & snippkontroll : du och din kropp året efter förlossningen.
Av Mia Fernando & Louise Winblad.

Författaren har intervjuat en rad olika personer för att beskriva vad könsstympning innebär; det är både
personliga porträtt av kvinnor med egna erfarenheter som blivit könsstympade som barn och nu för en
kamp för upprättelse och för att traditionen ska brytas, och möten med yrkesverksamma inom vård, skola
och socialtjänsten.

För de som bara vill veta lite mer om kroppen efter en graviditet och en förlossning. Som vill ha svar på
sina undringar om det här verkligen är normalt. Hur känns ett begynnande framfall? Hur ska min snippa se
ut?

•

Matologi : hur maten vi äter kan skydda oss mot sjukdomar : +lexikon med över
300 nyttiga råvaror.
Matologi beskriver hur våra vanor, tankar, känslor och fysiska resultat hänger ihop med maten vi äter.
Boken innehåller ett lexikon med över 300 vetenskapligt granskade råvaror som tillsammans har en
positiv effekt på din hälsa.
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•

När kriget är allt du minns : att lindra PTSD hos äldre. Av Frida Johansson Metso.

•

Sjukt, syster! : kärlek och uppror i svensk sjukvård. Av Sara Heyman.

•

Ta kommandot över din bröstcancer. Av Eva Langlet. 2. rev. uppl.

•

Varför vi beter oss som vi gör : biologin bakom människans bästa och sämsta sidor.
Av Robert M. Sapolsky.

Boken visar vikten av att ge rätt vård till äldre för att skydda dem från att kriget till slut är det enda de
minns. Den ökar också förståelsen för hur våld och övergrepp påverkar människor livet igenom men att
med rätt behandling och bemötande kan man få patienten att må bättre.

För den som följer vårddebatten är det tydligt att sjuksköterskeyrket ännu ofta betraktas som ett kall. Varför? Med lika delar humor och jävlar anamma beskriver Sara Heyman hur stereotypa bilder av sjuksköterskan fortsätter att verka och stå i vägen för högre löner och bättre arbetsvillkor.

Boken är avsedd att ge en lättfattlig och saklig överblick över de olika faserna i behandlingen, men också
finnas till hands när man undrar över något. T.ex. Vad händer i kroppen? Vad kan man göra själv? Dessutom finns ett avsnitt som tar upp lite av varje som mat, naturläkemedel, alkohol, vikt och rökning, men
också sjukvårdens organisation.

Författaren synar biologin bakom mänskligt beteende och förklarar vad som ligger bakom våra handlingar.
Komplexa vetenskapliga samband förklaras bl.a. beträffande anknytning, samspelet mellan gener och miljö,
samhällsstruktur och fattigdomens påverkan, könsidentitet, den fria viljan, hierarkier och empatins gränser.

•

Verktyg mot stress och psykisk ohälsa. Av Ola Brar.

Effektiv och lättillgänglig behandling behövs mot stress och egenvårdsinsatser är den snabbaste och
bästa hjälpen. Tillgången på dessa ökar genom självhjälpsböcker och nätbaserade insatser och i boken
får du följa tio personer som berättar hur de har gjort för att må bättre och gå vidare.

Psykologi
•

Du är inte ensam om att känna dig ensam! : få bättre relationer, nya vänner och lär
dig hantera ensamhet. Av Johanna Wahlgren & Madeleine de Jong.
Du kan umgås med vänner och ha en partner men ändå känna dig ensammast på jorden! Den här boken
ger dig vägledning i hur du kan minska din ensamhet och få ett socialt och känslomässigt rikare liv. Du
får också lära dig att uppskatta och förhålla dig till stunder av ensamhet.

•

Etik och socialtjänst : om förutsättningarna för det sociala arbetets etik.
Red. Ulla Pettersson. 5. uppl.

Tanken med den här boken är att den ska vara ett underlag för diskussioner kring dilemman och svåra
etiska val man kan ställas inför som socialarbetare. De senaste årens samhällsförändringar har ställt nya
krav på socialtjänsten. Nyskrivna kapitel i den nya upplagan.

•

•
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Hjälp jag är utmattad. Av Clara Lidström & Erica Dahlgren.

Erica Dahlgren och Clara Lidström har själva kraschat in i väggen och tillsammans har de skrivit en bok
för alla de som redan är, eller riskerar att bli, utmattade. Med både sorg och humor berättar de om vägen
dit och vägen tillbaka. De frågar sig vem man är när man slutat prestera, intervjuar experter och delar
med sig av de metoder som de själva tycker varit till stor hjälp.

Mer liv, mindre oro : med nyfikenhet, närvaro och acceptans. Av Susan M. Orsillo mfl.

Rädsla, oro och ångest kan begränsa livet till en kamp. I den här boken visar två världsledande forskare
hur du steg för steg kan närma dig det liv du vill leva istället för att fly från eller kämpa emot svåra känslor. Du får lära dig hur du kan möta känslorna med nyfikenhet, medkänsla och acceptans.

•

Motiverad : feedback, mindset och viljan att utvecklas. Av Alva Appelgren.

•

Själen är ett verb : konsten att ha en god relation till dig själv. Av Philip Bäckmo.

•

Så får du ett superminne : minnesteknikerna som alla kan använda.
Av Jonas von Essen.

Boken beskriver förutsättningarna för att vilja utvecklas att vara motiverad. Genom att fläta samman
forskningsrön med situationer i vardagen analyserar hon hur vår motivation påverkas av andra människors förväntningar och återkoppling, vår egen självbild och individuella drivkrafter.

Om du skulle tvingas leva ditt liv flera gånger, skulle du då lägga så mycket tid på den där halvtaskiga
tv-serien? Skulle du fortsätta på jobbet som du tänkt lämna så länge? Philip Bäckmo lyfter existentiella
övningar som denna för att skärpa vår syn på livet och ge en ökad medvetenhet om att vi faktiskt bara har
detta liv och att det är upp till oss att förvalta det så väl vi kan.

Oavsett ambitionsnivå så har vi alla behov av att minnas, kanske särskilt i Google-eran, då vi tror oss ha
all kunskap ständigt tillgänglig – och just därför tappar bort den. Författaren är den tvåfaldige världsmästaren i minne, Jonas von Essen, som delar med sig av sina kunskaper.

Sociologi & samhällsvetenskap
•

Att invadera med välvilja : dialog och kolonisering i socialt välfärdsarbete.
Av Sven Hessle.

Att invadera med välvilja är en samhällsvetenskaplig bok med fokus på socialt välfärdsarbete, huvudsakligen för yrkesverksamma i praktiken samt blivande socionomer och kuratorer. En bok även för pedagoger, psykologer, jurister, journalister, läkare, biståndsarbetare med flera.

•

Diskrimineringslagen : från princip till praktik. Av Filippa Swanstein &
Karin Henrikz. 2. uppl.

Boken beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att
begreppet diskriminering rymmer ett flertal olika dimensioner, såsom känslor, levda erfarenheter, normer
och juridiska ramar.

•

iGen : smartphonegenerationen : Hur mår de?, Vad tänker de? Vad vill de?
Av Jean M. Twenge.

Smartphone-generationen, av författaren döpt till iGen, är den grupp ungdomar och barn som är födda
år 1995-2012. De läser färre böcker, jobbar mindre, lägger mindre tid på att träffa andra människor och
har sämre psykisk hälsa än tidigare generationer. Så gott som alla i den här generationen har växt upp
med och lever med en smartphone.

•

Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Av Erving Goffman. 6. uppl.

Vi spelar alla teater, och liksom skådespelaren på scenen vill vi göra intryck på vår publik. När vi presenterar oss själva och vårt agerande inför andra människor försöker vi därför kontrollera och styra den
information vi överför och som ligger till grund för de andras intryck av oss.

3.

Nya medicinska e-böcker
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Skönlitteratur
•

Andersson, Lena: Sveas son : en berättelse om folkhemmet.

•

Bracht, Mary Lynn: Vit krysantemum.

•

Bruun, Patricia: Efter stormen i Tshikapa : en berättelse från Kongo-Kinshasa.

•

Cameron, W. Bruce: En hunds bästa vän : en roman för människor.

•

Davidsson, Camilla: Liten tvåa med potential.

•

Fouchet, Lorraine: Mellan himmel och Lou.

•

Fredriksson, Anna: Mellan himmel och hav.

•

George, Nina: Den lilla bistron i Bretagne.

”Jag ville skriva en bok om en människa av det slag som gjorde folkhemmet möjligt, som förkroppsligade
det, trodde på det, tog ansvar för det, som försvarade dess rätlinjighet och likriktning för att de lyfte människan ur hennes mörker; någon som var folkhemmets sinnebild utan att vara en del av politiken. I möbelsnickaren Ragnar Johansson, född år noll, det vill säga 1932, tyckte jag att jag fann honom.”

Korea, 1943. Hana arbetar som djuphavsdykare och åtnjuter ovanligt stor frihet för att vara kvinna, tills
den dag då hon ertappas på stranden. För att skydda sin lillasyster ger hon inte ett ljud ifrån sig utan
låter sig tillfångatas av japanska soldater som för henne till en militärbordell. Sydkorea, 2011. Emi har
ägnat mer än sextio år åt att försöka glömma den uppoffring som hennes syster gjorde för henne. Nu
måste hon konfrontera det förflutna.

Teori och praktik kolliderar på primitivt utrustade sjukhus och på små hälsomottagningar i KongoKinshasa där det inte finns vare sig vaccin eller sprutor. Och för den som kommer utifrån upphör tidigare
självklarheter att gälla: som rätten att bli förstådd eller bara möjligheten att gå på toaletten. Huvudpersonen möter primitiva förhållande men också människor, berättelser och en historia där den mäktiga
Kongofloden löper som en röd tråd.

Buddy är en snäll hund som inte vill något annat än att ta hand om sin tonårstruliga matte Clarity. Gång
på gång måste han rädda henne ur olika knipor. När de en dag skiljs åt blir Buddy desperat - vem ska
nu ta hand om Clarity? Är det verkligen vi människor som tar hand om våra husdjur, eller är det i själva
verket husdjuren som tar hand om oss?

Sofia har en snygg, framgångsrik pojkvän, ett välavlönat jobb och har nyligen köpt en tvåa i Stockholm.
Sofia anlitar en byggfirma som ska sköta renoveringen, men när hantverkaren Arvid dyker upp verkar
han ha bestämda åsikter om allt möjligt. Dessutom känns det som om han ser henne på ett sätt som ingen
annan gör, inte ens pojkvännen Oliver. När Arvid börjar ifrågasätta Sofias livsval uppstår sprickor i den
polerade fasad hon visar upp mot omvärlden.

Jo och hans fru Lou såg fram emot att åldras tillsammans, i stället står nu Jo ensam efter att Lou hastigt
gått bort. Lou var den som upprätthöll de bräckliga banden till barnen och barnbarnen. I sitt testamente
skriver Lou att Jo ska göra vad som krävs för att barnen ska bli lyckliga. Men för Jo, som glidit allt
längre ifrån sina barn, är det ingen lätt uppgift han har fått.

Första boken om Pensionat Pomona. Sally får veta att hon har ärvt ett släkthus i Kivik där dottern bor.
Deras relation är frostig och Sally bestämmer sig för att flytta dit och försonas med henne. Sally har
aldrig fått svar på varför hennes egen mamma övergav henne när hon var tre år. Det visar sig att Sallys
mamma också bor i trakten och står sitt barnbarn nära. Sally bestämmer sig för att bli den mamma hon
själv aldrig fick, och för att öppna ett pensionat i släkthuset.

Diskret, välplanerat och prydligt hoppar den tyska hemmafrun Marianne i floden Seine med en enda önskan - att livet ska ta slut. Men ödet vill annorlunda, hon räddas och vaknar upp på sjukhuset. Hon beger
sig, trots att hon knappt kan tala ett ord franska, till en liten by i Bretagne, och vid den soldränkta kusten
börjar hennes livsgnista sakta vakna till liv, omhuldad av makalös mat och färgstarka karaktärer.
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•

Grytt, Kajsa: Du lever i mig.

•

Leigh, Judy: Damen som köpte en buss och bara drog.

•

Linarfve, Veronica: I huvudet på Miss Lyckad.

•

Linde, Ida: Mördarens mamma.

•

Moshfegh, Ottessa: Eileen.

•

Rickloff, Alix: Vägen till London.

•

Schüllerqvist, Max: Det stora dejtingäventyret.

•

Title, Sarah: 30 dejter på 30 dagar.

När den unga Peters ensamstående pappa dör, hittar han en låst byrå i källaren i Björkhagen. Med
farsans gamla kofot spränger Peter byrålådorna, som visar sig vara full av oöppnade brev adresserade
till honom själv. I Los Angeles sitter Veronica ensam och reflekterar över sina val och sin skuld. När hon
träffar musikern Wendell får hennes avstängda känslor liv och en avgrund öppnar sig. Samtidigt på båda
sidor om Atlanten blottläggs ett gammalt svek.

Evelyn ”Evie” Gallagher ångrar den hastiga flytten till äldreboendet i Dublin. Hon är visserligen sjuttiofem och nybliven änka, men långt ifrån död. Så en morgon, medan hela hemmet sover, kliver Evelyn
ut genom porten för att aldrig återvända. Hon ger sig av på en roadtrip som kommer att ta henne via
Liverpool till Bretagne, där hon köper en campingbuss och påbörjar sitt livs äventyr.

Louise arbetar som redaktör på ett resemagasin och känner sig redo för nästa karriärsteg. Louise tar
flera egna initiativ och gör saker som hon tror att chefen ska uppskatta men chefen verkar inte alls gilla
Louises kreativa upptåg. Samtidigt går hon och väntar på att sambon Johan ska fria till henne, men istället dyker det upp märkliga sms på hans mobil och när Johan byter lösenord på telefonen förstår Louise
att detta inte kan sluta lyckligt.

Hon lever ett ensamt liv tillsammans med sin son som växer upp och blir redo för livet. Så knackar två
poliser på hennes dörr och berättar att hennes son har mördat en annan pojke. I ett slag vänds hennes
tillvaro på ända. En mamma fortsätter att älska sin son och hon åker till anstalten för att upprätthålla
kontakten och hon ser att en annan kvinna är där lika ofta som hon. De blir så småningom vänner, men
så en dag ställs en fråga som ruckar hela jämvikten.

Eileen Dunlop är en ung kvinna med en alkoholiserad pappa och ett jobb som sekreterare på ungdomsfängelset Moorehead. Hon kompenserar sina dystra dagar med perversa fantasier och drömmar om
storstaden. På nätter och helger snattar hon, förföljer en fängelsevakt och städar upp sin pappas fyllor.
När den smarta och snygga Rebecca dyker upp som Mooreheads nya kurator blir Eileen hänförd, och
indragen i ett brott som går bortom hennes vildaste föreställningar.

Efter ett misstag tvingas Lucy Stanhope lämna sitt lyxiga liv i Singapore och resa tillbaka till England.
Hon lämnar ön innan andra världskriget når dit, men hennes familj blir kvar. I England ska hon bo hos
sin moster på godset Nanreath Hall. Lucy träffar Billy, en pojke som evakuerats från London, och bestämmer sig för att hjälpa honom hitta sin mamma. De ger sig av på en resa tvärsöver landet, som verkar
ofarlig tills de träffar en man från Lucys förflutna.

Kristina lever ett stillsamt pensionärsliv som änka och rör sig mest mellan det ödsliga radhuset och
Friskis och Svettis. Hon umgås med sin son och sitt barnbarn. Men ur sorgen växer en känsla av att livet
har mer att ge och att det kanske finns en ny kärlek där ute. Hon övertalas av en mer utåtriktad väninna
att ge sig ut i nätdejtingens snåriga djungel, och med hjälp av barnbarnet Julia har hon snart ett konto
på Träffpunkten.

Melissa, eller Bernie som hon kallas, är bibliotekarie på ett universitetsbibliotek när hon otippat blir
berömd i alla sociala medier. En video med ett frieri som äger rum i biblioteket blir en viral succé pga
Bernie som råkar vara med och visar en helknasig min och himlar med ögonen åt hela spektaklet. Colin
är journalist och om han inte får ett scoop snart är troligtvis hans karriär som dejtingrådgivare i en ung,
hipp nättidning över. Han ser sin chans till ett scoop i Bernie som med en viss tvekan med på Colins förslag om att dejta 30 olika män på 30 dagar.

•

Webb, Katherine: Den engelska flickan.

•

Vida, Vendela: När dykaren lämnar sina kläder.

•

Östergren, Klas: I en skog av sumak.

År 1958 beger sig arkeologen Joan från England till staden Muskat i Oman tillsammans med sin fästman
för att gräva efter antika skatter. I Oman står tiden stilla, landet är hänsynslöst och på randen till våldsamma omstörtningar, och Joan lyckas inte få tillstånd att gräva. Besvikelsen hotar att ta överhanden,
men då Joan möter den legendariska upptäcktsresanden Maude Vickery glömmer hon bort motgången.
Mötet mellan de båda kvinnorna förändrar allt.

En ung kvinna reser ensam till Marocko. När hon anländer blir hon bestulen på sin ryggsäck innehållande dator, plånbok och pass. Polisen säger sig redan nästa dag ha hittat hennes ryggsäck, men väskan
visar sig tillhöra någon annan. Hon tar ändå hon beslutet att låtsas att väskan är hennes och signerar
polisens papper med den andra kvinnans namn. Under några turbulenta dygn i Casablanca utforskar hon
möjligheten att välja vem hon vill vara.

En dag anländer en ny elev, Dan Schoultze, till en Stockholmsskola. Kenneth Jansson blir vän med den
märklige Dan och hans syster. De bor tillsammans i ett stort hus som gränsar till en skog av sumakträd,
vars blad ser ut som marijuana som också växer i skuggan av sumakens blad. Inne i skogen finns en
hydda, och när det blir sommarlov ligger de där insvepta i grönska och rök. Men det krig som pågår i
Vietnam drabbar alla, direkt eller indirekt.

Deckare & thriller
•

Brander, Anna-Lena: Franska kort.

•

Bussi, Michel: Trollsländan.

•

Connelly, Michael: Nattskiftet.

•

Dionne, Karen: Träskkungens dotter.

Bland kolonistugorna i Uppsala blommar pioner och träden dignar av frukt, men i takt med naturens gång
gror även svek och skandaler. När flera kvinnor inser att de fallit offer för en lömsk charmör med dolda
avsikter, drar en skugga av obehag in över sommaridyllen. Snart hittar kvinnorna nya sidor hos sig själva,
och varandra, som de inte visste fanns. De utvecklas och vågar. Hittar nya vänner, och nya kärlekar.

Strax efter midnatt 23 december 1980. Ett plan på väg mot Paris kraschlandar i de snöiga schweiziska
alperna. Planet slungas in i en bergssida och fattar eld. Av de 169 passagerarna ombord överlever en
enda, en tre månader gammal flicka. Hon får smeknamnet Trollsländan av pressen som bevakar den
mycket uppmärksammade olyckan. Utredningen efter kraschen visar att det fanns två spädbarn ombord.
Är Mirakelbarnet från Mont Terri Lyse-Rose eller Emilie? De båda flickornas respektive familjer hävdar
envist att den överlevande bebisen är just deras.

Första boken om polisen Renée Ballard. När Renée anmäler en överordnad för sexuella trakasserier
omplaceras hon till polisstationen i Hollywood där hon får ta nattskiften. En natt är hon först på plats
efter en brutal misshandel av en prostituerad. Kort därefter skjuts flera personer på en nattklubb. När hon
gräver djupare i fallen blir hon tvungen att konfrontera sina egna demoner och förstå varför hon aldrig
någonsin är beredd att ge upp.

Helena växer upp i en isolerad tillvaro långt ute i de vidsträckta träskmarkerna i övre Michigan. Hennes
far lär henne allt om att överleva i det vilda. Hon lär sig spåra, jaga, fiska och hitta ätliga växter. Helena
avgudar sin far och hon ringaktar sin kuvade mor. Men när Helena är tolv år inträffar en våldsam händelse som avslöjar sanningen om deras liv i träsket: att hennes far kidnappat hennes mor, som då var 14
år, och fört henne ut i träsket med våld.
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•

Ekberg, Anna: För kärlekens skull.

•

Finn, A. J: Kvinnan i fönstret.

•

Fransson, Ramona: Förbjuden frihet.

•

French, Tana: Inkräktare.

•

Frimansson, Inger: De sista rummen.

•

Gerritsen, Tess: Dubbelgångare. (Rizzoli & Isles 4)

•

Harris, Robert: München.

•

Kubica, Mary: En sista lögn.

8.

Christian sitter i sin bil parkerad i skogen. På håll kan han se Leonora, hans hustru sedan tjugo år,
springa längs med vägen. Hon anar inget, har musik i öronen och är helt uppslukad av sin löpning. Dold
av mörkret och regnet väntar han, redo att närma sig henne, med strålkastarna släckta. Beredd att ge
deras äktenskap ett brutalt slut.

Anna Fox lever ensam och isolerad i sin lägenhet i New York. Om dagarna dricker hon vin, ser Hitchcockfilmer och spionerar på grannarna. En dag flyttar familjen Russell in i huset på andra sidan gatan.
En mamma, en pappa och en tonårig son, på ytan den perfekta familjen. Men en kväll blir Anna vittne till
något hon inte borde ha sett. Hennes värld faller samman. Vad var det hon såg? Har hon inbillat sig allt,
och vem är egentligen i fara?

Tina (Taahira) är en konststuderande tjej och går på Schillerska. Hennes pappa Hasib, har sitt ursprung
från Palestina, dit familjen reser ett par gånger om året. Tina har en pojkvän, Andreas som också går
på Schillerska. Tinas familj, som består av systern Rubi och hennes make Ismail och mamma Zafirah, är
muslimer och har ingen aning om att Tina sällskapar med en svensk kille. Boken bygger på två autentiska
fall från USA. Det handlar om hederskulturen och vad den gör med unga människor i vad vi tror är ett
fritt land i världen, Sverige.

En ung kvinna hittas död i sitt hem. När mordet på kvinnan landar på Antoinette Conways och Stephen
Morans bord verkar det till en början lätt att lösa, men Antoinette är övertygad om att något inte stämmer. Som den enda kvinnan och den enda icke-vita kriminalaren på mordroteln tvingas hon ständigt
kämpa mot fördomar. Kanske är det här fallet som ska bli avgörande för hennes karriär. Samtidigt dyker
en mystisk man upp utanför hennes hus.

En kvinna vaknar upp i ett okänt rum och förstår inte hur hon hamnat där. Byggnaden tycks vara ett
hotell men snart inser hon att det inte finns någon väg ut, ytterdörren är låst och telefonerna fungerar
inte. När hon desperat letar efter sin familj träffar hon på människor som verkar bekanta, som om hon
känt dem för länge sedan. Hon hamnar i skrämmande och farliga situationer medan hon irrar vidare i sitt
försök att hitta tillbaka till sitt tidigare liv.

När rättsläkare Maura Isles efter en intensiv konferensvecka i Paris kommer hem till sitt hus möts hon av
blinkande blåljus. Kriminalassistent Jane Rizzoli tar emot henne och leder henne till en bil som står parkerad utanför huset. I bilen sitter en död kvinna, skjuten med ett skott i huvudet. Mauras blod fryser till is.
Den mördade kvinnan är en exakt kopia av henne själv. Vem är hon? Vad gör hon här?

September 1938. Samtidigt som Chamberlains plan flyger över Engelska kanalen och Hitlers tåg åker
söderut genom Tyskland, reser två unga män med sina egna hemligheter mot München. Hugh Legat är
en av Chamberlains privata sekreterare, Paul Hartmann är en tysk diplomat och medlem av rörelsen mot
Hitler. De nära vännerna har inte setts på sex år. Nu kommer deras vägar att korsas igen.

Claras man Nick dör i en bilkrasch. Dottern Maisie, som var med i bilen, klarar sig utan skador. Först ser
det ut som en olycka, men när Maisie börjar drömma mardrömmar börjar Clara undra vad som egentligen hände. Plågad av sorg och besatt av tanken att det var mer än en olycka, bestämmer hon sig för att ta
reda på sanningen. Fanns det någon som ville se Nick död och varför?

•

Lundholm, Lars Bill: Skärgårdsmorden.

•

Pinborough, Sarah: Bakom hennes ögon.

•

Remvall, Ingrid: Kändiskockens död. (Mord och martinis)

•

Roslund, Anders: Tre timmar.

•

Schulman, Ninni: Bara du.

•

Sten, Viveca: I fel sällskap.

•

Walker, Wendy: Allt är inte glömt.

Flickan Josefine Voltaires cykel hittas i ett kärr på Saxarön men flickan är borta. Samtidigt försvinner en
kvinna från skärgårdshotellet. Ön förvandlas från en idyll till en mardröm. Ledningen vill att kommissarie
Jack Larsson ska ta sig an fallet. Han tvekar eftersom han ska vara ledig med sin dotter som efter ett trauma slutat tala, men en möjlig mördare går lös och han måste ta fast denne för att kunna hjälpa sin dotter.

Ensamstående mamman Louise träffar en man i en bar och gnistor uppstår. Ett par dagar senare upptäcker hon att mannen från baren är hennes nya, gifta chef, David. David hävdar att hans äktenskap är olyckligt, men en dag träffar hon Adele, Davids fru. Adele och Louise blir vänner och Adele säger att David är
hård och kontrollerande. Louise blir alltmer övertygad om att någonting i Davids och Adeles äktenskap är
väldigt underligt. Vem kan Louise lita på?

Bella jobbar på en eventbyrå men helst hade hon bloggat på heltid, men hon har svårt att locka läsare till
bloggen. Som ansvarig eventkoordinator hittar hon en kväll eventets kändiskock död på en toalett. Han är
naken, insmetad i grädde och har ett pentagram på magen. Bella lägger upp en bild på liket på sin blogg
och den genererar en besöksstorm. Hon startar en mordutredarblogg men när hon börjar närma sig sanningen är hennes eget liv snart i fara.

Fristående fortsättning på ”Tre minuter”. Ewert Grens kallas till ett bårhus där det ligger en död man för
mycket, lämnad av någon bland andra kroppar i ett låst rum. Piet Hoffmann befinner sig på en ny kontinent för ett sista uppdrag innan han lämnar den världen bakom sig. Hemma i Sverige väntar Zofia och
pojkarna efter sin make och pappa men snart kommer pojkarna få slåss för att överleva, och tre timmar är
skillnaden mellan liv och död.

Iris är trött på ensamheten och längtar efter den perfekte mannen. Pål arbetar som spärrvakt i Stockholms
tunnelbana. En morgon upptäcker han Iris och vet att hon är gjord för honom och han bestämmer sig för
att bli den hon alltid drömt om. De lär känna varandra och Pål är alldeles underbar och ibland får Iris
nästan för sig att han känner henne bättre än hon själv gör. Han finns ständigt vid hennes sida och verkar
alltid veta precis vad hon behöver.

Nionde Sandhamnsdeckaren med kriminalinspektör Thomas Andreasson. Nora Linde står inför sitt mest
komplicerade fall. Ledaren för en narkotikaliga anklagas för ekobrott samtidigt som Noras nyckelvittne,
den unga kvinnan Mina, är på flykt undan sin man. Thomas Andreasson dras in i fallet och tvingas se hur
Nora tar allt större risker för att rädda Mina från undergång.

Efter ett brutalt överfall på en fest genomgår femtonåriga Jenny Kramer en kontroversiell behandling som
ska få henne att glömma den traumatiska händelsen. Det lilla samhället Fairview är skakat. Överfallet
skapar också en djup spricka i Jennys familj. Jennys far som hela tiden varit emot behandlingen blir besatt av att hitta gärningsmannen, medan hennes mor gör allt för att sopa det hela under mattan. Samtidigt
lever minnet kvar i Jennys kropp.

9.

CD-böcker
•
•

Fredriksson, Anna: Mellan himmel och hav. Inläsare: Marie Richardson.
Schulman, Ninni: Bara du. Inläsare: Julia Dufvenius, Niklas Engdahl.

Mp3-böcker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahlstedt, Mats: Ondskans ansikte. Inläsare: Katarina Ewerlöf.
Bricker, Jen: Ingenting är omöjligt. Inläsare: Ann Katrin Andreasson.
Finn, A. J.: Kvinnan i fönstret. Inläsare: Angela Kovács.
Nesbø, Jo: Macbeth. Inläsare: Harald Leander.
Paris, B. A.: Bakom stängda dörrar. Inläsare: Kerstin Andersson.
Parsons, Tony: Bödlarna i Tyburn. Inläsare: Mats Eklund.
Remvall, Ingrid: Kändiskockens död. Inläsare: Charlotta Jonsson.
Schulman, Ninni: Bara du. Inläsare: Julia Dufvenius, Niklas Engdahl.
Sten, Viveca: I fel sällskap. Inläsare: Katarina Ewerlöf.

Film
•
•
•

10.

Bron, säsong 4 (tv-serie, thriller)
Okänd soldat (krigsfilm)
Ted - för kärlekens skull (drama, musikfilm)

Biografier
•

45 - Morbus Addison. Av Linda Skugge.

•

Alkisbarn : fotboll, fylla och fajt. Av Robert Laul.

•

Det är i alla fall tur att vi inte är döda. Av Jonas Helgesson.

•

En bokhandlares dagbok. Av Shaun Bythell.

•

Gobi : den sanna historien om en liten hunds långa resa. Av Dion Leonard med
Craig Borlase.

Uppföljaren till ”40 - constant reader”. Fem år har gått, Linda Skugge lever med en kronisk sjukdom som
påverkar hela hennes tillvaro. Hon skriver om livet med sjukdomen men också om livet som skrivande person, om att söka i litteraturen för att hitta mening. Det handlar också om att ständigt snurra i sjukvårdens
maskineri och försöka få hjälp.

Sportjournalisten Robert Laul levde ett dubbelliv. Han träffade stjärnor som Ronaldo, Neymar och Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic och Lars Lagerbäck, men på nätterna drack han sig så berusad att han
inte mindes vad som hände. Efter att hans missbruk avslöjats på nätet bestämde han sig för att bli nykter.
Denna bok handlar om hur beroenden och psykiska sjukdomar har vandrat genom generationer i hans
släkt, och hur han kom till vändpunkten i sitt liv.

När Jonas Helgesson föddes trodde läkarna att han skulle dö. Det gjorde han inte. Däremot fick han en
cp-skada. Han förutspåddes ett liv i rullstol utan att varken kunna gå eller tala. Så blev det inte heller.
Tvärtemot jobbar han sedan många år tillbaka som författare, föreläsare och ståuppare. I sin fjärde bok
tar Jonas Helgesson avstamp i sin egen fortsatt skakiga resa genom livet, men landar i insikter som alla
kan känna igen sig i.

I småstaden Wigtown driver Shaun Bythell Skottlands största bokhandel för begagnade böcker, The
Bookshop. Till hans butik, där över 100 000 böcker trängs i en lokal med vindlande korridorer, färdas
mängder av bokläsare från när och fjärran för att dyka ner i bibliofilernas eget Atlantis. Med hjälp av
excentriska kunder och besvärliga anställda guidar Shaun Bythell genom en bokvärld full av absurda
historier och märkliga levnadsöden.

När ultralöparen Dion Leonard deltog i ett lopp tvärs igenom Gobiöknen korsades hans väg av en rufsig
liten hundvalp. Valpen, som fick namnet Gobi, visade snart att längden på benen inte har lika stor betydelse som storleken på hjärtat. Steg för steg följde hon Leonard på den nästan 25 mil långa resan. Under
resans gång insåg Leonard att det inte spelade någon roll om han kom först över mållinjen, bara Gobi
mådde bra.

•

Himlen måste sakna en ängel. Av Linn Maria Wågberg.

•

I min barndoms berså. Av May Larsson.

•

Livet händer - existentiella perspektiv på ledarskap. Av Kerstin Hesslefors Persson.

Linn får veta att hennes son Leo har varit med om en kanotolycka på ett konfirmationsläger. Leo har hamnat i iskallt vatten och därefter drabbats av hjärtstillestånd. Räddningspersonalen lyckas få hans hjärta
att börja slå igen, men ingen vet om han kommer att överleva. Mitt i det värsta säger en sjuksköterska till
Linn: ”Jag kan inte förklara det men när jag tar i honom så känner jag att han finns där”, och där börjar
den långa resan tillbaka till livet.

En berättelse om en familj bestående av mor och far samt fyra barn födda mellan 1939 och 1943. Ett av
dessa barn är författaren May Larsson. I boken berättar hon i ord och bild om sin barndom i en liten by i
Norrbotten. May Larssons pappa var gårdfarihandlare och hennes mamma var hemmafru. Varje vår köpte
familjen en gris som slaktades till jul. Med ett rakt och enkelt språk och naivistiska teckningar skildrar May
livet på landet på 1940-talet. Vad barnen lekte, hur familjen bodde och arbetade och om hur det var i skolan.

Här berättar Kerstin Hesslefors Persson om hur hon förlorade sitt arbete som domprost i Lund samtidigt
som en vänskap som växer sig stark i livets slutskede. Hur tar vi oss igenom kriser och hur återvinner vi
förlorad tillit? Boken handlar om att vara kvinna och ledare i Svenska kyrkan, om ledarskap och existentiell hälsa. Hur klarar vi av att vara människor i de sammanhang för vilka vi har ansvar?

11.

•

Mamma sa att jag inte fick berätta : den sanna historien om en liten pojkes mörka
hemlighet. Av Cathy Glass.

När sjuårige Reece kommer hem till Cathy har han redan avverkat fyra fosterhem på lika många veckor.
Cathy försöker finna svaren på varför Reece beter sig som han gör men han har lovat sin mamma att inte
berätta någonting för någon utomstående. Den socialsekreterare som förbereder den avslutande delen av
hjälpinsatsen upptäcker fem olika akter om Reeces familj, och av dessa att döma är det häpnadsväckande
att han inte separerades från familjen redan som baby.

12.

•

Modet att köra : en saudisk kvinnas protest. Av Manal al-Sharif.

•

Nuckan. Av Malin Lindroth.

När Manal al-Sharif bestämmer sig för att sätta sig bakom ratten är hon väl medveten om vilka risker
hon tar. Kvinnor i Saudiarabien fängslas om de kör bil. Men tiden är kommen och snart följer en våg av
kvinnor i hennes spår. Här skildrar hon sin uppväxt i ett arbetarkvarter i Mecka, sin mammas kamp för
att ge sina barn en utbildning och de regler som tidigt begränsar flickors liv. Manal al-Sharif är dataingenjör, författare och kvinnorättsaktivist.

Malin Lindroth är 52 år, barnlös och har levt ensam i nästan trettio år. När hon presenterar sig som ofrivilligt ensam blir reaktionerna starka och hon frågar sig vilka historier om livet utanför tvåsamhetsnormen som är möjliga att berätta. Hon bestämde sig för att skriva om sin livserfarenhet och om begreppet
nucka. Hon vill ta tillbaka ordet nucka, tvätta skammen ur det och ifrågasätta de normer som samhället
fortfarande är så knutna till.

Faktaböcker
•

120 krukväxter : skötsel, odlingstips, inredning, inspiration. Av Minna Mercke Schmidt.

•

25 gram lycka. Av Massimo Vacchetta & Antonella Tomaselli.

•

Arkitektur : supersnabba tekniker för fantastiska teckningar. Av Liz Steel.

•

Bortsprungen : en älskad katt, en hemlös man och deras osannolika resa.
Av Britt Collins.

Detta är boken som presenterar hela 120 krukväxter – trendiga och traditionella, grönskande och blommande samt suckulenter och kaktusar – i text och bild. Du får skötselråd, tips om smart odling och förökning samt hjälp med ”felsökning” när sjukdomar och parasiter slår till.

Veterinären Massimo tar hand om en föräldralös igelkott. När han får den är den bara några dagar gammal, väger 25 gram och piper svagt. Igelkotten får namnet Ninna och förändrar Massimos liv för alltid.

Författaren beskriver hur man lär sig att snabbt skissa byggnader omkring sig. Boken täcker ämnen som
hur man betraktar något, tips för att förstå ett arkitektoniskt objekt och hur man snabbt mäter upp det.
Boken presenterar också tips på material som underlättar teckningen.

En sann historia om den hemlösa, alkoholiserade Michael King som finner en skadad, övergiven katt.
Han ger henne namnet Tabor. De påbörjar en lång resa till fots från Oregon till Kalifornien. Kattens vänskap tröstar Michael, och hjälper honom att bli mer harmonisk och fri från alkoholmissbruket. Men när
Michael tvingas ta katten till en veterinär upptäcks det att hon har ett identifikationschip, och Michael
tvingas inse att han måste lära sig att hantera livet utan Tabor.

•

Du & dina pengar : den enkla vägen till bättre ekonomi. Av Erik Wennstam.

•

Grilla grönt. Av Malin Landqvist.

•

Hannus jordiga : vegetariska recept från min köksträdgård. Av Hannu Sarenström.

•

Hornborgasjön : lockelsens landskap. Av Torbjörn Skogedal.

•

Husets ABC : en handbok för husägare. Av Per Hemgren & Henrik Wannfors. 3. uppl.

•

Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Av Linda Jensen. 2. uppl.

Det här är boken för dig som tycker att det här med pengar och ekonomi är krångligt. När det egentligen är mycket enklare än många tror. Den är också idégivande även för dig som kommit lite längre i ditt
ekonomiska tänkande.

En kokbok om grillning, där grönsakerna är i fokus. Boken innehåller bland annat recept på snabbt halstrade primörer, indirekt grillade rotfrukter, bakade pajer, matiga gratänger, efterrätter, röror och tilltugg
- allt tillagat på grillen.

Trädgårdsinspiratören och tv-personligheten Hannu Sarenström delar med sig av sina vegetariska recept.
Han använder sig av egenodlade råvaror och använder det som finns tillgängligt under varje säsong.
Maten är inspirerad från många kontinenter men förenade av svensk sommar.

Boken innehåller över 300 foton, av växt- och djurlivet men även av landskapet runt sjön - hur det
skapades, har utvecklats genom årtusenden, och framför allt varför tranorna valt att stanna här för sin
spektakulära trandans.

Handbok om skötsel och förvaltning av hus, avsedd för den ”normalhändige” husägaren. Information om
hur husets delar fungerar, hur de ska skötas, rengöras, underhållas samt eventuellt förbättras.

Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med ADHD och autism? I boken får du stifta bekantskap med
Funktionstrappans fyra steg. Där har hjärnforskning, evidensbaserad pedagogik och beteendevetenskap
omvandlats till hundratals handfasta tips som även omfattar dyslexi och dyskalkyli.

13.

•

”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” : om myter på nätet, fejkade
berättelser och vikten av källkritik. Av Jack Werner.

Författaren ställer sig frågor kring vad internet gör med vår verklighetsuppfattning. Genom att granska
påhitt, rykten, legender, propaganda och lögner berättar Jack Werner om nätets påverkan på sanningen
och vad vi kan göra för att genomskåda fejkade nyheter och lögner på nätet.

•

Kärrbackstrand : en fotografisk berättelse. Av Annika Eriksdotter.

•

Mossa : i skog, trädgård och kruka. Av Ulrica Nordström.

•

Ordet är fritt men behöver du säga allt du tänker?
Utgiven i samarbete med Statens medieråd.

Kärrbackstrand är en plats precis som vilken annan plats som helst. Det finns människor som bär på stor
och varm kärlek, svår sorg, som upplever ensamhet och hopplöshet men också hopp och trygghet. Mellan
2016 och 2017 reste författaren omkring mellan gårdarna och fotograferade de fast boende i byn och
bakom varje porträtt finns en berättelse.

Mossa är en vanlig växt i svenska skogar med ungefär tusen olika arter. Boken ger tips på designprojekt,
odlingsmetoder och skötsel.

En bok om näthat i serieform. Det är dags att fundera över hur vi talar till varann på nätet och vilka konsekvenserna blir. Här samsas berättelser ur verkliga livet med strategier och fakta kring vad lagen säger.

•

Prova öl : titta - dofta – smaka. Av Peter M. Eronson & Robert Andersson.

•

Snickra & bygg : från förvaringslåda och utedusch till cykelskjul och trädäck.
Av Anna & Anders Jeppsson, Roger Nyström.

En bok för dig som vill veta hur man provar öl på bästa sätt så att ölets dofter och smaker kommer till sin
rätt. Hur ska man prova öl? Vad man ska man prova för öl? I vilken ordning skall ölen provas? Vilken typ
av glas är bäst för ändamålet?

Här finns olika föremål att snickra själv, bl.a. en enkel utedusch, en klassisk torkställning för sommartvätten, ett utekök, soffor, bänkar & bord till trädgårdens alla fikastunder och middagar och en dekorativ
blomsterstege med planteringslådor.

•

Språkleka i förskolan : barns möjlighet till ett rikt språk. Av Catarina Sjöberg.

•

Sy klänningar! : den ultimata klänningsguiden : fler än 200 klänningar i en bok.
Av Tanya Whelan.

Författaren understryker vikten av att stimulera barnen språkligt på ett naturligt sätt i deras vardag, i
leken, skrattet och sången. Här får du en samling av språklekar som författaren har utarbetat. Boken
vänder sig till dig som möter barn i förskola, pedagogisk omsorg och förskoleklass samt till studerande
vid förskollärarutbildningen.

Lediga sommarklänningar, strikta kontorsklänningar och festliga blåsor, här finns mönsterark och tydliga
instruktioner i text och bild för olika slags klänningar.

•

Völvor, krigare och vanligt folk : berättelser om järnåldern. Av Kent Andersson.

Arkeologen Kent Andersson har valt ut trettio klenoder ur Historiska museets samlingar från järnåldern.
Fynden hjälper oss att komma närmare de människor som levde för tusentals år sedan och ger upphov till
olika frågor och tolkningar.

Reseguider
•
•

14.

Dubrovnik & dalmatiska kusten : topp 10. Av Robin och Jenny McKelvie.
London : topp 10. Av Roger Williams.

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
•
•
•
•
•
•
•
•

Albrektson, Hanna: Bilar på väg. (pekbok)
Bjelkholm, Anna: Juno och Jillis flyttar.
Eriksson, Eva: Julia busar. (pekbok)
Eriksson Sandberg, Moa: Vi går på babymålning. (pekbok)
Flygare, Ingrid: Vilket gulligt föl, Pytte!
Haughton, Chris: Godnatt allihop. (pekbok)
Johansson, Elin: Hemma hela sommaren.
Tisell, Anneli: Fingerresan : som det låter när du åker! (Babblarna)

Ca 6 - 9 år
•

Eklund Wilson, Erika: Åska över stallet.

•

Fleischer, Rune: Rolf på disko.

Nalle vrider oroligt på öronen. Ovädret är snart över dem och Nalle är livrädd för åska. Sonja, Edvin,
Lovisa och Nalle måste söka skydd i stallet vid det gamla ödehuset. För länge sedan bodde en elak gubbe
här med sin häst men nu står det öde, eller?

Rolf är ute och dansar. Han är duktig på att dansa och har jätteroligt. Men hans stora näsa är i vägen.
Den slår i allt och alla, så det gör ont. Han måste göra något, men vad? Jo, han letar i sin väska, såklart!

Ca 9 - 12 år
•

Bredow, Katarina von: Ellinor.

•

Dahlgren, Helena: Jorvik kallar. (Ödesryttarna) (Star Stable 1)

Första delen i en trilogi. Det börjar en ny kille i Ellinors klass. Han heter Viktor och är snygg, rolig och
tar plats direkt. Kinderna hettar och det blir fladdrigt i magen så fort han ler mot henne. Men det är fler
som påverkas av Viktor. Leo verkar sur för att Viktor tar all uppmärksamhet. Ellinor blir trött av att navigera efter vad alla andra vill. Hur ska hon kunna sätta ner foten och visa vad hon behöver? Och vågar
hon berätta för Viktor vad hon känner?

Lisa och hennes pappa har flyttat till den magiska ön Jorvik. Hästarna var Lisas och mammans gemensamma intresse, men efter mammans död i en ridolycka har Lisa inte ridit alls. Men Lisa dras snart till
stallet på ön, till nya kompisar och speciellt till hästen Starshine. Hennes hästkärlek pånyttföds samtidigt
som hon dras in i ett tusenårigt maktkrig mellan onda och goda krafter som vill styra Jorvik. Lisa är
nämligen en av de fyra Ödesryttarna.

13 år och uppåt
•

Dahlgren, Linnea: Dagen du förstörde allt.

Melanie och Kassandra har varit bästisar sen de var små. De brukar besöka Tidssmygen, en glänta i
skogen där det känns som man kan resa i tiden. De reser till gemensamma minnen och till allt roligt de
ska göra i framtiden. En tidig morgon vaknar Melanie av telefonen. Kassandra har tagit livet av sig. Det
kan inte vara sant. Hur ska Melanie fortsätta leva? Men så kommer hon på: Tidssmygen. Tänk om hon
kan resa i tiden och få Kassandra att ändra sitt beslut.

15.

Fakta för barn
•

Allt vi inte pratar om : en bok för killar och män. Av Thor Rutgersson & Ida Östensson.

•

Den huvudlösa draken. Av Per Bengtsson & Stina Lövkvist. (Alvas mysterier)

Boken är tänkt att inspirera killar och män till att börja prata om sådant som män annars inte pratar om.
Grunden är intervjuer med bland andra Kodjo Akolor, Sanny Dahlbeck, Philip Botström, Ali Boulala, Daniel Hallberg och Farzad Farzaneh på teman som kärlek, skörhet, flyktvägar, ego, sex och vänskap. Och
här hittar du också samtalsguider och tips från män till män.

Deckargåtorna om Alva har gått som följetong i tidningen Kamratposten i tio år. Med hjälp av ledtrådar
i texten ska läsaren själv lösa fallen. Svaren finns längst bak i boken. Vem har försökt stjäla rubinerna i
drakstatyns ögon? Vad har förgiftat kyparen på värdshuset? Och hinner någon lösa vidundrets gåta i tid?
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