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Medicin
•

Att våga leva med diabetes typ 1 : en guide för föräldrar och anhöriga.
Av Anna Bergström.

Boken innehåller tips i vardagslivet som t.ex. träningstips, resetips och andra enkla knep hur du kan leva
livet fullt ut! Boken innehåller även intervjuer med personer som fick diabetes på 80 och 90-talet. Boken
sammanfattar det viktigaste: Det går att leva livet fullt ut ändå.

•

Diabetes mellitus : ett metabolt perspektiv. Av Hindrik Mulder. 3. uppl.

•

Extremernas fysiologi. Av Maria Ahlsén.

•

Introduktion till psykiatrirätt : för vårdpersonal, socionomer och jurister.
Av Lotta Vahlne Westerhäll.

Diabetessjukdomarna har utvecklats till en global epidemi och den här boken ger grundläggande kunskaper om metabolism och diabetessjukdomarna. Att förebygga och behandla denna grupp av sjukdomar är
av största vikt för både individ och samhälle.

Boken sammanfattar extrema fysiologiska omställningar som människokroppen har förmågan till. Med
extrema omställningar menas sådana skeenden som man i normalfallet inte utsätter sig för men som ändå
är naturligt och friskt, och något vår kropp kan anpassa sig till.

Ramen för denna bok är de rättsliga regler som berör den sociala, medicinska och psykiatriska vården,
men författaren gör inte en traditionell genomgång av den rättsliga materian. I stället står användarna i
fokus: personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt rättsväsendet.

•

Medical screening in dental settings. Av Göran Friman.

•

Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems.
Av Sharon L. Lewis mfl. 10. ed.

Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka möjligheten av tidig identifiering av
individer med odiagnostiserade sjukdomar i ett samarbete mellan tandvård och sjukvård.

This book, the 10th Edition offers up-to-date coverage of the latest trends, hot topics, and clinical developments in the field.

•

Medikamentell kreftbehandling : Cytostatikaboken. Red. Olav Dahl. 8 utg.

•

När skyddsnäten brister : lärdomar från patientförsäkringen. Av Pelle Gustafson.

•

Praktisk sexualmedicin. Red. Elin Gahm.

•

Överlevare : medicinskt myteri och andra sätt att gäcka döden. Av Lisbeth Sachs.

Boken är en onkologisk lærebok forfattet av over 100 kreftspesialister i Norge som tar sikte på å gi en
oversikt over og en innføring i medikamentell behandling av ulike kreftformer. Målgruppen er leger som
arbeider med kreft, eller annet helsepersonell med interesse for kreftbehandling.

Boken ger grundläggande kunskap i vad patientsäkerhet är och hur patientsäkerhetsarbete kan bedrivas.
Trettio korta exempel visar på situationer där säkerheten brustit samt på situationer där god säkerhet
gjort att skada kunnat undvikas.

I Praktisk sexualmedicin redogörs för vanliga sexuella dysfunktioner samt verktyg för en bra sexualanamnes och bedömning. Här beskrivs också hur många andra vanliga sjukdomar och behandlingar påverkar
lust och sexualfunktioner samt hur de kan hanteras.

De medicinska myteristerna är överlevare mot alla odds som vägrar ge upp, som också lever vidare utan
att till synes ta in allvaret i diagnosen. Här skapar Lisbeth Sachs en fascinerande väv av medicinhistoriska berättelser och banbrytande forskning, och får vi ta del av extraordinära livsöden.

1.

Psykologi
•

Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper.
Av Carl Martin Allwood. 2. uppl.

Denna bok presenterar olika perspektiv på vetenskap och vetenskapliga förhållningssätt och förmedlar
på ett lättförståeligt sätt en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskaperna, med
tyngdpunkt på psykologi.

•

Lugna ner dig! : en mindfulnessguide för den förvirrade. Av Ruby Wax.

•

Psykologins grunder. Av Lars Karlsson. 6. uppl.

•

Rötter och vingar : att leva sannare, modigare och helare. Av Göran Larsson.

För programledaren och komikern Ruby Wax handlar mindfulness om att lära sig uppmärksamma sina
tankar och känslor på ett sätt som gör livet enklare att leva. Wax har under hela livet själv lidit av återkommande depressioner och mindfulness har hjälpt henne att hitta tillbaka till livskraften.

Boken är en grundläggande lärobok i psykologi, där man kan läsa om psykologins historia och de psykologiska perspektiven, neuropsykologi och kognitionspsykologi, utveckling, motivation, personlighet och
intelligens, psykiska påfrestningar, avvikelser och sjukdomar och socialpsykologi.

Författaren tar läsaren med på en personlig resa mot identitet, integritet och självkänsla. Det är aldrig
försent att hitta sitt sanna jag. Det är aldrig försent att upptäcka sina rötter, veckla ut sina vingar och bli
mer människa. Det finns hopp för alla som vill leva sannare, modigare och helare.

Pedagogik
•

Beteendeproblem i skolan. Av Bo Hejlskov Elvén.

Boken visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i
en viss situation. Genom att lära sig mer, ökar man möjligheterna till att hantera konflikter som kan stå i
vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning.

Sociologi & samhällsvetenskap
•

Halshuggning : och andra svenska straff : från bödelns handbila till Kriminalvårdens elektroniska fotboja. Av Lars-Erik Holländer.

Den här boken handlar om det hårdaste straffet av alla: döden. Och om människor som dömts att mista
sina liv, bl.a. Yngsjömörderskan Anna Månsdotter, änglamakerskan Hilda Nilsson och Ryssligans ledare
kosacköversten Mohammed Beck Hadjetlaché.

•

2.

Visselblåsarlagen. Av Tommy Iseskog.

Boken kompletterar den lagstiftning och de rättsprinciper som sedan tidigare gäller beträffande arbetstagares visselblåsarrättigheter. I boken Visselblåsarlagen redovisas arbetstagares visselblåsarrättigheter
som en grund för det skydd som den nya lagen ger mot repressalieåtgärder.

Skönlitteratur
•

Andersson, Ulla-Maria: Du sjöng mig hem.

•

Axelsson, Majgull: Ditt liv och mitt.

•

Bergin, Birgitta: Något du inte vet att jag vet.

•

Branzell, Kaj: Inte utan min hund.

•

Colins, Katy: Destination: Indien.

•

Engberg, Martin: En enastående karriär.

•

Enriquez, Mariana: Det vi förlorade i elden.

Katta sjunker allt djupare i sitt missbruk. Den röra som hon lever i är inte bra för ett barn, det inser hon
själv, och hennes dotter Maria placeras i fosterhem. Men till sist kommer vändpunkten då hon lyckas
bryta de destruktiva mönstren och ta kommandot över sitt liv. Hon bestämmer sig för att ta ansvar för att
vara mamma till Maria. Men hur ska hon kunna berätta? Och hur ska Maria kunna förlåta? Och hur ska
man som mamma kunna förlåta sig själv?

När Märit kommer till Lund har det gått över femtio år sedan hon var här sist. Hit kom hon som läkarstuderande på 60-talet, en tid då folkhemmet växte och blomstrade. På Norra kyrkogården finns en
massgrav som påminner om en annan verklighet. Här hamnade patienterna från Vipeholm, den stora
anstalten för så kallade sinnesslöa. Det var där hennes bror gick under. Vad var det som hände för alla
dessa år sedan? Och vem bär egentligen skulden?

Fristående fortsättning på ”Som ett brev på posten”. Åttiotvååriga Elsa och Tore har gift om sig och
kommer nu hem ett år efter förlovningsfesten. De bjuder ut sina familjer till en helg i skärgården. Under
året som gått har flera av släktingarna rannsakat sig själva. Men samtidigt har nya hemligheter staplats på varandra, saker har iakttagits och värderingar har ställts på sin spets. Allting kulminerar under
helgen på skärgårdsön.

Den snart nittioåriga Ida och hennes labrador Kalle, tillsammans med en handfull grannar, utgör navet
i berättelsen. Ida flyttar efter en fallolycka till äldreboendet Tusenskönan, där husdjur är otillåtna. Med
anställdas goda minne genomför de boende en protest mot myndighetsutövare som motarbetar äldres rätt
till självbestämmande. Missnöjesyttringen tar sig uttryck i att ett tiotal djur, bland annat en alpacka, en
åsna och en minigris, införlivas på äldreboendet.

Att bli lämnad av sin pojkvän var det bästa som kunde hända Georgia Green. Äntligen fick hon en chans
att göra saker som hon tidigare bara drömt om: resa till exotiska platser, träffa nya vänner och starta en
alldeles egen resebyrå Ensamma hjärtan. Men inget blir riktigt som hon har tänkt sig. Ensam sätter hon
sig på ett flygplan med destination Indien. Hon har redan backpackat i Thailand på egen hand, så vad
skulle kunna gå fel? Kanske är det Indien, med sitt Bollywood, sina vackra stränder och det ståtliga Taj
Mahal som kan få henne att komma på fötter igen ...

Jonas försök att disputera i litteraturvetenskap slutar med platt fall. Det tar slut med flickvännen och
han står snart utan bostad och framtidsplaner. Det enda han har kvar är jobbet på biblioteket. När
Stefan, berömd professor och Jonas forne handledare, återvänder efter en utlandsvistelse vaknar tanken
på revansch. Med påståendet om ett tidigare okänt brev av Michel Foucault lockar Jonas in Stefan allt
djupare i det labyrintiska biblioteket.

Tolv noveller från 2000-talets Argentina där samhällskritik och kvinnoporträtt varvas med skräck och
övernaturliga fenomen. I ”Spindelnätet” reser ett medelklasspar från Buenos Aires till gränsen mot
Paraguay för att handla billigt smuggelgods i gränshandeln. När de drabbas av motorstopp på tillbakavägen flippar mannen ut och lamslås av skräck. Kvinnan börjar fantisera om hur hon ska kunna göra sig
av med honom.

3.

•

Fremantle, Elizabeth: Flickan i glastornet.

•

Hellsing, Jöns: Händig man sökes.

•

Marc, Marie-Louise: Bettys värld.

•

Persson, Åsa: Skuggor av ljus.

•

Pleijel, Agneta: Doften av en man.

•

Simonson, Helen: Sommaren före kriget.

•

Strout, Elizabeth: Mitt namn är Lucy Barton.

•

Swedenmark, Eva: Se upp med vad du önskar.

•

Webb, Katherine: Italienska nätter.

4.

Efter den barnlösa drottning Elisabet I:s död råder politiskt kaos i 1500-talets England. Lady Arabella
Stuart är brorsdotter till drottningen av Skottland och därmed först i tronföljden. På Hardwick Hall hålls
hon avskild från allt vanligt liv och varje steg kontrolleras. Men längtan efter att styra över sig själv, att
kunna bestämma vem hon ska älska, tar över. Arabellas naiva drömmar om frihet krockar med omgivningens politiska ambitioner.

Hope Island, del ett. Det är 1980-tal och John drömmer om att skriva den stora romanen. När han hittar
en platsannons ser han sin chans. I en by på en vindpinad skotsk ö finns ett gods med en förfallen stuga
som ska renoveras, en lord på ruinens brant och en kärlekstörstande lady. Nu ska John äntligen kunna
skriva sitt mästerverk. Men ingenting blir som han tänkt sig. Han möter den 23-åriga Heather som mot
alla odds driver en pub i den lilla byn.

Betty Svan är kärleksreporter på det flashiga magasinet Gala i Stockholm. Hon har precis inlett en passionerad relation med Dan, chefredaktör på en golftidning. Sommaren närmar sig och livet leker. Men
Dan visar sig vara en otrogen skit, det ryktas om nedskärningar och Betty både saknar och oroar sig över
sina utflugna, vuxna barn. Samtidigt uppstår pirriga känslor mellan Betty och hennes nyinflyttade granne
Henrik, en stilig psykiater.

Ebba bor ihop med den unge Mattias, som är både elak, svartsjuk och manipulativ. Trots det är han hela
hennes värld. För henne är det vardag att kallas fet och värdelös och att ställa upp på sex närhelst han vill.
Polisen Kåre har fastnat i sorgen efter sin fru och överlevt en svår olycka på jobbet. Det han minst av allt
önskar sig och behöver i sitt liv är någon som öppnar hans inre för omvärlden. Två sargade själar möts.

Fortsättning på ”Spådomen”. Boken bygger på minnen av den unga kvinna som från 60-talet och framåt
var hon. En omodern etta i Haga i Göteborg och ämnet litteraturhistoria är startpunkten och studierna
går bra. Men det är lätt att gå vilse i allt som är outsagt. Det är vad hon vill hitta språk för, i böckerna, i
de många kärleksrelationerna, i tilltron och tvivlet på sig själv. Hon är karsk, ömtålig och ensam. Mannen
är han som måste utforskas.

Sommaren 1914 anländer den unga latinläraren Beatrice Nash till den lilla staden Rye i East Sussex. Hon är
fritänkande, självständig och smart - något som inte uppskattas av invånarna i det konservativa samhället.
Familjen Kent med matriarken Agatha blir ett starkt stöd för Beatrice, som sörjer sin fars bortgång. Medan
Beatrice försöker finna sin plats i småstaden blir läget i världen alltmer instabilt, kriget rycker närmare.

Lucy Barton återhämtar sig långsamt från en operation. När hennes mamma, som hon inte har talat med
på många år, kommer på besök verkar det som om deras trevande samtal skulle kunna få dem att hitta tillbaka till varandra. Men strax under ytan finns all spänning och frustration som genomsyrat deras relation
och som resulterat i Lucys flykt från den trasiga familjen, hennes önskan att bli författare, äktenskapet
och kärleken till de två döttrarna.

Fortsättning på ”Om ni inte börjar leva gör jag slut”. Nu kommer de fyras gäng tillbaka i en ny roman.
Hur gick det när drömmarna förverkligades? Fortsätter de utmana livet och varandra? Eller visade sig
drömmen vara annorlunda i verkligheten? De fyras gäng fortsätter att tillsammans i nära vänskap skapa
en livsbejakande tillvaro där allt är möjligt.

År 1921 återvänder Leandro till Puglia i Italien. Han är nu en rik man med en tjusig amerikansk fru. Den engelske arkitekten Boyd anställs för att förverkliga Le- andros drömmar. När Clare, Boyds unga fru, anländer
till Puglia med sin styvson drabbas hon genast av onda aningar. Här finns också Ettore, fattig och förlamad av
sorg efter förlusten av sin fästmö. När han tvingas be sin farbror Leandro om hjälp, möter han Clara.

Deckare & thriller
•

Adler-Olsen, Jussi: Selfies.

•

Bengts, Marie: En sax i hjärtat.

•

Damhaug, Torkil: Se mig, Medusa.

•

Ekberg, Anna: Den hemliga kvinnan.

•

Hawley, Noah: Före fallet.

•

Leivinger, Mattias: De mörkermärkta.

•

Lindell, Unni: Där Satan har sin tron.

•

Läckberg, Camilla: Häxan.

Sjunde boken med kriminalinspektör Carl Mørk på Avdelning Q inom Köpenhamnspolisen. Gruppens
sammanhållande länk Rose har sjunkit ner i en psykos med länkar till ett mörkt förflutet. Dessutom har
ledningen upptäckt att uppklarningsgraden för Avdelning Q ligger långt under den förväntade. Samtidigt
hittas en äldre kvinna mördad i Kongens Have, en bilist har inlett en dödlig jakt på unga kvinnor och nya
brott planeras på en helt annan plats.

År 1957 har sömmerskan Hannah Lönn rest till Eneby i Småland för att ta hand om sin faster Lilly som
stukat foten. Sommaridyllen skakas snart av ett mord. En av medlemmarna i byns syjunta hittas mördad
med en sax i bröstet. Den självständiga och färgstarka Hannah Lönn jagar tillsammans med polisen efter
mördaren bland den lilla ortens hemmafruar, gårdsägare och konditoribiträden.

Läkaren och trebarnspappan Axel Glenne är gift med Bea. På senare tid har han plågats av tankar på sin
tvillingbror Brede som skickades bort i unga år. Den 17 år yngre läkarstudenten Miriam trasslar också till
livet för honom. En dag hittas en kvinna död i Nordmarka; det ser ut som om hon dödats av en björn. Lite
senare blir åter en kvinna dödad, på nästan samma sätt. Båda kvinnorna har tidigare träffat Glenne.

Louise lever ett bra liv med sin man Joachim på Christiansø där hon har ett litet café. En dag dyker en
främling upp och hävdar att Louise heter Helene och är hans fru som försvann för tre år sedan, något
som fastställs av DNA-prover. Röntgenbilder visar att hon har blivit brutalt misshandlad och slagen i
huvudet under flera år vilket kan leda till amnesi, minnesförlust. Hon måste återvända till sitt gamla liv
och försöka ta reda på vad som hände.

Den misslyckade konstnären Scott Burroughs blir av en slump erbjuden en plats i mediemogulen David
Batemans privatjet från Martha’s vineyard till New York. Planet störtar ner i havet, endast Scott och Batemans lille son, JJ, överlever. Omständigheterna kring deras överlevnad gör att Scott hamnar i rampljuset.
Tillsammans med pojken sugs han upp i strömmen av spekulationer, som snart överskuggar den officiella
undersökningen av tragedin.

I Stockholm sker en serie mord som till en början inte verkar ha något samband. När poliskommissarie
Iris Riverdal får hand om fallen ställs hon inför en gåtfull mördare med dunkla metoder och okända
motiv. Gradvis går det upp för henne att morden har rottrådar långt tillbaka i tiden och in i hennes eget
liv. Samtidigt samlas en krets människor som anar att det förflutnas skugga har kommit tillbaka för att
förgöra dem, de mörkermärkta.

En kriminalroman med kriminalinspektör Marian Dahle i Oslo. Någon för bort män som senare återfinns brutalt mördade. Femton år tidigare försvann en sexårig flicka i Oslo och polisen har beslutat att
återuppta utredningen. Marian Dahle får i uppdrag att tillsammans med en pensionerad psykolog se med
nya ögon på fallet. Men när Dahle hittar spår som binder samman det gamla försvinnandet med de nya
morden, behåller hon upptäckten för sig själv.

Tionde boken med Patrik Hedström vid Tanumshedes poliskår. Fyraåriga Linnea försvinner från en
gård utanför Fjällbacka. Trettio år tidigare försvann en liten flicka från samma gård och hittades senare
mördad. Två trettonåriga flickor dömdes för brottet. En av dem har just återvänt för första gången sedan
händelsen för att medverka i en film. Polisen börjar utreda om det finns något samband mellan de två fallen och får hjälp av Erica Falck.

5.

•

Magnusson, Dennis: Den sista föreställningen.

•

McCall Smith, Alexander: Precious och Grace.

•

Rosnay, Tatiana de: Mocka.

•

Tremayne, S. K: Eldpojken.

På ett hospice i Stockholm vakar Jenny vid sin döende make Ingvars sida. Hon är dramaturg vid stadens
stora teater, där han är chef och firad regissör. Så möter Jenny Mikael och de finner tröst hos varandra.
Snart står det klart att Mikael kommer från en värld av organiserad brottslighet och blodiga uppgörelser.
Samtidigt verkar den nya teaterchefen göra allt för att få bort Jenny från teatern. Mikael och Jenny beslutar sig för att hjälpa varandra.

Sjuttonde boken om Damernas detektivbyrå. Mma Ramotswe och Mma Makutsi, dvs. Precious och Grace
på Damernas detektivbyrå, har i åratal hjälpt till att reda ut problem tillsammans. Men deras senaste
uppdrag tar dem åt olika håll, och båda är envist övertygade om att deras eget spår är det rätta. Ska
vänskapen klara konflikten och kan det förflutna vara det enda sättet att möta framtiden?

Frilansöversättaren Justine lever ett lugnt liv i Paris med man och två barn. Men en helt vanlig dag
blir sonen Malcolm överkörd vid ett övergångsställe på väg hem från skolan och förövaren smiter från
olycksplatsen i sin mockafärgade Mercedes. Sonen ligger i koma medan polisutredningen stannar upp.
Justine bestämmer sig då för att inleda sina egna efterforskningar och försöka spåra upp den skyldige.
Hon måste få veta sanningen - till varje pris.

När Rachel gifter sig med David är det som att allt faller på plats. Ett fantastiskt hus i Cornwall, en kärleksfull man och en tillgiven styvson. Men gradvis förändras pojken Jamies beteende. Han kommer med otäcka
profetior och säger sig vara förföljd av sin döda mors vålnad. David vill inte alls prata om Jamies utbrott.
Inte heller får Rachel veta detaljerna kring Davids före detta frus plötsliga död mindre än två år tidigare.

Skönlitteratur med extra stor stil
•

6.

Backman, Fredrik: Björnstad.

Biografier
•

D o l d a tillgångar. Av Margot Lee Shetterly.

•

Se på mig! : en biografi över Zarah Leander. Av Beata Arnborg.

På 1960-talet pågick en intensiv rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen. Det här är historien
om fyra unga, afroamerikanska kvinnor som hade alla odds emot sig, men ändå lyckades bli framstående
matematiker hos NASA. Deras uträkningar gjorde det omöjliga möjligt - att sätta en människa på månen.
Boken ligger till grund för filmen med samma namn, som nominerades till en Oscar 2016.

Biografi över sångerskan och skådespelerskan Zarah Leander. Som sångerska vann hon internationell
berömmelse men hon är oftast ihågkommen för att hon var Nazitysklands stora filmstjärna. Nya arkivfynd
visar att Leander inte var någon politisk idiot, men inte heller förslagen nog för att genomskåda nazisternas utnyttjande av henne. Rykten att hon var spion för de allierade omgav henne redan under kriget och
har återkommit sedan dess.

Biografier om sjukdom eller funktionsnedsättning
•

En hjärnblödning med positiv utgång. Av Anna-Carin Ekelöf Bratthäll.

•

Hjärnblödning : från mörker till ljus. Av Claes Ivarson.

•

Min superkraft : så har jag lärt mig älska min struliga ADHD. Av Viktor Frisk.

“Plötsligt och utan någon som helst förvarning smällde det till i huvudet och känseln försvann i vänster
ben”. Anna-Carin, som levde ett friskt och hälsosamt liv hade drabbats av en subarachnoidalblödning.
En dryg vecka senare slog en ny blödning till som ledde till en tre månaders lång sjukhusvistelse.Under
den tiden med flera akuta vårdinsatser försämrades stadigt utsikterna till att bli återställd från ett dement
tillstånd.Dock fanns något där som jobbade mot ett tillfrisknande och Anna-Carin beskriver i boken hur
hon med hjälp av det neuromedicinska kunnandet har fått sitt liv åter.

Det var bra flyt i livet både i arbetet och privat när plötsligt stroken slog till. På bråkdelen av en sekund
förändrades allt. Det var som om ljuset släktes. Författaren vaknade orörlig i en sjukhussäng bandagerad till oigenkännlighet men med en gryende kampvilja. Det tog en stund att begripa vad som hänt men
när det gick upp för honom tändes hans revanschlusta. Claes bestämde sig för att bli helt återställd.

Viktor Frisk berättar om sitt liv med ADHD. Om den struliga uppväxten, om livet före diagnosen när
ingen förstod honom, sin inre frustration, om tvivlen och skuldkänslorna. Men också om allt det positiva
som han fått med sig från sina erfarenheter och hur han lyckats vända ADHD-diagnosen till en personlig
superkraft. Han vill visa hur man kan hantera en vardag med ADHD och erbjuder sina egna lösningar på
det som många ser som ett hopplöst läge.

7.

CD-böcker
•
•
•
•

Ahlstedt, Mats: Öga för öga, tand för tand. Inläsare: Katarina Ewerlöf.
Horst, Jørn Lier: Nattmannen. Inläsare: Mattias Linderoth.
Nesbø, Jo: Törst. Inläsare: Jonas Malmsjö.
Sendker, Jan-Philipp: Viskande skuggor. Inläsare: Niklas Falk.

Mp3-böcker
•
•
•
•
•
•

Bauer, Belinda: The beautiful dead. Inläsare: Andrew Winco
Damhaug, Torkil: Se mig, Medusa.
Jansson, Anna: Det du inte vet. Inläsare: Marie Richardson.
Nesbø, Jo: Törst. Inläsare: Jonas Malmsjö.
Paborn, Sara: Blybröllop. Inläsare: Anna Godenius.
Sendker, Jan-Philipp: Viskande skuggor. Inläsare: Niklas Falk.

Musik på CD
•
•

Deep Purple: Infinite.
Nya Vikingarna: Kramgoa låtar.

Film
•
•
•
•
•
•
•
•
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Allied (thriller, drama)
Deepwater horizon (action, thriller)
Fantastiska vidunder och var man hittar dem (fantasy, äventyr, familjefilm)
Hunt for the wilderpeople (komedi)
Kvinnan på tåget (thriller)
Min pappa Toni Erdmann (drama)
Rogue One - a Star wars story (action, äventyr, science fiction)
Trolls (barnfilm, familjefilm)

Faktaböcker
•

Betong inne och ute : 40 inspirerande projekt för hela året! Av Susanna Zacke &
Sania Hedengren.

I den här boken presenteras nyskapande projekt som passar för alla tider på året och som kan användas
till snygga inredningsdetaljer både inomhus och i trädgården

•

I min trädgård vill jag vara Karin : en praktisk trädgårdsberättelse från Sundborn. Av Elisabeth Svalin Gunnarsson.

Boken är både en berättelse om trädgården hos Carl och Karin Larsson och en praktisk handbok med
utgångspunkt i den stil som Karin Larsson skapade. Trädgården på Lilla Hyttnäs var en plats präglad av
hennes känsla för färg och form och hennes starka motstånd mot det formella och alltför ordnade.

•

Måla i akryl : utveckla din teknik med tydliga steg för steg-bilder. Red. Bob Bridle m.fl.

•

Måla i akvarell : utveckla din teknik med tydliga steg för steg-bilder.
Red. Bob Bridle m.fl.

Boken börjar med grunderna och fortsätter sedan med tydliga steg för steg-bilder och anvisningar för
akrylmålning på olika nivåer. Även proffstips av verksamma konstnärer.

Boken börjar med grunderna och fortsätter sedan med tydliga steg för steg-bilder och anvisningar för
akvarellmålning på olika nivåer. Även proffstips av verksamma konstnärer.

•

Måla i olja : utveckla din teknik med tydliga steg för steg-bilder. Red. Bob Bridle m.fl.

•

Naturlig färgning. Av Lina Sofia Lundin.

•

Starkare som en björn, snabbare som en örn. Av Kalle Zackari Wahlström.

•

Statistiska metoder. Av Svante Körner & Lars Wahlgren. 3. uppl.

•

Svenskt ortnamnslexikon. Red. Mats Wahlberg. 2 uppl.

•

Underbara Sverige : guide för utflykter året runt från söder till norr : vägkarta
över Sverige, vackra turistvägar, fiskevatten, cykel- och vandringsleder.
Av Jesper Groftved.

Boken börjar med grunderna och fortsätter sedan med tydliga steg för steg-bilder och anvisningar för
oljemålning på olika nivåer. Även proffstips av verksamma konstnärer.

En bok om giftfri färgning av tyg, garn och kläder med pigment från närmiljön. Färgpigmenten finns fr.a. i mat
och i det vi annars skulle slänga - kärnor från frukt och grönsaker, kaffe eller avkoket från middagsriset.

Kalle Zackari Wahlström är programledare, manusförfattare och föreläsare. Här fortsätter han att skriva
om träning, som han menar ska vara lätt och kul, något som ska göras varje dag. Han berättar om sina
upplevelser av träning som rodd, golf, rugby, armbrytning, truppgymnastik och skidalpinism.

Kan jag lita på statistiken? Vad mäter korrelationskoefficienten? Hur stor är den statistiska felmarginalen? Är förändringen statistiskt säkerställd? Vad innebär statistisk signifikans? Svaren på dessa och
många andra frågor finns i den här boken.

Här finns mer än 6 000 olika namn på städer, kommuner, samhällen, socknar, sjöar, älvar, berg m.m. i
Sverige. Varje namn får en kortfattad förklaring enligt de senaste forskningsrönen.

Boken fokuserar på aktiva upplevelser för hela familjen: vackra naturområden, viltparker, slott och borgar, historiska städer, bruksmiljöer, mindre och lite annorlunda museer, konstnärs- och författarhem, etc.

•

Vegomenyer : festliga trerättersmiddagar för alla tillfällen. Av Mattias Kristiansson.
Mattias Kristiansson har de perfekta menyerna för alla tänkbara tillfällen - såväl när det är läge för en
riktig fest som tid för lite guldkantad vardagslyx.
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•

Virkad mönstermagi. Av Maria Gullberg.

•

Vänskap, böcker & mat : inspiration och recept för bokcirkeln.
Red. Else-Marie Ottersten.

Med utgångspunkt i mormorsrutan utforskar Maria Gullberg virkningens möjligheter. Hon visar hur du
med hjälp av virkade rutor kan skapa spännande mönster som bland annat leder tankarna till blomrabatter, kypertväv, afrikanska tyger och 1950-talet.

En bokcirkel innehåller oftast vänskap, böcker och mat. Här finns de bästa tipsen och läckraste recepten
för att dra igång en egen bokcirkel eller få ny inspiration till den du redan har.

Reseguider
•
•
•
•
•
•
•

10.

Bangkok : topp 10. Av Ron Emmons. (Första klass pocketguider)
Cuba : reseguide. Av Andy Gravette. (Fyris reseguider)
Kapstaden & vindistriktet : topp 10. Av Philip Briggs. (Första klass pocketguider)
Köpenhamn : topp 10. Av Antonia Cunningham. (Första klass pocketguider)
Mitt Barcelona. Av Anni Ellborg. (Karavan reseguider)
New York : topp 10. Av Eleanor Berman. (Första klass pocketguider)
Phuket : topp 10. Av William Bredesen. (Första klass pocketguider)

Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
•
•
•

Nilsson, Per: Tre.
Pelenius, Linda: Tilda tittar på fåglar.
Vidén, Eva: Sigges bilar & maskiner

Ca 6 - 9 år
• Andersson Utter, Anna: Anna kör skogsmaskin : styrkan sitter inuti.

Anna lever sin dröm och arbetar heltid som skogsmaskinsförare. Skogsbranschen har idag betydligt fler
män än kvinnor och därmed är Anna ovanlig i skogen. Att Anna dessutom har en osynlig funktionsnedsättning gör att hon utmanar fördomar om vem som kan arbeta i skogen.

•

Hagmar, Pia: Smartast i stallet. (Svante, del ett)

•

Olczak, Martin: Näcken i Riddarfjärden. (Jacks förbannelse 3)

•

Widmark, Martin: Nelly Rapp och gastarna i skolan.

Svante är en shetlandsponny som enligt honom själv inte bara är den snyggaste hästen i stallet utan också den
smartaste. Han har ingenting emot barn så länge de ger honom godis och säger att han är finast i världen.
Men en dag dyker det upp två barn som stallägaren Greta har lovat ska få rida på honom. Det värsta Svante
vet är att anstränga sig i onödan. För att slippa undan är han tvungen att tänka ut en riktigt listig plan.

Överallt jagas vampyren som härjar i Stockholm. Men Jack har i alla fall hittat Wanda vid liv, fast det kan
han inte berätta för någon, inte ens för sina föräldrar. Wanda har nämligen en fruktansvärd hemlighet, och
det finns bara en i hela Stockholm som kan hjälpa dem: näcken, stans farligaste och mest opålitliga varelse.

Sjuttonde boken med monsteragenten Nelly Rapp. Nelly och Valle är på cykelsemester. De slår läger nära
en nedlagd skola. Lägerplatsen ser idyllisk ut, men på natten tränger höga skrik ut från den gamla skolan.
Nelly och Valle smyger dit och får se ett gammalt spöke rytande försöka få tre sjövilda gastar att lära sig
läsa och räkna. Han berättar att detta är hans sista uppdrag innan han kan få frid. Nelly och Valle inser
att de måste hjälpa honom.

Ca 9 - 12 år
•

Larsson, Åsa: Grimmen. (Pax 2)

Det finns ett magiskt, hemligt bibliotek under kyrkan i Mariefred. Bröderna Alrik och Viggo är utvalda att
hjälpa väktarna att skydda böckerna. Pojkarna får fullt upp när en best attackerar djur och människor i
staden. Kan man lita på häxmästaren som plötsligt dyker upp i Mariefred för att söka råd i biblioteket?

13 år och uppåt
•

Rosoff, Meg: Om jag försvann.

Tolvåriga Mila vet inte riktigt varför hon blivit döpt efter en hund. Men hon vet många andra saker. Hon
ser ledtrådar och spår, och har en nästan övernaturlig slutledningsförmåga. När Mila och hennes pappa
reser från London till USA för att besöka Matthew, en av pappans vänner, visar det sig att han är spårlöst
försvunnen. Mila tycker att det är något märkligt med en man som försvinner utan att ta med sig sin hund.

Fakta för barn
•

Tidenboken. Av Pernilla Stalfelt.

Varför sniglar sig tiden fram ibland och går alldeles för fort när man minst önskar det? Här får läsaren
vara med på en tidsresa som leker med ordet tid. Vi får hjälp att förstå ordet tid men också att fundera.
Hur kan man mäta tid? Hur visste man vad klockan var innan man uppfann klockorna?

11.

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland
www.liv.se/sjukhusbibliotek
Vill du få nyhetslistan direkt till din e-post? Kontakta något av Sjukhusbiblioteken.

Sjukhusbiblioteket Arvika
0570-71 20 76

sjukhusbiblioteket.arvika@liv.se

Sjukhusbiblioteket Karlstad
054-61 51 44

sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se

Sjukhusbiblioteket Torsby
0560-474 05

sjukhusbiblioteket.torsby@liv.se

