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Medicin
•

Att möta familjer inom vård och omsorg. Red. Eva Benzein m.fl. 2. uppl.

•

Cancer hos barn och tonåringar. Utarbetad av Olle Björk. 3. uppl.

•

Familjehandbok : information och stöd till familjer med cancersjuka barn och
ungdomar. Red. Lena Nordlund.

En bok om familjefokuserad omvårdnad. I detta övergripande omvårdnadsbegrepp innesluts såväl familjecentrerad som familjerelaterad omvårdnad. Familjen ses som en enhet, en helhet, ett system där alla
delar påverkar varandra. Centralt är även att patientens egen upplevelse av sjukdom och ohälsa är lika
viktig som de professionellas perspektiv.

Boken ger en översiktlig bild av de cancersjukdomar som drabbar barn och tonåringar och hur de behandlas. Skriften belyser också vad som hänt inom barncancervården de senaste 20 åren.

En handbok i att klara vardagen när ens barn har blivit svårt sjukt, med tips och råd kring de psykologiska, praktiska och ekonomiska situationer som kan uppstå när en familj drabbas.

•

Har du PMS, eller? : en peppande bok till alla våra systrar : PMS-podden.
Av Charlie Michaelsen & Jenny Öhrn Segolsson.

För alla kvinnor där ute som tror att de är ensamma om att må cykliskt dåligt. PMS-Podden är en hyllad podcast som tar upp PMS/PMDS på ett ärligt, roligt och ocensurerat sätt. Författarna tar upp olika
behandlingar och delar med sig av hur det är att leva med PMS/PMDS som kvinna idag, 2017.

•

Hjärnan är stjärnan : ditt enda oersättliga organ. Av Kaja Nordengen.

•

Hållbarhetsguide för terapeuter. Av Malin Malcanek.

•

Kirurgi. Red. Bertil Hamberger & Ulf Haglund. 9. uppl.

•

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård. Red. Ann-Marie Boström. 2. uppl.

•

Mat, myt, vetenskap : läkarens recept. Av Frida Duell.

•

Mötet med barnet : fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett
familjeperspektiv. Av Åsa Bartonek & Anette Stolpe.

Läkaren och hjärnforskaren Kaja Nordengen gör nedslag i hjärnforskningen under 1900-talet och
berättar om fascinerande levnadsöden som fört forskningen framåt, allt tillsammans med vardagsnära
exempel. Hon ger också insikter om varför hjärnan agerar som den gör i vårt dagliga liv, visar vad som
händer vid skador på hjärnan och hur man bör träna sitt minne.

Tips på hur man kan hålla som terapeut i många år. Rätt nyttjad energi kan innebära en lång yrkesbana,
medan motsatsen kan leda till att karriären avslutas innan den ens börjat.

Lärobok i kirurgi, basläromedel i läkarutbildning, och även värdefull som referensverk för allmänläkare
och annan medicinsk personal.

God vård ska vara säker, kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i
rimlig tid samt vara föremål för systematisk metodförbättring. I denna antologi ges en översikt över betydelsefulla aspekter för kvalitetsarbete respektive patientsäkerhet inom vården.

Här guidar läkaren Frida Duell oss genom en mängd påståenden och myter om mat. Vi får veta hur våra
tarmbakterier påverkar immunsystemet, vad gluten gör med tarmen och om det stämmer att stark mat
ökar förbränningen. Populärvetenskapliga fakta varvas med recept på hälsosamma rätter.

Bokens fokus ligger på fysioterapeutens möte med små barn som förutom fysiska begränsningar oftast
har svårigheter att kommunicera med omgivningen. Alla insatser görs i samarbete med föräldrarna och
anpassas till familjens situation.

1.

•

Nationella riktlinjer för diabetesvård : stöd för styrning och ledning.
Socialstyrelsen, 2017.

Innehåller rekommendationer om riktad screening, prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärtkärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet.

•

Omvårdnad & äldre. Red. Kerstin Blomqvist m.fl.

•

Osteoporos och frakturrisk : en praktisk handbok. Av Märit Wallander, Mattias
Lorentzon & Andreas Kindmark.

Belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 27 svenska forskares beskrivningar
av det aktuella kunskapsläget. Boken vänder sig till sjuksköterskestudenter på såväl grund- som specialistutbildning, men även till kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom fältet.

Boken ger en bred kunskapsbas inom osteoporos och frakturrisk med fokus på primär osteoporos och
innehåller en stor mängd handfasta råd om osteoporosutredningen, diagnostik, läkemedelsval, uppföljningstid samt hur man kan förhålla sig till vanliga och ovanliga läkemedelsbiverkningar.

•

Praktika för blivande föräldrar : gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig
grund. Av Cecilia Chrapkowska & Agnes Wold.

I boken varvas medicinska fakta om alla viktiga delar av graviditet och spädbarnstid med att professor
Agnes Wold och barnläkare Cecilia Chrapkowska röjer i den djungel av välmenande råd som väller över
den nyblivna föräldern. Det handlar om allt från hygien, städning, amning och infektioner till alkoholkonsumtion och vaccinationer.

•

Reumatologi. Red. Lars Klareskog m.fl. 3. uppl.

•

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad.
Red. Maria Henricson. 2. uppl.

Den helsvenska läroboken i reumatologi kommer nu i sin tredje upplaga och boken vänder sig till läkare i
olika stadier av utbildning och till annan reumatologisk sjukvårdspersonal.

En metodbok för sjuksköterskor som fokuserar på vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som final
och den hjälper i hög grad till att förstå forskningsprocessen ytterligare.

Psykologi
•

Bemötandekoden : konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv.
Av Lena Skogholm.

Bemötandekoden är ett sätt att lära sig att förstå sig på människors beteende. Författaren vill att man bland annat
ska hitta koderna till hur man möter upprörda känslor och hanterar besvärliga situationer, till den ordlösa kommunikationen, till att ge negativa besked med respekt och till att skapa förtroende och få andra att lyssna.

2.

•

Den ultimata föräldraguiden. Av Kodjo Akolor & Olga Nikrasova Akolor.

•

Desorganiserad anknytning. Av David Shemmings & Yvonne Shemmings.

•

Från ett cafébord i Paris : om vänskap, tristess och samtalets nyanser.
Av Owe Wikström.

Författarna skrev den här boken för att få dig som är blivande eller nybliven förälder att må bra, och ha kul
på vägen. De vill inspirera och stötta dig igenom småbarnsårens djungel av plikter, blöjbyten och vaknätter.

Denna bok ger en uttömmande och lättillgänglig beskrivning av desorganiserad anknytning, den mest extrema formen av otrygg anknytning. Den kan utvecklas hos ett barn om den person som normalt förväntas
skydda barnet utgör själva källan till faran.

Vad är vänskap egentligen, och hur förhåller den sig till förälskelse, arbetsrelationer och den stora kärleken?
Hur hanterar vi de drag av meningslöshet och tristess som tycks inbyggda i livet? Och varför fyller samtalet
och det poänglösa småpratet ett så avgörande behov i mänskligt samspel?

•

Good morning : skön start ger energi för dagen. Av Kristin Kaspersen.

•

Lejonagendan : framgångsrikt ledarskap genom stark hälsa och mental träning.
Av Cecilia Duberg.

Allt från att väcka kroppen med skön träning, till recept på frukostar och mellanmål samt tankar som ger
ett inre lugn. Ibland kan det helt enkelt bara handla om att välja rätt tanke för att vända från att vara
morgonsur till leende!

Boken består av 8 mentala förmågor och föreslår att framgångsrikt ledarskap, stark hälsa och personlig
utveckling kommer från samma källa, som varken kan eller bör separeras.

•

Oro : att leva med tillvarons ovisshet. Av Anna Kåver.

Här vill psykologen och psykoterapeuten Anna Kåver öka kunskapen om oro, men också bjuda in till reflektion. Tre perspektiv på oron beskrivs: det filosofiska/existentiella, det psykologiska och det biologiska.
Även förslag på olika förhållningssätt som kan vara till hjälp om oron slukar för mycket energi.

Sociologi & samhällsvetenskap
•

Folkstyret i rädslans tid. Av Olle Wästberg & Daniel Lindvall.

•

Leva sitt liv : en bok om hedersrelaterat våld och förtryck. Brottsofferjouren i Sverige.

•

Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Red. Anna-Sara Lind, Elena Namli.

•

Sveriges politiska system. Av Ylva Norén Bretzer. 3. uppl.

•

Ung och vuxen med Asperger & AST : en guide i vardagen. Av Carolina Lindberg &
Malin Valsö. 2. uppl.

Olle Wästberg var ordförande och Daniel Lindvall huvudsekreterare i den statliga Demokratiutredningen
som kom 2016. Med stöd av utredningens forskning analyserar de och för fram tankar och förslag på hur
demokratin kan reformeras.

Boken belyser flera olika typer av förtryck som till exempel barnäktenskap, könsstympning och hedersmord. den riktar sig till brottsofferjourer, kvinnojourer, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och
andra organisationer.

Ledande forskare och specialister inom fältet förklarar och diskuterar frågan om vad de mänskliga rättigheterna innebär rättsligt, politiskt och etiskt. Flera grundläggande rättighetsperspektiv relateras till
konkreta former av det offentliga uppdraget.

En utförlig redogörelse för hur Sveriges politiska system fungerar, från lokal till nationell nivå.

Boken riktar sig till dig som vill veta mer om din diagnos Aspergers syndrom eller annat autismspektrumtillstånd (AST). Den innehåller beskrivningar av hur diagnosen kan vara, vad som kan bli krångligt och
en del tips som kan göra vardagen lite lättare.

•

•

Ungdomsgrupper i teori och praktik. Av Philip Lalander & Thomas Johansson. 5. uppl.

Om ungdomars livsvillkor i en dynamisk samtidskultur, i vilken sociala förändringar och ny medieteknik
kontinuerligt förändrar förutsättningar och villkor för identitetsskapande och ungdomskultur. Författarna
blandar illustrativa och levande exempel med teoretiska begrepp från ungdomsforskning.

Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika.
Av Liria Ortiz & Peter Wirbing.
Här beskrivs grundläggande teorier och begrepp inom dagens återfallsprevention. Boken innehåller en
nyskriven manual som bygger på de senaste årens behandlingsforskning om effektiva inslag i återfallspreventiv behandling vid substansbrukssyndrom.

3.

Skönlitteratur
•

Ajvide Lindqvist, John: X : den sista platsen.

•

Alfredsson, Karin: Skrik tyst så inte grannarna hör.

•

Atwood, Margaret: Hjärtat stannar sist.

•

Atwood, Margaret: Tjänarinnans berättelse.

•

Bergstrand, Mikael: Den sorglöse hemsamariten.

•

Burton, Jessie: Musan.

•

Combüchen, Sigrid: Sidonie & Nathalie : från Limhamn till Lofoten.

•

Donoghue, Emma: Miraklet.

4.

Sista delen i trilogin Platserna. Kriminaljournalisten Tommy T:s stjärna har dalat. Undersökningen av
de självmord som 2016 inträffar i Stockholms undre värld ska bli hans upprättelse. Tillsammans med sin
hund Hagge nosar han sig djupare in i mysteriet kring den undflyende gestalten X. Samtidigt dras Tommys systerson Linus allt djupare in i X verksamhet. Det finns en större plan bakom det som inträffar och
mycket pekar mot Brunkebergstunneln.

Ellinor har lämnat Stockholm och sin frisörsalong för en lyxtillvaro som hustru till biståndsrådet på den
svenska ambassaden i Zambia. Roger är omtänksam och uppvaktande och blev lösningen på den ekonomiska mardröm som Ellinor hamnat i. Efter ett liv av fattigdom i Lusakas kåkstäder flyttar den unga änkan
Loveness in hos sin pojkvän i tjänarhuset på Rogers och Ellinors bakgård. En oväntad vänskap tar form.

Stan och Charmaine är ett ungt par som drabbas av arbetslöshet och personlig konkurs mitt under den
ekonomiska krisen och tvingas bo i sin bil. De får ett erbjudande om att delta i ett projekt i grindsamhället
Consilience. Om de skriver under ett livstidskontrakt kommer de att få arbete och bostad sex månader per
år. Varannan månad måste den ena halvan av invånarna avlösa den andra halvan i fängelset Positron.
Först verkar det vara värt vinsten.

I ett framtida USA, nu med namnet Gilead, har religiösa extremister tagit över. Kvinnor får inte äga något
och tillåts inte läsa. De anses värdefulla endast som föderskor. Berättaren Offred tillhör de kvinnor som
valts ut till att vara statliga föderskor.

Under början av åttiotalet närs drömmarna om framgång och lycka i kön till Café Opera i Stockholm. Hit
kommer den unge, vackre och självupptagne skåningen Matz Zern med ett enda mål: att slå världen med
häpnad. Men allting går inte så lätt som han trott. För att klara sin försörjning börjar han arbeta som
hemsamarit på Reimersholme. Mötet med pensionärerna förändrar hans syn på både livet och döden. Så
möter han litteraturstudenten Carina Carlsson.

England, 1967. Odelle Bastien har flyttat till London från Trinidad. När hon erbjuds arbete som sekreterare till den glamourösa galleristen Marjorie Quick blir hon medveten om en ny potential hos sig själv.
En dag levereras ett försvunnet konstverk till galleriet. Spanien, 1936. Olive Schloss, dotter till en berömd
konsthandlare, har börjat utforska sina ambitioner. Så anländer den revolutionäre konstnären Isaac Robles och dennes halvsyster Teresa.

Nathalie och Sidonie flyr från Frankrike genom ett krigshärjat Europa och lyckas i mars 1944 ta sig illegalt från
Danmark till södra Sverige. Deras möte är slumpmässigt och de förblir främlingar för varandra. På en herrgård i
norra Skåne, där legala och illegala ges tillflykt, får de arbete. Med namnen Nanna och Siv försöker de där vänta
ut krigsslutet med beredskapsarbete, men tvingas snart bort igen och arbetar sig vidare genom landet.

Anna är elva år och bor med sin djupt troende familj på den irländska landsbygden. Trots att hon helt
slutade äta för fyra månader sedan verkar hon vara vid god hälsa. Hennes familj tror att hon är utvald
av gud, och att hon kan komma att bli Irlands första helgon på över 500 år.Fallet väcker stor uppmärksamhet i hela landet och journalister och turister flockas kring stugan där hon bor. Dit kommer också
sjuksköterskan Lib som ska vaka över Anna för att se till att det inte är något fult trick. De två utvecklar
ett slags vänskap och Lib blir alltmer orolig.

•

Flygt, Torbjörn: Flyktväg.

•

Foer, Jonathan Safran: Här är jag.

•

Gardam, Jane: En trogen kvinna.

•

Guillou, Jan: 1968. (Det stora århundradet 7)

•

Gyllenhammar, Cecilia: Sängkammartjuven.

•

Hellberg, Åsa: Sonjas andra chans.

•

Isakstuen, Monica: Var snäll mot djuren.

•

Janouch, Katerina: Vapendragerskan.

Några år fram i tiden har en regim i ett centraleuropeiskt land stängt gränserna. Flyktingar förföljs,
uppehållstillstånd dras in, medborgarskap omprövas, egendomar beslagtas och stora interneringsläger
upprättas. När det internationella samfundet reagerar utbryter ett utdraget, skoningslöst krig. På en gård
nära fronten bor en familj. En vinternatt dyker en kvinna och hennes dotter som flytt från ett av lägren
upp. Familjen tvingas ta ställning.

En familjehistoria som utspelar sig under tre tumultartade veckor i Washington då Jacob och Julia Bloch
och deras tre söner tvingas ompröva sina liv. En jordbävning sätter igång en snabbt eskalerande konflikt
i Mellanöstern. Berättelsen ställer frågor som: Hur hanterar vi våra roller som far, make, son, hustru och
mor? Barn och vuxen? Jude och amerikan? Hur kan vi göra anspråk på vår egen identitet när vi alltid är
skyldiga andra så mycket?

Andra romanen om Edward Feathers och hans hustru. Här är det Betty Feathers som står i centrum. Hon
växer upp i Kina, blir tidigt föräldralös och sitter en tid i japanskt interneringsläger. Efter kriget möter
hon Edward Feathers i Hong Kong. Han är redan en framgångsrik advoket, stilig och med god ekonomi.
De gifter sig och hon förblir honom trogen. Men lika trogen förblir hon den man som hon upplevde en
enda natt med och som är Edwards dödsfiende.

År 1968 skapade protesterna mot Vietnamkriget en vänstervåg som präglade både politiken och kulturen. Eric Letang är färdigutbildad jurist och aktiv i politiken. Som ung notarie tvingas han gång på gång
ta ställning till hur juridiken kan användas till både gott och ont. Hans första stora mål för honom ut i
Europa. Den vänsterradikala vågen kommer att än mer splittra familjen Lauritzen mellan de yngre och
de äldre.

Tredje boken om Suss. Efter skilsmässan har Suss levt som singel och saknar nu en man. En nära förtrogen att älska, samtala och dela allt med. Relationen till systrarna är fortfarande sval efter mammans
död, men hon har god kontakt med sin pappa. Så dyker Patrik upp i hennes liv. Han är etablerad poet, fri,
attraktiv och han förstår att uppskatta hennes texter. Väldigt snart blir han mittpunkten i hennes liv. Tills
en dag då allt ställs på ända.

Tredje, fristående romanen om Sonja och hennes vänner. Det har gått sju år sedan Sonja dog. Som en
sista önskan bad Sonja sina vänner att i hemlighet sprida askan på olika platser runt om i världen. Nu är
det dags. Rebecka sörjer sin man. Susanne känner sig pressad av Michael som vill att de ska flytta ihop.
Maggan kämpar med sig själv, Paul och familjen. I flera brev får vännerna veta var Sonja vill vila. De får
också veta varför.

Den lilla familjen med mamma, pappa och treårig dotter splittras av en separation. Tanken är att föräldrarna ska dela på vårdnaden om dottern. Karen lyssnar till de goda råden från vänner och familjeterapeuter, samtidigt som hela hennes inre gör uppror. Hon tycker att en mor ska vara med sitt barn. Den
första julen ska dottern fira hos fadern, och Karen tvingas vara hos sin mor över helgen.

Del 10 i serien som börjar med ”Bedragen”. Barnmorskan Cecilia Lund behöver bygga upp sin styrka
- såväl mentalt som fysiskt. Det är nämligen åter turbulent i familjen, inte minst runt den äldsta dottern
Sofia. Stödet från oväntat håll visar sig vara helt avgörande. Samtidigt hotas Cecilias arbetsplats, BB
Victoria, av nedläggning. Och sedan försvinner en student spårlöst och Cecilia blir indragen i fallet - en
skoningslös figur väntar i skuggorna.

5.

•

Ledig, Agnès: Välj honom.

•

Lindstedt, Laura: Oneiron : en fantasi om sekunderna efter döden.

•

Moyes, Jojo: Ensam i Paris och andra historier.

•

Niemi, Mikael: Koka björn.

•

Nordenhök, Hanna: Asparna.

•

Olofsson, Elin: Krokas.

•

Santopolo, Jill: Världen utan dig.

•

Saviano, Roberto: Blodsleken : Camorrans barn.

•

Seeberger, Astrid: Goodbye, Bukarest.

6.

Brandmannen Roméo hamnar på sjukhus efter att ha blivit svårt skadad i en eldsvåda. Där möter han
sjuksköterskan Juliette. Hon lever i en destruktiv relation med en våldsam man och vill så gärna få ett barn,
för då kommer nog allt att bli bra. Men efter tillfrisknandet tappar de kontakten. När Juliette tre år senare
äntligen är gravid råkar hon ut för en olycka. Nu är det Roméo som får rycka ut till Juliettes räddning.

Oneiron berättar om sju kvinnor, var och en från olika länder och i olika åldrar, som möts i ett mellanrum
efter döden. Tiden, så som vi upplever den, har upphört att existera. Kvinnornas kroppsliga behov försvinner lite i taget. Först försvinner förmågan att känna smärta och njutning och till slut är det omöjligt att
ens förnimma sin egen kropp. Vad är det som har hänt och vad har orsakat kvinnornas öden?

Novellsamling med elva berättelser. Handlar om stora som små ämnen men främst om kvinnor mitt i vardagslivet och deras relationer.

Sommaren 1852 i byn Kengis i nordligaste Sverige drabbar prosten Laestadius andliga väckelse samer
och tornedalingar med kraft. Samtidigt försvinner en vallpiga i de djupa skogarna. Folket drar ut i jakten
på den slagbjörn som man tror härjar. Men prosten fruktar att det är en långt värre dråpare som går lös.
Tillsammans med samepojken Jussi finner prosten spår av den ondska som tränger sig allt närmare och
snart hotar att krossa hela väckelsen.

I centrum för romanen finns Råby ungdomsvårdsanstalt utanför Lund, Sveriges äldsta räddningshus för
förvildade barn. Här finns pojken från fattigkvarteret Jerusalem i 1840-talets Malmö, och en varg som
hålls som bandhund på ett skånskt lantgods. Här finns de såriga minnena av en liten bror i Kittyryggsäck.
Här finns också hans syster som tagit till sin uppgift att skriva deras historia. Berättelsen har inspirerats
av verkliga händelser och platser.

I september 1949 kommer den unga tyska kvinnan Uli Hartmann till Krokom. Hon har med sig en bunt
brev skrivna av en Elsa Pettersson som ska finnas här. Uli tänker leta reda på Elsa för att få veta vad som
hände mellan henne och Hansi, Ulis älskare som deserterade och dog i Norge under kriget. Samtidigt
grubblar Elsa Pettersson över hur hon ska göra sig av med den stora hemlighet som hotar hela hennes
tillvaro. Mötet förändrar deras liv för alltid.

Lucy och Gabe träffas på Columbia University och blir hejdlöst förälskade. Det är den 11 september 2001
och de bestämmer sig för att inte kasta bort sina liv. När de möts igen ett år senare, kan de kanske finna
livets mening i varandra. Men när Gabe blir fotograf i Mellanöstern gör Lucy karriär, bildar familj och
skapar sig ett liv i New York. Sedan följer en tretton år lång resa som för dem samman och sliter dem isär
om och om igen.

En roman om Camorrans barnsoldater. I Neapel finns en grupp tonåringar som tillhör Paranza-gänget,
en liten klan av unga pojkar kopplade till Camorran. Namnet Paranza kommer från ett slags fiskebåt som
med ljuslyktor lockar upp fisk ur havsdjupen. På samma sätt ger sig pojkarna ut på jakt. De räds inget och
är beredda till ofattbart våld för att skaffa sig pengar, makt och status. Och de är villiga att offra familjen
och till och med varandra.

Romanen handlar om jakten på författarens försvunne morbror Bruno. Vid andra världskrigets slut har en
ung kvinna från de gamla tyska områdena vid Östersjön skiljts från sin familj under flykten västerut. Hon
får snart kontakt med den skingrade familjen utom med den älskade brodern Bruno. Som vuxen fortsätter
Astrid Seeberg sökandet efter morbrodern. Det för henne till Bukarest och till en berättelse om ett europeiskt flyktingöde.

•

Sivers, Malou von: Mitt hjärtas oro.

•

Tabucchi, Antonio: Till Isabel : en mandala.

•

Virdborg, Jerker: Sommaren, syster.

•

Ångström, Emma: Det sista experimentet.

Första delen i en planerad trilogi med utgångspunkt i författarens familjehistoria. Axel och Sara möts i
början av 1900-talet. Han är en välbärgad gift man med ett mörkt förflutet. Hon är en ung litteraturstudent som letar efter något som ger livet en djupare mening. Hon attraheras av hans mörker och sårbarhet. Han ser möjligheten att komma loss från ett kvävande äktenskap. Till slut förenas de, men lyckan kom
att bli kortvarig.

Isabel var en rastlös och oförutsägbar kvinna som alla tycks ha olika uppfattningar om. Men vem var hon
egentligen en frihetskämpe som flytt undan Salazars diktatur i Portugal? Prostituerad? Kommunist? Dog
hon i fängelset, eller efter en misslyckad abort? Eller lever hon kanske än? Bit för bit, under en resa i tid
och rum, försöker bokens berättare hitta fram till den sanna Isabel. Kvinnan han en gång i tiden var djupt
förälskad i, men tappade all kontakt med för många år sedan.

Berättelsen utspelar sig under en ovanligt vacker svensk sommar. Men det är en farlig tid. Vägarna är
avspärrade och beväpnade miliser kontrollerar landet. Anna tvingas fly till fots med sin lillebror Erik.
Hon är handlingskraftig och säker, han tafatt och vilsen. Mardrömmarna har blivit verklighet och Erik
och Anna tvingas betala ett högt pris för att överleva.

En ung kvinna vaknar inlåst i ett mörkt och kallt utrymme. Hon vet inte var hon är och minns inte hur hon
kommit dit. Undan för undan uppdagas den fruktansvärda sanningen. Sommaren 1995 ska fjortonårige
Dante tillbringa lovet i Sundborn hos sin farfar. Där finns också Signe som har en förkärlek för det ockulta och Dantes barndomsvän Freja. Men sommaridyllen slås snart sönder när Freja drar in Dante i en
virvelvind av svartkonst och okända krafter.

Deckare & thriller
•

Andrew, Sally: Tannie Marias stora utmaning.

•

Berry, Flynn: Sargad.

•

Bieberstein Lee, Bettina: Korpsystrar.

Andra boken med Tannie Maria. Nu har Maria och Henk Kannemeyer blivit ett par. Men minnena från
Marias äktenskap med Fanie gör sig påminda och Maria uppsöker en psykolog för att komma vidare. Under Klein Karoos kulturevenemang i Oudtshoorn mördas bushmänfolkets talesperson som lett motståndet
mot diamantbrytning på bushmännens mark. När en av deltagarna i Marias samtalsgrupp mördas tyder
tecknen på att det finns ett samband mellan de båda morden.

Nora tar tåget från London till sin syster på den engelska landsbygden. Men den mysiga helgen som hon
förväntat sig förvandlas till en mardröm när hon hittar Rachel brutalt knivmördad i sitt hus. Polisens
frågor väcker minnen av den okände man som attackerade Rachel för femton år sedan. Är han tillbaka?

Första boken med journalisten Hanna Grede. När den unga Nora ska friges efter ett långt fängelsestraff,
bestämmer sig Hanna för att intervjua henne. Nora och hennes syster Linn växer upp i en dysfunktionell
familj och skiljs åt. Båda lever i destruktiva förhållanden, Nora tillsammans med Magda, som jobbar på
en nattklubb och Linn med den många år äldre André. När systrarna träffas känner Nora igen André från
klubben där Magda jobbar.
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•

Grebe, Camilla: Husdjuret.

•

De la Motte, Anders: Höstdåd.

•

Lagercrantz, David: Mannen som sökte sin skugga.

•

Lövestam, Sara: Finns det hjärterum.

•

Mina, Denise: Långt fall.

•

Porvali, Mikko: En blå död.

•

Schwarz, Åsa: De 7 nycklarna.

Fristående fortsättning på ”Älskaren från huvudkontoret”. Ett brutalt mord i ett gammalt stenröse i den
sörmländska byn Ormberg för samman ett antal människor. Det är Malin, den unga kvinnliga polisen som
har hela sitt liv prydligt utstakat. Hanne, profileraren med minnesförlust som fruktar sin framtid och Jake,
pojken som bär på en onämnbar hemlighet. Jakten på mördaren blir farlig och förändrar i grunden hela
deras existens.

En sensommarkväll 1990 tältar fem barndomsvänner vid sitt hemliga badställe, ett nedlagt stenbrott
på en skånsk ås. De har nyligen tagit studenten och vuxenlivet väntar. När morgonen kommer flyter det
en kropp i stenbrottets mörka vatten. Polisutredningen ser händelsen som en olycka, men alla är inte
övertygade. Det går tjugosju år. När den gamle polischefen ersätts av mordutredaren Anna Vesper börjar
dunkla krafter sättas rörelse.

Millennium, fem. Lisbeth Salander avtjänar ett kortare straff på kvinnofängelset Flodberga och gör allt
för att hålla sig undan de interna konflikterna mellan fångarna. Holger Palmgren har fått tag i dokument
som kastar nytt ljus över myndigheternas övergrepp i hennes barndom. Lisbeth ber Mikael Blomkvist om
hjälp att göra några efterforskningar. Spåren leder dem till en viss Leo Mannheimer, delägare i Alfred
Ögrens Fondkommissionär.

Fjärde boken med privatdetektiven Kouplan som nu fått sitt uppehållstillstånd och praktik på Farsta bibliotek. Men fortfarande undrar han vad har hänt hans bror. I Uppsala vaknar Victor Holmberg kallsvettig
om nätterna. Hans förflutna släpper honom inte. I en trea i Hagsätra bor fem afghaner, tre afrikaner och
två östeuropéer. För femton kronor i timmen städar de, lagar mat och serverar. När en av dem mördas är
det som om det aldrig har hänt.

Kriminalroman baserad på den sanna historien om en av Skottlands mest ökända seriemördare. År 1957
står affärsmannen William Watt anklagad för morden på sin fru, dotter och svägerska. Plötsligt blir han
kontaktad av Peter Manuel som säger sig veta vem den skyldige är och i detalj beskriver hur morden har
gått till. Dessutom påstår han att han kan få fram mordvapnet. Problemet är bara att Manuel är yrkeskriminell och en notorisk lögnhals.

Karelen noir, del ett. År 1920, efter det finska inbördeskriget och den ryska revolutionen, kryllar Viborg
av liv - ryska emigranter, kommunister, hemliga kurirer och föräldralösa barn. Förbudslagarna har gjort
spritsmuggling till den viktigaste inkomstkällan längs Finska vikens stränder. Poliskommissarierna Jussi
Kähönen och Salomon Eckert tar sig an utmaningen att med fara för sina liv jaga organiserade smugglare.

Rebecka är en av sju internationella IT-profiler som bär nyckeln till internet. De träffas en gång i kvartalet i Washington för att uppdatera systemet som styr trafiken på internet. Om de inte gör det, kommer
nätet gå ner. När nyckelbärare efter nyckelbärare blir utsatt för attentat, går Rebecka under jorden. Hon
och hennes följeslagare gör allt för att lösa gåtan. Spåren pekar åt alla håll: kinesiska underrättelsetjänsten, nynazister och NSA.

Skönlitteratur på engelska
•

Gray, Alex: Still dark.

•

Khong, Rachel: Goodbye, vitamin.

•

May, Peter: Coffin Road.

New Year’s Eve should be a time for celebrating. A chance to spend time with loved ones and look forward to the year ahead. For DSI William Lorimer, however, this New Year’s Eve will be one that he will
never forget. Called to a house after gunshots are reported, the carnage he finds there will have a powerful impact on his life - leaving him questioning his future with Police Scotland.

A few days after Christmas in a small suburb outside of L.A., pairs of a man’s pants hang from the trees.
The pants belong to Howard Young, a prominent history professor, recently diagnosed with Alzheimer’s
disease. Howard’s wife, Annie, summons their daughter, Ruth. Freshly disengaged from her fiance and
still broken up about it, feeling that life has not turned out quite the way she planned, thirty-year-old Ruth
quits her job and arrives home to find her parents’ situation worse than she’d realized.

En man spolas upp, halvt ihjälfrusen, på en ödslig strand på ön Harris i Yttre Hebriderna. Han har
ingen aning om vem han är eller hur han kom dit. Kriminalinspektör George Cann korsar Atlanten till en
avlägsen klippö utanför Yttre Hebriderna. En man har hittats ihjälslagen på samma klippa. I sitt flickrum
i Edinburgh sitter tonåriga Karen Fleming och grubblar över vad som hände hennes döde far, en framstående vetenskapsman.

Lyrik
• Rundgren, Kjell: J.A.G.

Serier
•

MAD - de största tecknarna. Del 1, Don Martin. D. 1, 1956-1965.
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Biografier
•

Aldrig en av oss. Av Yvonne De Geer.

•

Aldrig ensam. Av Charlie Eriksson.

•

Hillbilly : en familj och en kultur i kris. Av J. D. Vance.

•

Livet. Av Åsa Moberg.

•

Mitt liv. Av Caitlyn Jenner, berättat för Buzz Bissinger.

•

Vrålstark & skiträdd. Marie Göranzon berättar om sitt liv för Stina Jofs.

När Ejvor Jonsson är ett år gammal kommer Jakob De Geer på besök till barnhemmet där hon bor och
adopterar henne. Ejvor Jonsson blir Yvonne De Geer och adoptivbarn i en av Sveriges mest anrika adelsfamiljer. De är vänner med Alexandra Kollontaj och Amelie Posse och släkt med Agnes von Krusenstjerna. En självbiografi om att växa upp i en av Sveriges mest blåblodiga familjer, men vara smärtsamt
medveten om att inte höra till.

Hösten 2013 får 22-åriga Charlie en så kraftig panikångestattack att han sväljer en alldeles för stor blandning av medicin och värktabletter för att bli kvitt ångesten. Här berättar han om vägen som ledde fram till
överdosen som nästan tog hans liv. Berättelsen är kommenterad av en psykolog. Charlie är idag en efterfrågad föreläsare och grundare av ”Aldrig ensam”, ett projekt som sprider kunskap om psykisk ohälsa.

Personlig berättelse om den stora gruppen av fattiga vita amerikaner. Författarens farföräldrar var ”dirt
poor and in love” och flyttade från Kentucky till Ohio med förhoppningen att komma bort från den omgivande fattigdomen. De kämpade för att uppnå ett medelklassliv men lyckades aldrig riktigt fly från den
misär, alkoholism och de trauma som fanns i deras kultur. Författaren känner att han fortfarande bär på
de demoner som präglat hans familj.

Åsa Moberg är journalist, översättare och författare till ett flertal böcker. Inför folkomröstningen om
kärnkraften 1980 var hon en av förgrundsgestalterna i nej-sidans Linje 3, senare blev hon sex- och
samlevnadsrådgivare i Vecko-Revyn och tv-kritiker i Aftonbladet. På 90-talet var hon med och översatte
Simone de Beauvoirs Det andra könet. Här berättar hon om åren på Aftonbladet, om kärleken och politiken och om 1968.

Bruce Jenner tog OS-guld i tiokamp för herrar i Montreal 1976. I slutet av 00-talet blev han för många
främst känd genom realityserien ”Keeping up with the Kardashians”. Jenner har i hela sitt liv kämpat
med sin könsidentitet, något som blev känt 2015 när han berättade om sin transsexualitet och kommande
könsbyte. Tillsammans med journalisten Buzz Bissinger berättar hon nu sin historia. Om sporten, kändisskapet och den tuffa tid som varit.

Skådespelaren Marie Göranzon berättar här om barnen, drömmen, kärleken, rollerna, kampen och makten. I år är det femtio år sedan hon gick ut Dramatens elevskola. Hon var den första kvinnan med barn
som antogs. På Dramaten har Marie Göranzon arbetat med alla de stora regissörerna och de mäktiga
kollegorna. Mött framgång, motstånd och genomlevt katastrofer.

Biografier om sjukdom eller funktionsnedsättning
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•

Mitt år med MS : är jag botad nu? Av Ida Berner.

•

Vid världens ände : en bok om psykisk ohälsa efter ett trauma. Av Jessica Thåström.

Mitt i livet drabbas författaren av en galopperande MS av sällan skådat slag. När hennes kropp är nära
att ge upp möter hon en läkare, Jan. Han har väntat på någon som är i så pass dåligt skick att det är värt
att prova en riskfylld behandling som i värsta fall leder till döden. Behandlingen, en blodstamcellstransplantation, har hittills inte utförts på någon med MS i Skandinavien.

Efter en stroke i tonåren, våldtäkt året därpå och boende i ett hem där psykisk ohälsa var vardag, beskriver författaren hur sista droppen kom. Hon ville inte längre vara en del av det destruktiva, orkade inte
fortsätta i samma spår. Men att våga tillfriskna från psykisk ohälsa kräver mycket mod och hopp. Författaren delar med sig av sina erfarenheter om Dialektisk Beteendeterapi — en framgångsrik terapi för att
behandla bl.a. Borderline personlighetsstörning.

CD-böcker
•
•
•
•

Backman, Fredrik: Vi mot er. Inläsare: Marie Richardson.
Guillou, Jan: 1968.
Lagercrantz, David: Mannen som sökte sin skugga. Inläsare: Stefan Sauk.
Robinson, Peter: Skuggan av tvivel. Inläsare: Tomas Bolme.

Mp3-böcker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ackebo, Lena: Kära Barbro. Inläsare: Katarina Ewerlöf.
Backman, Fredrik: Vi mot er. Inläsare: Marie Richardson.
De la Motte, Anders: Höstdåd. Inläsare: Mirja Turestedt.
Fossum, Karin: Viskaren. Inläsare: Torsten Wahlund.
Guillou, Jan: 1968.
Hjulström, Carin: Lust och längtan. Inläsare: Gunilla Leining.
Lagercrantz, David: Mannen som sökte sin skugga. Inläsare: Stefan Sauk.
Robinson, Peter: Skuggan av tvivel. Inläsare: Tomas Bolme.
Rogneby, Jenny: Leona - utan mänskligt värde. Inläsare: Angela Kovács.

Musik på CD
•

Foo Fighters: Concrete and gold.

Film

•
•
•
•
•
•

A united kingdom (drama, biografi)
Citizen Schein (biografi)
Exfrun (drama)
Kungens val (drama)
Loving (drama)
Their finest hour (drama)
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Faktaböcker
•

Agenter, propaganda & motståndsrörelse : faktorer som påverkade Amerikaemigrationen. Av Eva Eriksson.

Kanske var det främst fattigdom i Sverige på 1800-talet som gjorde att så många emigrerade till Amerika.
Men fanns det andra bidragande faktorer? I den här boken beskrivs de faktorer som kom att bli avgörande för den stora Amerikaemigrationen från slutet av 1840-talet till början av 1900-talet.

•

Dagens fika : kaffe & kakor, lunch och en pratstund. Av Milo Kalén.

•

Ett hem med omtanke : harmoniskt, personligt och hållbart i längden.
Av Ida Magntorn.

En fika är så mycket mer än sju sorters kakor och kaffe på bit. Här serveras allt från de klassiska bullarna och småkakorna à la mormors kafferep till morotskaka och fräscha kaféluncher. Dessutom goda
hembakade bröd och en och annan tårta.

Med inspiration från utvalda hem där omsorg om material och natur kommer i första hand visar Ida
Magntorn hur du kan tänka för att inreda både personligt och miljösmart.

•

Food Pharmacy - kokboken : en antiinflammatorisk receptsamling framtagen i samarbete med tarmfloran : stärker ditt immunförsvar : förvaras inom räckhåll för barn.
Av Lina Nertby Aurell & Mia Clase.
Boken innehåller recept på mat med mycket näring avsedd att göra tarmfloran gott och hålla inflammationen (och många sjukdomar) borta. Recepten innehåller mycket grönsaker, en del nötter och kryddor
och rätterna är tillagade på ett så skonsamt sätt som möjligt för att bevara maximalt med näring. Rätterna är gluten-, mjölk- och sockerfria.

•

HR : att ta tillvara mänskliga resurser. Red. Helene Ahl m.fl.

•

Integrerad organisationslära. Av Lars H. Bruzelius & Per-Hugo Skärvad. 11. uppl.

•

Introduktion till mikrobiologi : med inriktning mot naturvetare och farmaceuter.
Av Karin Carlson m.fl. 3. uppl.

Bokens första del behandlar generella aspekter i HR-arbetet och ger perspektiv på in- och utflödet av
mänskliga resurser, utveckling och lärande. Den andra delen handlar om att ta tillvara mångfalden i
organisationer, om vikten av inkludering och att undvika diskriminering.

Handbok om organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning. Boken kombinerar teori och
praktik, främst beträffande företags och andra organisationers strategi, ledning, effektivitet och förnyelse.

Boken tar upp bakterier, men också arkéer, eukaryota mikroorganismer och virus, liksom strategier för
att behandla sjukdomar som dessa orsakar. I denna tredje upplaga har nya avsnitt om mikrobiell ekologi
och odlingsoberoende studier av mikroorganimser lagts in.
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•

Junk food vego. Av Amanda Hellberg & Eveline Johnsson.

•

Jägare och dokumentärfilmare. Av Gerold Berg & Britt Marie Nordquist.

•

Koder, krypton och dolda budskap : nazistkoder, rymdsignaler, faraoernas varningar.
Av Clas Svahn.

Testa att tillföra bruna bönor i chilin eller burgaren, rotsaker på pizzan eller i tacofärsen, och sno ihop
en rotfruktskimchi. Här bjuds även surdegspizza med spännande fyllningar, hemmagjorda pannkakor och
pajer med färsk frukt och fina bär och mycket, mycket mer.

Här får man följa med på resor till Alaskas stora vildmarker, på heta savanner i Afrika, i Sibirien, Pakistan och på Grönland. Filmaren och jägaren Gerold Berg berättar om sina skiftande uppdrag.

Koder används i krig för att skicka hemliga meddelanden som fienden inte ska kunna läsa, för att beskriva var nedgrävda skatter har gömts och för att skapa språk som bara de invigda ska känna till. Här
beskrivs hemligheterna som ingen skulle få veta svaret på.

•

Laboratoriearbete. Av Anders Lennartson.

•

Mat & vin : recepten, vintipsen och konsten att kombinera. Av Anette Rosvall.

•

Mitt barn på nätet. Av Maria Dufva.

•

Röror : 30 rejäla klickar god smak. Av Annika Huett & Annika Edestrand.

•

Skapa tillsammans med barnen. Av Ylva Hillström.

•

Sticka mönster : lyfta maskor, flerfärgsstickning, ytmönster. Av Ann-Mari Nilsson.

•

Tyger vi minns från 1960- och 70-talen : frukt-, barn- och blomtyger. Av Sara Axtelius.

•

Välkommen till vegoriket. Av Mattias Kristiansson. 2. uppl.

•

Yoga med barn : rörelse, andning, avslappning, övningar, sagor. Av Helen Larsson.

En introduktion för den som ska arbeta på ett kemiskt laboratorium. Här får man lära sig om olika
material och deras egenskaper, den vanligaste laboratorieutrustningen och hur den används, vad som är
viktigt att tänka på när man hanterar kemikalier, hur man söker kemisk information och hur man utför de
vanligaste arbetsmomenten.

Att kombinera mat och vin på rätt sätt är något alla kan lära sig. Här hittar du massor av recept som har
sällskap av tips på allt från lyxigt bubbel och lätta förrättsviner till mustigare sorter, söta dessertviner
och en och annan öl.

Här visar kriminologen Maria Dufva hur man kan skapa trygga förutsättningar. Hur pratar vi med våra
barn om deras liv på nätet? Var befinner de sig när de sitter med mobilen eller surfplattan och vilka faror
finns det? Hur hjälper vi dem att hitta rätt och inte kliva snett?

Här finns 30 olika röror, de flesta är vegetariska och många funkar till väldigt olika rätter.

Boken innehåller 76 tips på kreativa övningar som vuxna kan göra tillsammans med barn, till exempel
måla med iskritor, göra självlysande nattbilder, göra installationer utomhus, måla saltmålningar, göra
lavaexperiment, göra egen leklera, spela skuggteater och mycket mer.

Boken innehåller tre olika tekniker att sticka mönster, från lätt till lite svårare: ytmönster, mönster med
lyfta maskor och klassisk mönsterstickning. Du kan sticka slipovrar, västar, koftor, mössor, vantar allt
med det mönster du tycker bäst om.

Här finns över 300 textilier med blommönster, fruktmönster och barnmönster från några av Sveriges
främsta textilformgivare. Ett 40-tal formgivare presenteras i bokstavsordning och lyfts fram med kort
biografi och tillhörande tyger.

En kokbok med veganrätter för vardagen, att bjuda vännerna på och riktiga festmåltider. Även frukostar
och bakverk. Mattias Kristiansson driver tidskriften Vego och bloggar på Vegoriket.

Enligt författaren har yogapositionerna en positiv påverkan på barnens flexibilitet, balans, styrka och
uthållighet. Också andningsövningarna är något även barn har nytta av. Avslappning hjälper barnen att
varva ned och ger en stunds vila då kroppen och hjärnan kan återhämta sig. Tips och inspiration för att
komma igång och yoga med barn.

Reseguider
•
•
•
•
•

Andalusien & Costa del Sol : topp 10. Av Jeffrey Kennedy. (Första klass pocketguider)
Ett annat Berlin : en udda reseguide. Av Peo Rask.
London. Av Lesley Logan. (Berlitz reseguide)
Milano & sjöarna : topp 10. Av Reid Bramblett. (Första klass pocketguider)
USA. (Första klass reseguider)
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Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bently, Peter: Polisbilen får ett larm.
Bergenholtz, Björn: Lejoparden.
Björnstjerna, Jonna: Sagan om den underbara familjen Kanin och farbror Elände.
Fagerberg Embretsén, Ann: Elton får en idé.
Giannini, Annika: Taket lyfter.
Ludvigsen, Eva: Som ett myggbett, flera gånger om dagen : Majken får typ 1 diabetes.
Muszynski, Eva: När små djur blir arga. (pekbok)
Mühle, Jörg: Kan du trösta Lilla kanin? (pekbok)
Ross, Tony: Jag vill ha snö!

Ca 6 - 9 år
•

Jansson, Anna: Kattjuven.

•

Olczak, Martin: Odjur på Gröna Lund.

•

Våhlund, Elias: Handbok för superhjältar.

Femtonde boken om Emil Wern, detektiv i Visby. Emils lillasyster Linda önskar sig en katt mest av allt,
men deras mamma Maria tycker att det räcker med hunden Molly. Så åker familjen till Torsburgen för att
plocka salmbär och där hittar de en övergiven kattunge. Efter några dagar börjar underliga saker hända
i Visby. Fler och fler katter försvinner. Dags för Emil att samla detektivbyrån. Kattjuven måste fångas!

Jacks förbannelse, del fyra. Stockholm kryllar av övernaturliga varelser och läskiga vidunder. Men Jack
och hans bästa kompis Wanda har inte tid att vara rädda, de måste hitta en flera hundra år gammal guldring. Utan den kan förbannelsen inte brytas, och Wanda kan aldrig bli ett vanligt barn igen.

Handbok för superhjältar, del ett. Lisa måste bo hos sin mormor under några månader eftersom hennes mamma arbetar i en annan stad. Hon vantrivs i sin nya skola där killgänget retar henne för hennes
utstående öron. En dag när Lisa blir jagad av pojkarna rymmer hon in på biblioteket. På en hylla står en
bok som liksom lyser. Den heter Handbok för superhjältar. Nu börjar Lisas resa mot att bli superhjälten
Röda masken.

Ca 9 - 12 år

14.

•

Johansson, Ewa Christina: Spöktågets hemlighet.

•

Lundberg Hahn, Kerstin: Pojken från längesen.

Ella såg fram emot Tivolit men var egentligen bara intresserad av en sak: Spöktåget. Men hur skulle hon
kunna övertala sin tvillingsyster Ida att hänga med? Ida som hatade spöktåg och bara gillade gosedjur.
Ella fick som hon ville. Inte anade hon att Ida skulle försvinna. Och att hon själv skulle träffa på ett riktigt spöke – som inte kunde få ro förrän hon fått det hon ville ha…

Tove har hittat ett gammalt skåp på soptippen och tar hem det. Det visar sig att det bor en pojke i skåpet.
Pojken och Tove blir vänner. Toves tillvaro vänds upp och ner när pojken visar henne sin hemlighet - tre
minnen från hans barndom. Det blir början på en resa genom tid och rum.

•

Roca Ahlgren, Malin: Julias superkrafter : en bok om Asperger/högfungerande autism.

•

Rowling, Joanne K.: Barden Beedles berättelser.

Andra terminen i sjuan drar igång och Julia och hennes klasskamrater Lisa och Alice har fått en ny lärare
- Micke. Dessutom har tjejerna i 7C börjat med blickar och viskningar. Skolstarten blir inte som Julia
hoppats, men med hjälp av en förstående pappa, erfarna lärare samt ett stöttande elevhälsoteam vänder
det.”Julias superkrafter” är en bok om Asperger eller högfungerande autism och den är tänkt som ett stöd
till föräldrar och deras barn samt till skolpersonal.

På 1600-talet skrev barden Beedle de första sagorna på pergament. Historierna har nu varit favorit-godnattsagor i trollkarlsfamiljer under lång tid. De roar och instruerar, de är fulla av magi och tricks, och de
är lika spännande för unga trollkarlar idag. Boken innehåller fem berättelser, och till varje historia finns
en förklarande text av professor Albus Dumbledore.

13 år och uppåt
•

Christenson, Hanna: Den förflyttade.

•

Granholm, Emma: På andra sidan reglerna.

•

Öström, Mia: Vakuum.

Något är fel. Liv känner det, men varje gång hennes medvetande snuddar vid orsaken glider tankarna
förrädiskt undan och dagarna fortsätter som vanligt. Dagar som består av att vakna upp i sovsalen tillsammans med de andra, ta på sig de grå kläderna och gå till lektionerna. Ända tills Ossian dyker upp. Ossian
är förflyttad från en annan facilitet och allt med honom drar Liv till sig. Han är annorlunda och hon är fast
besluten att ta reda på vad som skiljer honom från de andra. En beslutsamhet som kan kosta henne allt.

Lukas föräldrar har bestämt att familjen ska flytta från Stockholm, något som Lukas inte vill. Men till en
början blir allt jättebra i den lilla småstaden och Lukas blir snabbt en del av innegänget i den nya gymnasieskolan. Så börjar han förstå att det är något som inte stämmer. Varför är Olivia så ensam? Vad hände egentligen innan han flyttade hit? Utan att Lukas själv förstår det, drar han igång en ohejdbar kedja av händelser.

Det är snart ett år sedan Jonnas storebror Johan tog sitt liv. Jonna försöker leva som vanligt, men ingen
märker att hon egentligen inte är närvarande. Hon upplever att hon svävar omkring i tomma rymden, så
långt bort man inte kan komma. Samtidigt går hon omkring på marken, med Johans vinterjacka på sig.
Och i jackfickan hittar hon en lapp som får henne att ta tåget norrut. Vad ville Johan berätta för henne?

Fakta för barn
•

Babbelboken : en bok om rösten. Av Mia Öström & Jenny Karlsson.

•

Blod. Av Bengt-Erik Engholm & Jojo Falk.

•

Så funkar det! - Kroppen inifrån och ut. Av Mats Wänblad.

En bok kring prat. Hur uppstår ljudet som blir till prat? Varför behöver vi språk? Vad använder man rösten till? Hur lär vi oss prata? Hur kommer det sig att rösten är olika mellan olika personer? Hur förändras rösten? Svaren på frågorna finns i boken.

En faktabok för barn om blod. När pulsen börjar dunka och kinderna blir röda är det hjärtat som pumpar ut
blodet snabbare i kroppen. Blodet är livsviktigt. Det fraktar näring och syre ända ut i fingertopparna, och det
tar med sig sopor bort genom blodkärlen. Ett människohjärta är ungefär lika stort som en knuten hand.

En bok om hur kroppen fungerar. Här beskrivs kroppens olika system och byggnadsdelar: skelett, muskler,
blod, hjärta, lungor, hjärna, celler och gener, matsmältning och mycket mer. Även avsnitt om livet från
vaggan till graven, hälsa och motion, om sjukdomar och hur de behandlas, samt om forskning och hur
kroppen kan se ut i framtiden.

15.
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