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Skönlitteratur - Vuxen, Hce, Hc
Ahrnstedt, Simona: Med hjärtat som insats
När Dessie och Sam var unga älskade de varandra till vanvett. Men på en fest
krossades deras kärlek och brutalt drevs de isär. Ingen av dem har hämtat sig från
sveken och lögnerna. Femton år senare är Dessie säkerhetsexpert med erfarenheter
från krigszoner över hela världen. Sam var förortsgrabben som alla räknade ut. Efter
Dessies svek var revansch länge hans drivkraft, och han har på egen hand skapat ett
framgångsrikt hotellimperium. När Sam får mordhot riktade mot sig behöver han en
livvakt. Ödet för Dessie i hans väg, och det räcker med en blick så vet både Dessie
och Sam vad som gäller. Den här gången spelar de med hjärtat som insats.

Bonelli, Åsa: När du blir vi
Efter uppbrottet från Gustav har Malin äntligen hittat någon form av ro, tack vare
löpningen och stödet från Olof och hans pappa Herman. Trots det gnager en stark
önskan inom henne som känns omöjlig att uppnå. Framförallt nu när hon är singel och
hennes biologiska klocka inte direkt tickar långsammare. Men när Malin av en slump
träffar Emelie börjar hon förstå att läget kanske inte är så hopplöst som hon trott.
Del tre i serien Malin.

Bradford, Barbara T.: Löften och svek
Det viktorianska London är en kontrasternas stad. Här lever de privilegierade sida vid
sida med de fattiga. För James Falconer, som är uppvuxen under knappa
förhållanden, har det dock alltid varit en stad full av möjligheter. Mot alla odds har
han också lyckats. När Falconer inleder en stormig kärleksaffär med dottern till en
rysk immigrant blir det inledningen på en rad omvälvande händelser. Nu tvingas han
fråga sig var hans lojalitet ligger - och han ställs inför sitt livs svåraste val.
Del två i serien Falconer.

Bréau, Adéle: Systrar
Mathilde, Violette och Louise är systrar. Som barn tillbringade de många av sina
lyckligaste dagar i familjens hus i pittoreska Provence. Under deras uppväxt var
Mathilde, den äldsta, vacker och dominerande. Violette växte upp i hennes skugga
och Louise, den yngsta, föddes många år senare. Den här sommaren samlas
systrarna i huset igen, för första gången sedan de dramatiska händelserna förra året.
Det kommer att bli en tid av avslöjanden och hemligheter, gråt och skratt - allt under
den varma provensalska solen.
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Chamber, Clare: Små glädjeämnen
Året är 1957. Jean jobbar som journalist på en lokaltidning strax utanför London och
får i uppdrag att intervjua Gretchen som påstår sig ha varit med om en jungfrufödsel.
Hon svär att hon aldrig ens kysst en man innan hon födde sin dotter. Jean tar sig
nyfiket an den märkliga historien, eftersom hon vanligtvis får nöja sig med att skriva
om hushållstips, katter i träd och veckans bröllop. Medan Jean nystar i vad som
egentligen hänt blir hon allt mer charmad av hela Gretchens familj. Det blir en
omvälvande tid och för första gången på länge börjar Jean tro att det äntligen är
hennes tur att få lite kärlek och lycka i livet.

Croneman, Johan: Jag är olyckligt här
Utan Folke hade jag tveklöst dött, han släppte aldrig båren. På akuten på natten
säger de till honom att: ”Du måste stanna här, vi ska undersöka din pappa. Vi är strax
tillbaka.” Folke säger inget. När de drar iväg båren hänger han kvar. Han säger
fortfarande ingenting. Han håller min hand. Bestämt. Uppmanande. ”Pappa, du kan
inte dö nu. Vi är i Tyskland. Hur ska jag komma hem?”
En berättelse om att överleva, även när man inte orkar eller vill. Om att kämpa, med
allt och alla, men kanske framför allt med sig själv. Om att älska sprit och spel. Och
sina barn. Men aldrig sig själv. Om att aldrig förlåta sig själv. Om att sluta skylla ifrån
sig, och om att sluta tänka så jävla mycket.

Hellsing, Lundqvist, Ingvar: Att döda ett geni
"Han smög mellan pelarna på stationen. Han måste komma undan Brahms agenter.
De skulle kontrollera att han verkligen lämnade Wien. De fanns överallt. I kön till
tobaksbutiken. Bakom tidningar på bänkarna. I biljettkön. Han drog ner hatten djupt
över pannan.""Att döda ett geni" är en fängslande berättelse om komponisten Hans
Rott, ett musikaliskt geni i det sena 1800-talets Wien. Han hade en strålande framtid
framför sig, trots en bitter strid med tongivande kritiker och belackare som betraktade
det nya med avsky.

Gullberg, Helene: Den konserverade änkan
Det är höst år 1779 i Stockholm. Sara ligger förvirrad kvar i sängen efter
bröllopsnatten med sin dubbelt så gamle make, den store möbelkonstnären Georg
Haupt. Föga anar hon då att hon bara fem år senare är änka, har sju barn och
ensamt ansvar för den berömda verkstaden. Påtryckningarna att hon ska gifta om
sig och bli konserverad hopar sig. Hennes ivrigaste uppvaktare är också den man
hon fruktar mest, en man som inte skyr några medel i sin jakt på att ta över
verkstaden. Ska Sara lyckas stå emot honom och det mäktiga skrået?
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Lindgren, Barbro: Titta Rödluvan
En av världens mest kända sagor nu som pekbok. För tre år sedan utkom Barbro
Lindgrens och Anna Höglunds Titta Hamlet, en kortversion av världens mest kända
drama som blev en stor kritiker- och försäljningsframgång! Nu återkommer Barbro
Lindgren med en titta-version av en annan klassiker, Rödluvan och vargen! Denna
gång i samarbete med Aron Landahl.

Lu, Min: Middag för sex
Att hålla varandra kära: det är kanske det svåraste som vi har fått i uppgift, skriver Rilke
i Brev till en ung poet. Två vuxna och fyra ungdomar i ett nergånget fabriksområdet
förs samman när föräldrarna inleder ett förhållande. Varje vecka träffas de alla vid
middagsbordet, men kan de verkligen bli en familj när så mycket skiljer dem åt? En
berättelse om uppväxt och mognad, om drömmar och klassklyftor, om anpassning
och revolt, om att älska och våga vara sig själv.

Mackesy, Charlie: Pojken, mullvaden, räven och hästen
En vardagsfilosofisk tankebok, en modern fabel och en hjärtevärmande berättelse om
vänskap och gemenskap. Illustratören Charlie Mackesys bilder har berört en hel värld.
I debutboken ”Pojken, mullvaden, räven och hästen” bjuder han in till en sagolik
skogspromenad med fyra vänner som diskuterar vad som är viktigt i livet på riktigt: Vad
är mod? När är du lycklig? Och finns det något problem som inte blir lite bättre av att
äta tårta?

O’Leary, Beth: Bara på besök
Överpresterande Leena Cotton blir beordrad att ta två månader tjänstledigt efter
att ha brutit samman under en stor presentation på jobbet och hon flyr hem till
mormor Eileen i Yorkshire för att vila upp sig. Eileen ska snart fylla åttio och har just
blivit lämnad av sin man. Hon längtar efter en ny chans till kärlek, men den pyttelilla
byn erbjuder inte många passande herrar. Leena föreslår en lösning: de byter liv
under två månader. Eileen kan bo i London och leta efter kärleken. Under tiden kan
Leena ta hand om Eileens förpliktelser i lantliga Yorkshire.

Olsson, Vibeke: Som skuggan följer ljuset
1932, året efter skotten i Ådalen blir dramatiskt på Svartvik, först en sågverksstrejk där
Svartviks arbetare står ensamma, sedan en massastrejk över hela Sverige. Den
ideologiska maktkampen mellan socialdemokratin och kommunismen präglar både
strejkledningen och vardagslivet och skär rakt igenom Brickens familj. Bricken är nu 63
år och funderar mycket över hur hon ska förmedla minnen, hopp och framtidstro till
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barn och barnbarn.
Del sju i serien om Bricken.

Page, Lizzie: I krigets skugga
1939. Krig har brutit ut, och hundratals barn evakueras till landsbygden för att
undkomma bomberna som regnar över London. Vivienne bad inte om ett
evakueringsbarn. Hon är faktiskt inte säker på att hennes hjärta klarar av det. Så
många krig, så många besvikelser Vivis förmåga att känna kärlek lämnade henne
den dagen då hon fick veta sanningen om sin man, Edmund, och när hon fattade
det värsta beslutet i sitt liv och lämnade sin älskade syster åt hennes öde.
Men sjuåriga Pearl flyttar in, och med tanke på ryktena om vad som händer med
små judiska barn i Europa, kanske detta är den säkraste platsen för henne.

Quinn, Julia: En oförglömlig kyss
Jane Austen möter Bridget Jones i internationell bästsäljare. Den eviga ungkarlen
Gareth St. Clair har bråkat med sin far sedan dagen han föddes, och när han vägrar
acceptera den brud fadern valt åt honom hotas hans arv. Gareths enda hopp är ett
testamente skrivet på italienska – ett språk han inte kan. Hyacinth Bridgerton är kvick
och karismatisk och säger alltid vad hon tycker. Dessutom kan hon italienska. När
Gareth berättar om sin konflikt erbjuder hon honom hjälp. Vad ingen av dem räknat
med är att få uppleva sitt livs mest perfekta kyss.
Del 7 i serien Familjen Bridgerton.

Åsbacka, Robert: Samlaren
Tom är tolv år och lever i en värld av våld. Våldet finns överallt, det finns i skolan och
det finns på fritiden. Han lever sitt liv med blick över axeln, och han längtar till att en
dag bli vuxen. Medan han väntar samlar han på kapsyler som bland annat kan
böjas till vassa och färggranna lösnaglar. En decemberdag blir han bekant med
grannen Bo som samlar på bilar. Han lär också känna Bos snälla och vackra sambo
Viola. De bor i en liten lägenhet i ett gult trähus och när Tom får sitt livs första lp,
Rolling Stones Let it Bleed, får han spela den på Violas skivspelare. Bo och Viola har
det precis så som Tom vill ha det när han en gång har vuxit upp.

Östnäs, Elisabeth: Sparven
En gripande historisk roman om djupaste mörker men också klaraste ljus. Den unga
kvinnan Sparven lever bland de fattigaste i Stockholm i mitten av 1700-talet när hon
lockas av en ny sekt i Skevik ute på Värmdö. Hennes far, dödgrävaren vid Johannis
kyrka, har tagit hand om henne efter det att modern lämnade dem för många år
sedan. När han plötsligt försvinner är hon helt övergiven. I sin ensamhet börjar hon
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söka efter både ett nytt sammanhang och sin mor. Och dessutom sanningen om
vad som hänt fadern. Men faror lurar överallt i staden och det är omöjligt att veta
vem som går att lita på. Frågan är om sekten kan hjälpa Sparven eller om allt bara
kommer att bli ännu värre.

Skönlitteratur och deckare - storstil
Bolin, Gunnar: Hovjuvelerarens barn
I Småryd utanför Båstad står sommarvillan ännu kvar. Den som den ryske tsarens
hovjuvelerare, Wilhelm Bolin lät bygga 1903, och som blev en viktig samlingspunkt för
släkten under de båda världskrigen. I en sekretär finns mängder av brev bevarade –
från släktingar och vänner. Brev som vittnar om levnadsöden i skuggan av 1900-talets
stora politiska händelser. Med avstamp i breven tecknar Gunnar Bolin ett både
personligt och fängslande porträtt av sin släkts kosmopolitiska historia under några
decennier av nittonhundratalet.
Boije af Gennäs, Louise: Skendöda
Sara har bestämt sig för att återvända till Stockholm från Örebro, trots de märkliga
och traumatiska händelser som präglat hennes första höst i huvudstaden. Mer på sin
vakt än någonsin byter hon till ett jobb inom konsultbranschen och flyttar till en ny
stadsdel i hopp om att de ansiktslösa förföljarna ska lämna henne i fred. Men den
mardrömslika utpressningen tar snart vid där den slutade.
Del två i Motståndstrilogin.

Boije af Gennäs, Louise: Verkanseld
Stockholm 2018. Det har bara gått ett drygt år sedan det första överfallet och
ingenting i Saras liv är sig likt. Flera i hennes direkta omgivning har dött under
märkliga omständigheter som omöjligt kan vara en slump, även om polisen och
sjukvården vill få henne att tro det. Sorgen och rädslan håller Sara i ett stadigt grepp
men djupt inom henne spirar en kraft; ett okuvligt motstånd. Sara kommer inte ge
upp utan kamp om bara hennes motståndare kunde ge sig tillkänna.
Tredje och avslutande delen i Motståndstrilogin.

Hjulström, Carin: Bara ett litet mord
Siri har alltid haft dåligt samvete för den föräldralöse Anton. Hon har prioriterat
teatern och kärleken till Dramatens gifte chef. När älskaren bryter relationen flyr Siri
Stockholm. Hon landar hos Anton som just vunnit en plantskola i Säbyholm på poker.
Samtidigt hittas en jakttillsyningsman död på en åker, i en sky av örnfjädrar.
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Lokalpolisen Olle Magnusson börjar nysta i mordfallet. Snart inser han att den
nyinflyttade skådespelerskan har näsa för ledtrådar och dessutom är ett trevligt
sällskap.

Lagercrantz, David: Hon som måste dö
En hemlös man hittas i en park i Stockholm. Det ser inte ut att vara annat än ett
tragiskt dödsfall. Men rättsläkaren Fredrika Nyman anar att något inte stämmer, och
kontaktar Mikael Blomkvist, som motvilligt blir intresserad. Den hemlöse har flera
gånger hörts muttra om Johannes Forsell, Sveriges försvarsminister. Var det bara
nojor, svammel? Eller kan det finnas en riktig koppling till regeringen? Han ber Lisbeth
Salander om hjälp. Men efter Holger Palmgrens begravning har hon lämnat landet
och går inte att nå.
Del sex i Millenniumserien.
Sandberg, Kristina: Att sörja för de sina
Far ror, mor är rar. Är det så? Allt borde ju vara bra nu. Freden är här och maken
Tomas har lyckats hålla sig nykter sedan hypnosbehandlingen hos professor Bjerre i
början av kriget. Och har inte Maj gjort allt vad hon kan för att familjen ska ha det fint
i den nya stora lägenheten som Tomas överraskat henne med? Det moderna köket
och vardagsrummets parkettgolv. Och Paradiskullens störtande hoppbacke som
brant fond från balkongen. Men här i sommarhusets ensamhet tycker hon sig höra
svärmors steg i salongen, det är förstås inbillning, tant är ju död. De egna förlusterna
vill Maj inte tänka på.
Andra delen i serien Romanen om Maj.

Sem-Sandberg, Steve: W
Woyzeck är historien om den lojale fotsoldaten som i ett anfall av svartsjuka dödar
kvinnan han älskar. Den verkliga händelsen inspirerade Georg Büchner att 1836
skriva den pjäs som kom att bli en klassiker inom europeisk dramatik. Sem-Sandberg
utgår i W. från samma material. Det är en berättelse om en ensam människa som för
att undkomma misären tar värvning och deltar i det tidiga 1800-talets många krig.

Skybäck, Frida: Midnattssol
Vi möter återigen de tre systrarna i 1800-talets mitt. Våren är kommen till Rosenlunds
herrgård och det råder ett fridfullt lugn. Men lyckan visar sig vara både skör och
tillfällig. Ett oväntat besked från Cecilias make tvingar henne tillbaka till Apelgården,
där ett tungt ansvar vilar. I Lund kämpar Elisabeth för ensamma mödrar och deras
barn, som inte är välkomna till den nyöppnade barnstugan. Yngsta systern Amelie
lever ett glamoröst liv som nygift med greve Carl Piper, men ett oväntat besök
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omkullkastar hennes bekväma tillvaro.
Tredje delen i serien om Systrarna Stiernfors.

Deckare
Blunt, Giles: En stilla storm
I de djupa skogarna utanför Algonquin Bay hittas en styckad kropp som björnarna
festat på. Den mördade mannen visar sig vara en amerikan som nyligen anlänt till
trakten med dunkla motiv. Jakten på mördaren leder kriminalinspektörerna John
Cardinal och Lise Delorme till Montreal. Händelser i samband med Oktoberkrisen
1970 och ett par uppmärksammade kidnappningar visar sig ha en central betydelse
för gåtans lösning.

Blunt, Giles: Identitet okänd
De kallar henne Red eftersom hon inte minns sitt namn. Den unga rödhåriga tjejen
har förlorat minnet efter att hon blivit skjuten och det finns inga verkliga ledtrådar till
vad som har hänt henne eller vem hon är. Det makabra fyndet av ett torterat och
skändat lik i en grotta där allting pekar på ritualmord får kriminalinspektörerna John
Cardinal och Lise Delorme att misstänka att Red sitter inne med avgörande
information i jakten på en mördare.

Fellowes, Jessica: Skandal i svart
Året är 1928. Ett hembiträde förolyckas på ett glamoröst party anordnat av
arvtagaren Bryan Guinness. Bryan har precis friat till arton år gamla Diana, den
vackraste av de sex Mitford-systrarna. Hembiträdets död avfärdas som en
olyckshändelse och de nygifta lägger händelsen bakom sig för att inleda ett
virvelvindsliknande liv i London, Paris och Berlin. Mitford-systrarnas jungfru, Louisa
Cannon, följer med på resorna, liksom ett entourage av vänner, familj och
hangarounds från Nancy Mitford till Evelyn Waugh. När ett andra offer hittas i Paris
1931 börjar Louisa se samband med dödsfallet två år tidigare.
Tredje boken i serien om Mitfordmorden.

Gardell. Mattias: Parabellum
En kändispolitiker och framgångsrik vårdföretagare hittas avrättad i centrala
Stockholm. Hennes kropp är arrangerad som en installation. Den skulle inte gömmas.
Den skulle förevisas. Mordet blir upptakten till en serie publika våldsbrott med rituella
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inslag som kulminerar påsken 2019, den kristna försoningshögtid då människans
skulder skall lösas. Men inget är glömt. Inget är förlåtet.

Goldman, Matt: Kalla spår
Det är vinter i Minnesota: kallt, blåsigt och ohyggligt mycket snö. Privatdetektiven
och före detta polismannen Nils Shapiro ägnar större delen av sin vakna tid åt att
jobba, respektive försöka komma över sitt havererade äktenskap.
En dag hör den före detta poliskollegan Anders Ellegaard av sig och ber om hjälp. En
kvinna har hittats mördad i sitt hem och hennes kropp är täckt av innehållet från
hundratals dammsugarpåsar, vilket effektivt omintetgör polisens möjligheter att säkra
spår efter förövaren. Kanske är det här det perfekta mordet?

Griffiths, Elly: Mordkonsulten
När den nittioåriga Peggy Smith hittas död i sitt hem ser polisinspektör Harbinder Kaur
till en början inga skäl till misstankar. Peggys hemhjälp, Natalka, redogör för vad som
tycks ha varit en naturlig död. Men det ska snart förändras. Det visar sig att Peggy
ljugit om sina hjärtproblem och att hon varit övertygad om att någon förföljde
henne. Att hon sedan länge, i hemlighet, agerat ”mordkonsult” åt ett antal kända
kriminalförfattare, och därför visste mer om mord än vad som är sunt.
Mordkonsulten är den andra, fristående boken om polisinspektör Harbinder Kaur,
efter bästsäljaren Främlingen.

Hellberg, Björn: Narrspegel
Narrspegel tar avstamp i en tragedi i Hovs hallar. Därefter fortsätter handlingen i den
närliggande fiktiva idyllen Staden, där pulserande passioner blandas med kylig
beräkning och hänsynslös vinningslystnad.
Kommissarie Sten Wall och hans kolleger ställs inför ett gåtfullt drama med många
förgreningar. Det känns som att stirra rätt in i en narrspegel , konstaterar Wall när
utredningen är på väg att köra fast. Nästan omöjligt att fastslå vad som är sant och
vad som är förvillelser.

Quintana, Jenny: Vår mörka hemlighet
Två flickor, två kroppar, tjugo år av tystnad. Fjortonåriga Elizabeth är något av en
udda fågel i det lilla samhället Chelmsford. Sommaren 1978 flyttar Rachel till
grannskapet med sin familj. Hon är populär och spännande, och flickorna inleder en
trevande vänskap, båda med varsin agenda. Deras relation är både osannolik och
ojämlik. Elizabeth skulle göra allt för Rachel en lojalitet som snart kommer att prövas.
En kropp hittas och ingenting blir sig likt.
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Rudberg, Denise: Tio grisar nere
En brutal dödsskjutning på en lugn Östermalmskrog kastar förundersökningsledaren
Marianne Jidhoff tillbaka i tiden. Hon hemsöks av minnen från den dramatiska
sommaren 1993. En kylig sommar då hennes numera döde make Hans utredde en
annan krogskjutning medan deras äktenskap vacklade på ruinens brant.
Den tionde boken i Denise Rudbergs Elegant crime-serie handlar om hemligheter,
livsavgörande val och förödande missförstånd, förseglade bakom exklusiva lås på
storstädernas finaste gator.

Salander, Anders: Hövdingen
Karl Magnus Ståhl vaknar mitt i natten med en gnagande oroskänsla i magen, en
instinkt han känner igen sedan tidigare. Det är något som inte stämmer. Farhågorna
besannas när hans nittonåriga dotter inte återvänder som planerat från sin resa i
Sydamerika. När myndigheterna sviker tar han saken i egna händer. Ensam och utan
spår reser han till Peru för att leta på den plats där Jessica senast befann sig. Väl där
dröjer det inte länge innan den mystiske professor Ward dyker upp med information
som bara den som fört bort Jessica borde ha. Eller?

Biografier
Obama, Barack: Ett förlovat land Lz
En gripande, djupt personlig redogörelse om ögonblicken när historia skrivs – av
presidenten som inspirerade oss till att tro på demokratins kraft. I den fascinerande
och efterlängtade första volymen av sina memoarer berättar Barack Obama
historien om sin osannolika resa, från en ung man sökande efter sin identitet till ledare
för den fria världen. Djupt personligt beskriver han sin politiska utveckling och sina
milstolpar från den första mandatperioden i detta historiska presidentskap - en tid av
stor oro och dramatiska förändringar.

Feldman, Deborah: Unorthodox Lz
Unorthodox är Deborah Feldmans bästsäljande självbiografi om sin uppväxt i och
flykt från den chassidiska Satmar-kolonin i Williamsburg, New York. Boken ligger till
grund för den omtalade Netflix-succén med samma namn. I den ultraortodoxa
judiska miljö där Deborah växer upp är reglerna strikta. Kolonin kontrollerar allt - från
vilka kläder hon får ha på sig, till vem hon får prata med och vilka böcker hon får
läsa. Men hon anar att det finns ett helt annat och friare sätt att leva, bara någon
kilometer bort i det myllrande livet bland New Yorks skyskrapor.
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Fakta – Vuxen
Önnerfelt, Klara: Klaras läsprepp Ab
Hur gör vi barn och unga till läsare? Och hur får vi dem att fortsätta läsa genom hela
livet? Kort sagt – hur läspreppar vi dem?! Klaras läsprepp! riktar sig till dig som jobbar
med barn, unga och läsning och som vill få nya tips på hur man kan arbeta
läsfrämjande. Klara Önnerfält är skolbibliotekarie, läsfrämjare och författare. Hon är
också en av grundarna till poddarna Flödet och Flödet läser.

Carey, Tanith: Hur tänker mitt barn? Dofa
Lättillgänglig och konkret barnpsykologi. Boken tar upp över 100 olika
vardagssituationer och förklarar hur man ska tolka barnets beteende, förstå
psykologin bakom det och hur man hanterar situationen på ett bra sätt. Läsaren får
veta vad barnet egentligen menar när hen säger ”Den är min!”, ”Titta vad jag har
gjort!”, ”Jag vill inte!” eller ”Jag hatar dig!”.

Tudor Sandahl Patricia: Mer levande med åren Dokb
Mitt anspråk på livet och på mig själv har sjunkit i takt med årens gång. Nu vet jag
bortom allt tvivel att jag inte kommer att bli den visa, mogna personen som jag en
gång trodde att jag skulle bli. Jag vet djupt inifrån mig själv att vi människor är
spruckna kärl, kantstötta och otillräckliga. Men jag vet också att vi är oändligt
mycket mer än så. Att vår kapacitet att växa som människor, att göra skillnad i vår
lilla värld, är större än vi tror. Här skriver Patricia Tudor-Sandahl om modet att åldras
ur ett existentiellt perspektiv, om att inte nöja sig med att leva på ytan av sig själv
och om att bli sams med det paradoxala och motsägelsefulla som ryms inom oss
människor.

Criado Perez, Caroline: Osynliga kvinnor Ohj
Föreställ dig en värld där din telefon är för stor för din hand, där din läkare ger dig
läkemedel som är fel för din kropp, där du fryser på jobbet för att temperaturen på
din arbetsplats är fem grader för kall, där du i en bilolycka är 47% mer benägen att
bli allvarligt skadad. Om något av detta låter bekant, är chansen stor att du är
kvinna. Caroline Criado Perez belyser genom exempel från hela världen hur kvinnor
systematiskt ignoreras. Från teknik till naturkatastrofer, från sexistisk snöröjning i
Värmland till våldtäkter i krigszoner.
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Moore, Caitie: Mormorsrutor som sticker ut Qccab
100 virkbeskrivningar med 3D-effekt. Virkade mormorsrutor med nya spännande
designer. Här hittar du ett fantastiskt urval av 3D-designer med allt från får och grisar
till vattenmeloner och palmer. Alla mönstren har beskrivningar i text och bild. Massor
av tips på var och hur du kan använda dina fina 3D-rutor - som sticker ut.

Pompe, Annelie: Naturnära äventyr Rb
I sin nya bok Naturnära äventyr vill Annelie visa att man kan göra det yttre äventyret
också till en inre resa eftersom det inre äventyret är det största äventyret. Att vara i
naturen på naturens villkor får oss att se vår inre, mänskliga natur. Att vara i naturen
är en del av vårt DNA, men den västerländska livsstilen har fått oss att glömma bort
det. I boken får läsaren en inspirerande guide och vägvisare till vad äventyr kan ge
och var man kan finna dem, t ex klättring i Norge, paddling längs västkusten,
vandring i skogen och utomhusyoga.

Rapp, Anders: Nyfiken på geologi Ud
Sverige är fantastiskt - inte minst ur geologisk synvinkel. Nyfiken på geologi tar dig
med till 150 spännande platser i Sverige som bjuder på stora geologiska upplevelser.
Boken ger en helhetskänsla då den lyfter fram natur- och kulturvärden vid
besöksmålen och är såväl en guide- som faktabok - en bok att utgå från när du
planerar din nästa utflykt. Här finns platser som överraskar, fascinerar, skapar
dramatik, skänker skönhetsupplevelser.

Johansson, Ulla: Näring och hälsa Vc
Hur ser vårt näringsbehov ut genom vår livscykel? Finns det någon kost som är
överlägsen alla andra? Varför tros rödbetor vara nyttigt? I vilka livsmedel finns vitamin
D? Var hittar veganer omega-3-fettsyror? I boken finns svaren på dessa och många
fler frågor tillsammans med grundläggande kunskap och nya rön inom området
näring och hälsa. Kunskap om mat och hur den påverkar hälsa och miljö är viktig för
oss alla. I boken ingår bland annat näringslära, livsmedelsvetenskap och kostens
betydelse för uppkomst och behandling av folksjukdomar.

Att möta personer med demenssjukdom Vef
Denna tredje upplaga har bland annat utökats med kapitel om palliativ vård och
ledarskapets betydelse för att skapa ett personcentrerat vårdklimat. Boken är
omarbetad efter det aktuella kunskapsläget och innehåller flertalet referenser, vilket
möjliggör ytterligare fördjupning i ämnet. Omvårdnad för personer med
demenssjukdom utgår från det mänskliga mötet och vår förmåga att se in i, och
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förstå, den andres livsvärld. Boken ger läsaren redskap som underlättar i detta möte.
I fokus står personens upplevelse av att drabbas, upplevelsen av att vara anhörig
men även olika aspekter av vårdandet är centrala.

Ljudböcker CD
Holt, Anne: Offline
Jonasson, Ragnar: Ön
Jonasson, Ragnar: Dimma
May, Peter: Ett kallt fall

Ljudböcker Mp3
Öhrlund, Dag: När regnen upphör

Bilderböcker – Barn
Bondestam, Linda: Mitt bottenliv
Sundin, David: Boken som inte ville bli läst

Kapitelböcker - Hcf (6-9 år)
Gunér, Emi: Allas vän
”Allas vän” är en vardagsnära berättelse om kompisrelationer för 6-9 åringar och
detta är den första delen i serien om Paola Persson Peroni.

Hällén, Ylva: Hotet mot väktarstjärnan
Det börjar med en mystisk förbannelse. En elev på magikerskolan förstenas. Adrian
vaknar samma natt med känslan av att han varit där. Strax därefter förstenas
självaste Stjärnmästaren. Vittnen pekar ut Adrian, som grips för brottet och sätts i
fängelse. Resten av väktarstjärnan vet inte vad de ska tro. Är Adrian skyldig eller
inte? Tredje delen i serien ”Ylvania”.
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Holmboe, Ellen: Zom börjar skolan (Börja läsa)
Det är dags att börja skolan för den sjuåriga zombien Zom! Det känns spännande
och roligt, ända tills pappa och Zom kommer fram till skolan.

Widmark, Martin: Kejsarens vrede
I "Kejsarens vrede" fortsätter Halvdan och Meia sin resa tillsammans med munken Do,
och de styr sitt skepp mot landet på andra sidan Atlanten: Vinland. Men i Vinland
bor redan ett folk, beothukerna. Tionde delen i serien ”Halvdan Viking”.

Kapitelböcker - Hcg (9-12 år)
Engvall, Caroline: Noelias revansch
Noelia fyller tio år och får en ny telefon. Det är den bästa dagen i hennes liv – tills hon
upptäcker att någon skriver elaka kommentarer på hennes kompis musikvideos.

Griffiths, Andy: Vår trädkoja med 130 våningar och en ovanligt irriterande fluga
Andys och Terrys trädkoja blir bara större och större och har nu kommit upp i otroliga
130 våningar!

Melin, Mårten: Gravens gåta
Jimmy är sen till kulturskolan och genar över kyrkogården som han brukar undvika.
Och så fort han kommer in händer det något märkligt -- det blixtrar till!

Nilsson, Frida: Apstjärnan
En dag svänger det upp en skruttig gammal Volvo på grusplanen framför
barnhemmet. Det är Gorillan som vill adoptera ett av de föräldralösa barnen. Hon
bestämmer sig direkt för den spinkiga nioåringen Jonna.

Nilsson, Stina: Det svarta regnet
Innan 12-åriga Liv föddes så förstördes världen av de onda trollkarlarna. Allt som finns
kvar är förgiftade landskap, ruiner och demonerna som gör människorna sjuka och
galna. När en demon tar över deras pappas kropp måste Liv hjälpa sin mamma att
ta hand om huset och sin lillasyster.
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Nyström, Patric: De hemliga tecknen
Lisa och Max har flyttat till en släktgård med ett hemligt bibliotek. I böckerna har de
hittat en släkting som hjälper fransmannen Jean-François Champollion. Han lever på
1800-talet och forskar om hieroglyfer. Andra delen i serien ”Lisa & Max”.

Nyström, Patric: Hotet ombord
Någon vill få uppfinnaren John Ericson att misslyckas i sitt uppdrag. Han ska vara
med i en tävling för att visa att hans båt med propeller är mycket bättre än segeloch ångfartyg. Men någon lurar i skuggorna och försöker få honom att förlora. Kan
Lisa och Max hjälpa John att vinna tävlingen? Tredje delen i serien ”Lisa & Max”.
Fantasy
Fogelberg, Anna: Solmörkret
Det är lätt att tro att en sol alltid ska finnas där, särskilt som den har gått upp morgon
efter morgon på samma sätt i tusentals år. Men en morgon förändrades allt.
Människobarnet Ellin får i uppdrag att tända solen på nytt. Med hjälp av en frassla
och en sumpgumma ger hon sig ut i den mörka och kalla världen för att förstå vad
som har hänt.

Ungdom - uHce, uHc
Andersson, Linda: Halvsjälarna
Mariell har gjort sitt val och är nu fast i Dödsriket. Men allt går fel redan från början.
Bara minuter efter att hon låtit sitt offer leva dyker Vintervit upp på Vårängen för att
anhålla henne.

Hågensen, Lisa: Tatra
Det är vår och spåren efter den kidnappade Siri för de sju vännerna till norra Porsaw.
Under fritagningen sker en fasansfull olycka och gruppen splittras. En av dem tvingas
ut på en lång resa, och finner i dess slut svar på frågor som legat dolda fram till nu.

Meyer, Stephenie: Midnattssol
För första gången får vi lära känna vampyren Edward, på djupet. Han slits mellan sin
mänskliga sida och det rovdjur han faktiskt är, och när han möter Bella utmanas han
på ett sätt som han aldrig upplevt förut.
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Sahlin, Pär: Ingen normal flyttar hit
Med glimten i ögat och snus under läppen serverar den här boken en berättelse om
kärlek, epa-traktorer och oväntad vänskap. Perfekt för alla ungdomar som vill känna
igen sig och samtidigt skratta när de läser!

Fakta - Barn
Chavez: Snacka om oskulden Tonår
Hansson, Anna: Fantastiska djur i regnskogen Tema 47
Mugford, Simon: Mbappé äger Tema 38
Nordholm, Johan: Min första bok om virus Tema 21
Skejta Tema 38
Surfa Tema 38
Stanford, Sara: Allt om Tiktok Tema 23
Walerczuk, Val: Den otroliga boken om hotade djur Tema 47
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