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Skönlitteratur - Vuxen, Hce, Hc
Berg, Aase: En uppblåst liten fittas memoarer
En kungsörn luftspanar på den lilla femåriga flickan Aase från uppväxten till
vuxenlivet. Genom moderskapets och livserfarenheternas uppgång och fall
skärskådar den med rovdjursblick kvinnorollen och motståndet. Det här är en roman
om valar som exploderar och möten med världsberömda gubbar, om våldtäkt och
krigstrauman, om kvinnlig sorg och frihet och om konsten att flyga rakt in i solen och
förvandlas.

Berg, Bengt: Dag för dag (Poesi)
Texter från en särskild tid är underrubriken till en samling betraktelser som poeten
Bengt Berg sänder oss från sin utpost på landet under en brinnande coronapandemi.
Svävande i ett tidens vakuum fångar författaren flyktiga infall och tankar som når
honom under strövtågen i påtvingad karantän.

Bromander, Henrik: Skymningstid
Allt borde vara perfekt. Det svenska samhällsbygget är hugget i sten, beredskapslagren är välfyllda och på vårkanten hörs finkarna sjunga i lövträden. Ändå går
Gunnar Björk med en molande oro. När vinden vänder, och det kan hända när som
helst, då är allt upp till honom. Samtidigt får säkerhetspolisen Monika Nilsson upp ett
spår som pekar mot en inhemsk högerextrem gruppering, möjligen med kopplingar
till statsapparatens allra innersta kretsar. Det här är en roman om hemliga nätverk
och underjordiska celler mitt i välfärdssamhället.

Broughton, Rhoda: Skymningshistorier
”Skymningshistorier” är en bortglömd pärla i den viktorianska litteraturen. Bland
gengångare, hemsökelser och sanndrömmar smyger Rhoda Broughton (1840-1920)
med säker hand in kritik av förtryckande normer och ojämlika könsförhållanden. I
spökhistorians form ger hon uttryck för den skräck som var kvinnors helt egna – att
vara rättslös i ett manssamhälle. Men hon gestaltade också på ett nytt sätt den
händelse som var den mest avgörande i ett kvinnoliv – äktenskapet.

Druart, Ruth: Sista natten i Paris
Santa Cruz 1953. Jean-Luc trodde att de hade lämnat allt bakom sig. Ärret som löper
över hans ansikte är ett litet pris att betala för att ha överlevt fasorna i det
ockuperade Paris. Nu har han ett nytt liv i Kalifornien, med sin familj som han älskar.

Han hade aldrig trott att det förflutna skulle komma ifatt dem. Men en dag står två
män utanför hans dörr. Paris 1944. En ung kvinnas framtid slits ifrån henne på ett
ögonblick. Hopföst på ett tåg på väg mot Auschwitz, handlar hon i desperation. Hon
kastar det allra dyrbaraste hon har i armarna på en främling. Allt hon har kvar nu är
hoppet.

Gunnis, Emily: Hemligheten på Seaview Cottage
1960: Trettonåriga Rebecca lever i skräck för sin faders ilska. Samma natt som en
storm drar in från havet hör hon hur någon knackar på nedervåningen i Seaview
Cottage. När polisen senare kommer är båda föräldrarna döda och besökaren
försvunnen. Men ingen tror på Rebeccas berättelse. 2014: Journalisten Iris får i
uppdrag att skriva om en kvinna som rymt med sitt nyfödda barn från sjukhuset.
Spåren leder förvånande nog Iris till hennes mammas barndomshem: Seaview
Cottage. Och historien som börjar nystas upp har varit begravd länge.

Hjorth, Vigdis: Är mor död
Johanna lämnade Norge och klippte banden med sin familj. Hon har bott utomlands
i tre decennier och kom inte ens hem till sin fars begravning. När hennes man plötsligt
dör beslutar hon sig för att flytta tillbaka hem. Hon är nu en välkänd konstnär och har
blivit erbjuden möjligheten att göra en stor retrospektiv utställning. Men vad finns kvar
av relationerna hon lämnade för så länge sedan?

Ishiguro, Kazuo: Klara och solen (Nobel)
Från sin plats i butiken som säljer artificiella vänner observerar Klara – en artificiell vän
med enastående iakttagelseförmåga – noggrant beteendet hos dem som kommer
in för att handla. Hon hyser gott hopp om att en kund snart ska välja just henne. Men
när möjligheten till ett helt nytt liv väl dyker upp varnas Klara för att inte lita för
mycket på löften från människor.

Jankell, Happy: Livlina
Liv är hypokondriker och stamkund hos nätdoktorn Care Call. Hon kämpar mot sin
ångest med hjälp av mediciner, kroppsbesiktningar och ett och annat destruktivt
Tinder-ragg. Men ingenting blir bättre och inte heller hjälper det att hon hela tiden
jämförs med sin perfekta storasyster Lina. Trots att de är av samma kött och blod är
de varandras motsatser: Lina har allt, Liv har inget. Inte ens sorgen efter deras döda
pappa hanterar de på samma sätt.

Landgren, Lars: Ljusnan du mörka
Två personer färdas på Ljusnan, den älv som löper genom Hälsingland. Och medan
deras eka sakta rör sig genom landskapet berättar den äldre för den yngre.
Romanen följer Ljusnans egensinniga vattenströmmar, och älven blir till den åder som
berättelserna stiger ur. Här formas en historia som är mörk och skrämmande, med
rötterna i folktro och sagor, i skräcken för tillvarons skumma hörn, men som också
knyter an till vardagen och vår moderna verklighet.

Liabäck, Åsa: I hjärtat av Ådala (Feelgood)
Trettiofemåriga Anna har precis kommit ut på andra sidan ett kraschat förhållande
när hon köper en kolonilott i Ådala. Hon är ensam, men vill komma på fötter igen,
stoppa ner händerna i jorden och hitta ny mening. Medan blommor och grönsaker
växer fram börjar känslorna spira i Ådala. Oväntad vänskap, svek och hemligheter.
Det blir en sommar att minnas.

Luiselli, Valeria: De förlorade barnen
Ett New York-par med sina två barn reser med bil i USA, på väg mot Arizona för att
besöka de Apacheområden som Geronimo en gång styrde. I bilen leker den
femåriga dottern och tioåriga sonen lekar och sjunger sånger, men utifrån samtalen i
framsätet börjar de inse att deras föräldrar håller på att separera. Samtidigt
rapporterar radion om tusentals barn som försöker korsa gränsen till USA från Mexiko.

Martinsson, Eva: Alma
Alma, som föds i ett fattigt hem i Dalsland, får redan som barn lära sig att arbeta hårt
för sitt levebröd, och vi får följa henne genom två världskrig, hungersnöd och
pandemi, men också genom hennes möte med kärleken. Almas liv sammanvävs
dramatiskt med en annan liten flicka – sondottern Karin, som vid 10 månaders ålder
en dag kommer till Almas hem i en fruktlåda. De båda kvinnornas livsöden lyfts fram
med värme och humor, men det finns även brutalitet och sorg i berättelsen.

Mendel-Enk, Stephan: Apan i mitten
Jacobs familj har vänts upp och ner av skilsmässa och död. Men efter år av turbulens
lägger sig lugnet någorlunda i familjen och i världen omkring Jacob. Rabin och
Arafat har skakat hand och själv har han äntligen fått börja spela i det ständigt
krisande judiska fotbollslaget. Men när hans storebror - den avgudade Rafael återvänder till Göteborg från Israel skärps läget igen. Rafael är som förbytt.

Nilsson, Kina: Och när hon får andnöd av sorg måste jag blunda (Poesi)
Det här är en diktsvit inspirerad av sjukvårdsarbetet under covid-19-pandemins första
intensiva månader 2020. I en tid präglad av etisk stress och stor ovisshet använde
infektionsläkare Kina Nilsson poesin som ventil. Hon skriver om maktlöshet, rädsla och
sorg, men också om lojalitet och medmänsklighet innanför sjukhusväggarna.

Pedersen, Bente: Aurora: Arvingar (Bygderoman)
En kris sammanför Björkemo-familjen och grosshandlaren. Helmer inser att livet är för
kort för att vara arg och sträcker ut en hand till Aurora och Edvard. Även Thomines
livssituation förändras. Vågar hon och Fredrik satsa på varandra, eller blir skillnaderna
mellan dem för stora? Del 18 i serien ”Aurora”.

Philips, Julia: Försvinnande värld
De två systrarna Aljona och Sofia, elva och åtta år, leker för sig själva på en
stenstrand på Kamtjatka i slutet av ett långt och ensamt sommarlov. De blir erbjudna
skjuts hem av en främmande man och försvinner sedan spårlöst. Polisutredningen
som pågår under veckor och till slut månader leder ingenstans. Brottet går som ett
eko genom det lilla sammansvetsade samhället och särskilt dess kvinnor lever med
en ny sorts rädsla och en känsla av förlust.

Pooley, Clare: Ärlighetsprojektet
Julian Jessop är trött på att dölja den ensamhet han känner. Så han påbörjar
Ärlighetsprojektet - en liten grön anteckningsbok som innehåller sanningen om hans
liv. Julian lämnar anteckningsboken på sitt favoritkafé, men han skulle inte ha kunnat
tro att ägaren Monica skulle söka upp honom efter att ha hittat den. Eller att hon
skulle bli inspirerad att skriva ner sin egen historia efter hans. Ingen av dem anar att
dessa små handlingar av ärlighet kommer att påverka alla som hittar anteckningsboken och förändra deras liv totalt.

Rijneveld, Marieke Lucas: Obehaget om kvällarna
Efter att den äldsta sonen gått genom isen under en skridskotur blir inget sig likt i den
lantbrukarfamilj som den här romanen utspelas i. Föräldrarna hanterar sin sorg
genom att vända sig till sin tro, och deras dotter Jas, som är romanens berättare,
dras med i sina föräldrars grubblerier kring synd, skuld och det straff Gud tilldelat
dem. Jas har ett alldeles eget sätt att se på världen, och hennes tankar blir mörka
och oroande. För henne tycks det som hänt bero på att hon en gång bad till Gud
att ta brodern istället för hennes kanin, när hon förstod att kaninens öde var att

hamna på julbordet. Och för varje dag som går blir hennes föreställningar om människor, djur och Gud alltmer absurda.

Riley, Lucinda: Solsystern
På ytan verkar Electra D'Aplièse ha allt: hon är vacker, rik och berömd. Men faderns
plötsliga död har rubbat hennes redan sköra sinnestillstånd och hon dövar smärtan
med alkohol och droger. Så får hon ett brev från en främmande kvinna som hävdar
att hon är hennes mormor. Sjätte delen i serien ”De sju systrarna”.

Stuart, Douglas: Shuggie Bain
Året är 1981 och industristaden Glasgow är nere för räkning. Under Thatchers
järnhårda styre måste man kämpa för att överleva. Glamorösa Agnes Bain har alltid
haft större drömmar än så, men när hennes man lämnar familjen faller allt samman
och det kommer an på barnen att fånga henne. Shuggie Bain, minstingen, är den
som håller ut längst. Men Shuggie drömmer sig också bort, från gruvområdet och
från den hånfulla omgivning som aldrig låter honom glömma att han är annorlunda.

Deckare
Carlsson, Christoffer: Brinn mig en sol
I februari 1986 sker det första mordet i byn Tiarp på Nyårsåsen utanför Halmstad. För
polisen Sven och hans son Vidar blir det en avgörande tid. Landet är i chock efter
mordet på Olof Palme. Medan Vidar söker sin väg mot vuxenlivet, tvingas Sven in i
mörkret på Nyårsåsen för att jaga Tiarpsmannen: Vem är han? Vem blir hans nästa
offer?

Carter, Chris: Demonrösten
Efter en hård arbetsvecka ser Tanya fram mot en rofylld hemmakväll. Men när hon
kliver ur duschen hör hon mobilen ringa. Det är hennes bästa vän Karen, som vill
videochatta med henne. Tanya tar emot samtalet och mardrömmen börjar.
Karen sitter bunden och utan att kunna tala i en stol i sitt eget vardagsrum. Och den
dova, skrovliga demonrösten i mobilen hotar Tanya.

Edvinsson, Anki: Snöängeln
En pojke hoppar från en bro. En kvinna hittas mördad i sitt hem. En tonårsflicka
försvinner spårlöst. De tre tragiska händelserna verkar först inte kopplade till
varandra. Men Charlotte von Klint och Per Berg vid Umeåpolisen börjar se tecken på
att allt hänger samman. Den gemensamma nämnaren stavas narkotika. Medan

vintern har ett fast grepp om Umeå och snötäcket växer allt högre, kämpar Per och
Charlotte mot klockan.

Gerritsen, Tess: Den tysta flickan
I en av Chinatowns gränder i Boston hittas en hand. På taket till det igenbommade
huset intill ligger en kvinnas avhuggna huvud. Och på hennes kropp hittas två
silvervita hårstrån som inte är mänskliga. De är kriminalinspektör Rizzolis enda
ledtrådar, men de räcker för att hon och rättsläkaren doktor Isles ska göra en kuslig
upptäck: att det brutala mordet har ett makabert förspel. För nitton år sedan slutade
en ohygglig massaker på en kinesrestaurang med att fem människor dog. Av dem
som stod offren nära lever bara en kvinna; en kampsportmästare som har en
hemlighet hon inte vågar avslöja. En hemlighet som kanske inte ens är mänsklig.

Grebe, Camilla: Alla ljuger
Maria är lyckligt lottad. Hon trivs med sitt jobb, hon älskar sin son, sin nye man Samir
och – oftast – bonusdottern Yasmin. Men när Yasmin försvinner och Samir anklagas
för att ha dödat sin dotter rasar Marias tillvaro. Inte kan väl någon mörda sitt eget
barn?

Harris, Robert: Vedergällning
November 1944. Tyskland är på väg att förlora kriget. I ett sista desperat försök
beordrar Hitler produktion av 10 000 V-2-raketer, ballistiska vedergällningsvapen
skapade i syfte att attackera allierade städer. Rudi Graf, en tysk raketingenjör,
drömde om att skicka en raket till månen. Istället befinner han sig i det ockuperade
Holland där han ansvarar för avfyrning av Nazitysklands V-2-raketer mot London. Kay
Caton-Walsh, en gång skådespelerska, nu en brittisk spion, skickas till Belgien för att
lokalisera avfyrningsplatserna och neutralisera hotet. Det är bara en tidsfråga innan
deras vägar kommer att korsas.

Lapidus, Jens: Paradis city
Sverige i en nära framtid. Segregationen har löpt amok och motsättningarna
exploderat: för att skydda resten av samhället har murar byggts runt no-go-zoner där
invånarna kontrolleras genom ”särområdeslagar”. Största området är Järva, även
kallat Paradis City. När inrikesministern ska hålla sitt valtal där händer det som inte får
hända: kravallstaketen vräks omkull, skottlossning utbryter och hon förs bort av
maskerade män.

May, Peter: Lockdown
London är en stad i total lockdown. Undantagstillstånd har utfärdats, gatorna sjuder
av våld och ingen går säker för det dödliga virus som redan krävt tusentals offer. På
en byggarbetsplats där ett akutsjukhus håller på att uppföras hittas en morgon
kvarlevorna av ett mördat barn. Den hemlighet som uppenbarligen var tänkt att
begravas ligger nu i öppen dager, men under rådande omständigheter har
mördaren fortfarande oddsen på sin sida och polisen har en minst sagt svår
utredning framför sig. Det otacksamma uppdraget faller på kriminalkommissarie Jack
MacNeil, som om bara lite mer än ett dygn ska sluta som polis. Frågan är vad som
kommer att stoppa MacNeil först - viruset eller mördaren?

Mostue, Sigbjorn: Himlen ska gråta blod
Den cancersjuke före detta elitsoldaten Even Stubberud ger sig ut på det som är
tänkt att vara hans sista uppdrag: Ett förhållandevis rutinmässigt eskorterande av en
terrorist till Somalia. Men flyget från Oslo blir kapat och terroristen fritagen. Kaos
uppstår på planet. Och den enda som skulle kunna rädda de 245 passagerarna är
en obeväpnad, sjuk man utan flygerfarenhet.

Sten, Viveca: Offermakaren
Just när skidsäsongen börjat i Åre hittas ett lik i en av liftarna. Mycket pekar på ett
mord. Daniel Lindskog är inspektör vid Årepolisen och nybliven pappa. Hanna
Ahlander har flytt till Åre efter att ha blivit dumpad och tvingats lämna sitt jobb på
Citypolisen i Stockholm. Snart blir de båda två avgörande i utredningen kring den
döda. Snön yr, temperaturen sjunker och allt fler svävar i livsfara. Hur många måste
offras innan sanningen uppdagas?

Biografier
Brøgger, Suzanne/Hagen, Alf van der: Suzanne Brøgger: Samtalsmemoarer Gz
Suzanne Brøgger är författare, intellektuell och musiker, landsbygdsbo och
vardagsmystiker, och i det stora hela en förkämpe för det fria ordet och det goda
humöret. Hon berättar för Alf van der Hagen om sitt arbete och privatliv, sin syn på
skrivande och politik, feminism och metafysik och om litteraturens plats i ett alltmer
kulturfientligt samhälle.

Grandin, Philomène: Glöm allt men inte mig Ikz
Det är 80-tal och Philomène och hennes pappa lever ett okonventionellt liv fyllt av
kultur och kärlek. Men pengarna är oftast slut. Pappa är Izzy Young, legendaren som
upptäckte Bob Dylan. Trettio år senare sjunker Izzy allt djupare in i demens. Det här är
en gripande uppväxtskildring och en berättelse om en far och dotter som vägrar
släppa taget om livet och varandra.

Fakta – Vuxen
Basaran, Hülya: Läslust i en digital tid Eabf
Är digitaliseringen ett hot mot elevernas läsförmåga och läslust? Författarna till den
här boken ger tips och inspiration för lärare och skolbibliotekarier, och tycker att vi
ska tänka tvärtom och dra nytta av sociala medier, bloggar, vloggar, youtubers och
dataspel för att väcka läsglädje hos barn och unga.

Berggren, Henrik: Landet utanför, Sverige och kriget 1940-1942 Kc.5
I denna del sträcker sig handlingen från den mörka hösten 1940 till slaget om
Stalingrad hösten 1942. I centrum av berättelsen står striderna om eftergiftspolitiken
mot Tyskland. Men runt de ledande politikerna, militärerna och diplomaterna vävs en
fängslande skildring av livet i det neutrala Sverige. Vi möter en rad kända och mindre
kända svenskars skiftande livsöden i krigets skugga.

Bjerström, Erika: Klimatkrisens Sverige Uhd
Sverige blir grönare, varmare och blötare. Faktum är att uppvärmningen går dubbelt
så snabbt här jämfört med det globala genomsnittet eftersom vi är ett arktiskt land.
Och detta är bara början. Klimatkrisen kommer även att föra med sig en rad
pandemier, där den nuvarande coronakrisen endast är att betrakta som ett genrep
inför vad som komma skall, enligt forskarna. I en skildring som rör sig från Abisko till
Ystad berättar SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström om ett Sverige som nu
förändras för evigt.

Bjurwald, Lisa: Gärningsmannen är polis Oep
Vad händer när beskyddare blir förövare? När de som ska upprätthålla lagen själva
bryter mot den – och cheferna vänder bort blicken?

Carlsson Kendall, Gunilla: Värt att veta om koncentrationssvårigheter Eu
I boken får du en beskrivning av hur koncentrations-svårigheter kan se ut och vad
sådana svårigheter kan få för konsekvenser i vardagliga situationer på förskolan.

Carlsson Kendall, Gunilla: Svårigheter med socialt samspel Eu
I boken får du en beskrivning av hur svårigheter med socialt samspel kan se ut och
vad sådana svårigheter kan innebära i vardagliga situationer på förskolan. Du får
kunskap om vilka tecken som behöver uppmärksammas och en inblick i hur barn
med autism upplever världen.

Couldry, Nick: Medier och deras roll i våra liv Bs
Vi lever i en tid då medierna inte bara spelar en viktig roll utan också formar hela vårt
samhälle, inklusive förutsättningarna för organisering och styrning. Medierna har gett
oss en värld som alltmer präglas av sammankoppling och ömsesidigt beroende. En
ny social ordning, som bygger på våra relationer till medierna, växer fram. Men hur
ser den ordningen ut?

Dartnell, Lewis: Ursprung Uea
När vi talar om mänsklighetens historia handlar det alltid om stora ledare,
folkvandringar och omvälvande krig. Men hur har själva jorden avgjort människans
öde? Hur har planeten vi bor på skapat oss? Lewis Dartnell tar oss miljarder år tillbaka
i jordens utveckling för att berätta historien om vårt verkliga ursprung.

Fredholm, Bertil: Kaffeologi Qcaf
Kaffe och andra koffeindrycker nyttjas av många miljarder människor varje dag.
Frågan om dryckernas effekter är därför av största betydelse för vår hälsa och ett
hett ämne för såväl forskare som för mytbildare. I den här boken tar Bertil Fredholm
med sig läsaren på en fascinerande upptäcktsfärd genom kaffets kulturhistoria,
koffeinets kemi och dess effekter på kroppen.

Godfrey-Smith, Peter: Djupsinne Doe
Hur känns det att vara bläckfisk? Den här boken tar oss med under havsytan till den
egensinniga och synnerligen smarta bläckfiskens boplatser. Här får vi möta dessa
fascinerande djur som är det närmaste vi kan komma en intelligent utomjording.
Genom att följa författaren på sina dykningar utanför Australiens kust får vi följa
dessa märkliga djur och samtidigt ta del av sökandet efter livets och medvetandets
uppkomst.

Hallin, Anna Eva: Värt att veta om språkstörning Eu
Forskning visar att tidiga insatser och en språkutvecklande och språkligt tillgänglig
miljö kan göra skillnad både i förskolan och för att förebygga senare svårigheter.

Hilton, Johan: Vi är Orlando Kqa
Strax efter klockan två på natten den 12 juni 2016 kliver en tungt beväpnad man in
på nattklubben Pulse och börjar skjuta, rakt in mot dansgolvet. Innan polisen hinner
stoppa massakern har 49 människor mördats i den dödligaste masskjutningen i USA:s
historia. Genom att tala med överlevande, anhöriga och andra berörda i Orlando
skildrar Johan Hilton en stad och ett land tiden före, under och efter katastrofen.

Jansson, Jan-Ove: Knuttimring II Pp
Denna bok är en sammanslagning av boken” Knuttimring- en arbetsbeskrivning steg
för steg” och boken ”Timmerknutar- traditionell knuttimring”. Den visar hur man gör
en timmerstomme från syllvarvet till takåsen. Den beskriver också hur man gör de
allra vanligaste timmerknutarna.

Jonkman, Linus: Handbok för introverta Dog
Detta är en kunskapsinjektion avsedd att hjälpa introverta att komma till sin rätt inom
tre av livets arenor: karriär, familj och relationer. Den är lika mycket för dig som är
introvert som den är för dig som är ambivert eller extravert. Det är en samling av
forskning och anekdoter, tips och råd för att stötta upp den introverta dimensionen.

Karlsson, Andreas: Vatten Ub
Den här boken beskriver människans komplicerade förhållande till den transparenta
vätska som i miljoner år har dikterat villkoren för allt liv. Hela vår civilisations existens
och utveckling har handlat om att kontrollera vatten, och för att klara det har
människan varit tvungen att förstå det. Historiens alla civilisationer har blomstrat eller
gått under beroende på hur väl de har lyckats. Vår egen är inget undantag.

Linde, Bella: Odla utan spade Qe
Här får du lära dig allt om hur du anlägger och sköter en köksträdgård utan att ta ett
endaste spadtag och utan att behöva vattna eller rensa ogräs. Lär dig också mer
om täckmaterial, intensivodling och jordhälsa. Prova metoden som sparar både
miljön och ryggen!

Martinsson, Sara: Knäböj Ra
Det här är en berättelse om kvinnor och styrketräning. Det handlar om hur den enkla
strävan att själv få bygga sin kropp och lyfta tungt har motarbetats och
misstänkliggjorts, och om det mod och kreativitet som krävts för att trotsa den.

Mattsson, Britt-Marie: Kvinnorna byggde välfärden Ohj
Det var en revolution när den unga generationen kvinnor på 1970-talet gick ut i
yrkeslivet och bröt med det gamla hemmafruidealet. Det var en strävan efter
självständighet. Men samhället hade heller inte längre råd att avstå från kvinnors
kompetens och förmåga att göra betydande insatser för utvecklingen. Skatteintäkterna från kvinnornas lönearbete var nödvändiga för att den tidigare
folkhemsvisionen skulle kunna bli verklighet.

Nordström, Jens B.: Det stora pensionsrånet Oer
Det här är historien om hur 1,1 miljarder kronor stals från svenska pensionssparare,
och hur det gick till när Sveriges största ekobrott avslöjades.

Panda, Satchin: 24-timmarskoden Vc
En kod för att hålla dig friskare, gladare och smalare, finns det? Ja, och den är enkel
att knäcka! Det handlar om att följa dina inneboende dygnsrytmer. Helt enkelt att
äta, träna och sova vid rätt tid på dygnet.

Piketty, Thomas: Kapitalet och ideologin Qa
Piketty beskriver de idéer som har rättfärdigat ojämlikheten under det senaste
årtusendet, kartlägger var dagens ekonomiska och politiska tänkande går vilse och
blickar framåt mot en ny politisk världsordning. Därtill är Sverige och den svenska
modellen ett återkommande exempel i bokens många analyser och iakttagelser.

Rennemark, Mikael: Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa Dofg
Förändras personligheten när vi åldras? Är äldre en särskilt utsatt och ensam grupp i
samhället? I den här boken avhandlas dessa frågor. Teoribildning och forskning om
åldrandets psykologi, såväl historisk som samtida, beskrivs utifrån aktuella forskningsstudier.

Sjöberg, Rickard: Våga vara modig Dokb
Det här är en handbok i att hitta sitt eget mod. Den handlar om olika rädslor, om
utmaningar i vardagen och om kriser – och ger handfasta råd och användbara
verktyg för att hantera dessa situationer. Denna inspirerande bok hjälper oss att bli
starkare, smartare och modigare när det gäller.

Sköld, Simon: Rörlighetsträning för ett smidigare liv Ra
Intresset för kropp, själ och träning är större än någonsin. Den senaste tiden har fokus
riktats mot just rörlighet. Forskning visar att rörlighetsträning har stor betydelse för vår
hälsa. Ökad rörlighet minskar risken för värk och träningsskador. Dessutom får du
mjukare leder, bättre balans, mer kroppskontroll och en snyggare, stoltare hållning
när du tränar upp din rörlighet.

Varoufakis, Yanis: Till min dotter Qa
Varför är världen så ojämlik? Den till synes enkla frågan ställdes av stjärnekonomen
Gianis Varoufakis dotter. Som svar skrev han en bok i vilken han lättillgängligt och
rakt på sak förklarar hur ekonomi fungerar och formar vår värld.

Warsén, Jenny: Snabbt, gott och billigt Qcaa
Boken är uppdelad i sex kapitel och rymmer hela 80 recept med allt-i-ett-rätter som
sköter sig själva i ugnen medan du sysslar med annat, enkla och snabblagade
soppor, festligare rätter som sätter guldkant på vardagen, matiga mellanmål i hast,
samt lättlagade och väldigt mumsiga bakverk och desserter.

Yllner, Nadja: Hon kallades hemmasittare Dofa
Det här är en bok för alla som brottas med sitt barn i hallen på morgonen, alla som
mutar, vädjar, tjatar och kämpar med att få barnet till skolan. Här ges igenkänning
och råd men också en skarp samtidsanalys. Varför är det så många barn som inte
längre klarar av att gå till skolan? Och vad kan vi som individer och samhället göra
åt det?

Ljudböcker Mp3
Lundholm, Lars Bill: Kvinnan utan hjärta

Pekböcker
Cyrén, Karin: Hej hej hej!
Dubuc, Marianne: På Babas rygg
Töringe, Sanna: Tittin! Tittut!

Bilderböcker – Barn
Bengtsson, Amanda: I en helt vanlig skog
Berg, Sara: Stjärnfall i dinosaurieland
Dubuc, Marianne: Hemma hos dig, hemma hos mig
Habersack, Charlotte: Tryntrollet och Björnen
Hedin, Annica: Det som verkar farligt
Magnusson, Ann-Christine: UppfinnarJohanna & Huttan
Melece, Anete: Kiosken
Roxberg, Ester: Vem kan hitta Putte?
Thor, Annika: Mirabell och Astrakan

Kapitelböcker - Hcf (6-9 år)
Göransson, Fabian: Den lilla häxan
Ida är nio år, har livlig fantasi och lite svårt att få vänner. Hon gruvar sig för att
sommarlovet ska ta slut, men så hittar hon en märklig hatt i ett buskage. Hatten har
magiska krafter och saker Ida fantiserar om blir plötsligt på riktigt. Skolstarten blir allt
annat än tråkig.

Hai, Magdalena: En insnöad plan (Börja läsa)
Butiken har blivit insnöad, både ute och inne! Och det är inte ens vinter. Nina och de
andra i den rysliga butiken försöker komma underfund med vad som har hänt. Vem
kan ligga bakom detta mysterium?

Hallberg, Lin: Dansa med Sigge (Hästhylla)
Det är vår och i Brobystallet tränas det dressyr för fullt inför den stora tävlingen i
Danmark. Där ska Elina och Sigge visa världen vad de kan. Stämningen är på topp
och när allting stämmer känns det nästan som om Sigge dansar fram!

Magntorn, Erik: ABC om hur DE (ABC)
Erik Magntorn har skapat en ABC-bok om känslor full av färg- och ordglädje. Här ryms
såväl känslor som "oro" och "överlycka" som mer ovanliga känslor som "rullgardinig"
och "klätterglad".

Sundström, Josefin: Saga-Sagor: Fylla år
Det är Sagas födelsedag. Hon ska ha kalas för kompisarna och morfar ska komma
på besök. Det är pirrigt!

Tecknade serier
Tillman, Marie: En trasig historia Hci
Det här är en serieroman om att växa upp med en gränslös förälder. Lösryckta
minnesbilder kokar ned ett mångårigt sjukdomsförlopp till en tät berättelse i rasande
tempo.

Fakta - Barn
Bergenholtz, Björn: Hur ser man djur? Tema 47
Degard, Oskar: Vaccin Tema 21
Forskardrömmar Tema 50
Hoppning Tema 38
Ip, Betina: Din fantastiska hjärna Tema 21
Woodward, John: Livet på jorden Tema 46

