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Skönlitteratur - Vuxen, Hce, Hc  

Antti, Gerda: Här i världen 

Den här boken kan ses som en fortsättning på hennes funderingar över livet hon har 

närmast omkring sig, och på det som händer i stora världen med dess obegripliga 

elände ingen kan rå på. Liksom döden när den knackar på dörren. Men livsgnistan, 

klokheten och den underfundiga humorn möter vi som alltid i Gerda Anttis böcker. 

 

Villius, Sara: Madonna 

Hon tänker på mannen som velat lära henne allt om skrivandet. Hon tänker på 

maken hon inte längre orkar tänka på. Hon tänker på om det är möjligt att vara 

både moder och kropp. Hon tänker på hur det skulle vara att få vila ut nånstans, hos 

nån. Hon kan inte längre skriva, men hon skriver ändå. Villius har skrivit en skoningslös 

undersökning av vad det är att vara kvinna och moder, madonna och kropp. 

 

 

 

Deckare  

Baldacci, David: Minuten före midnatt 

FBI-agenten Atlee Pine tvingas ta tjänstledigt efter att ha gjort sig skyldig till övervåld i 

jakten på en brutal brottsling. Den oplanerade ledigheten ger henne möjlighet att 

resa tillbaka till Andersonville i Georgia, där hennes tvillingsyster Mercy kidnappades 

och försvann tre decennier tidigare. Kanske kan hon äntligen få klarhet i vem som 

låg bakom kidnappningen. Men sökandet efter ledtrådar leder henne in på en väg 

kantad av mord, lögner och hemligheter som skakar henne i grunden. Ingenting av 

det Atlee Pine trott sig veta visar sig vara sant.   

 

Coben, Harlan: Inte ett ord 

För Simon Greene blir mardrömmen sann när hans drogberoende dotter Paige 

försvinner spårlöst. En dag ser han henne sjunga i Central Park, men hon är en 

skugga av sitt forna jag. När han närmar sig flyr hon i panik. Simon gör det enda en 

förälder kan göra, han följer efter sin dotter ner i en mörk och farlig värld som han 

aldrig kunde ana fanns. I takt med att han avtäcker Paiges hemligheter inser han att 

liv står på spel. Och för att skydda de sina från världens ondska måste han våga 

konfrontera den. 

 

 



Griffiths, Elly: Främlingen 

Clare Cassidy är inte främmande för mord. Åtminstone inte i teorin: Hon undervisar i 

litteratur, med skräckförfattaren R.M. Holland som specialintresse. En gång om året 

håller hon en kurs för att dryga ut lönekuvertet, där studenterna djupdyker i det 

mörka, sällsamma författarskapet. En dag förenas teori och verklighet på ett brutalt 

sätt när en av Cassidys kollegor hittas död. Intill offret hittas en lapp meden rad av 

R.M. Holland. Polisen är övertygad: lösningen till det makabra mordet finns i 

böckerna. Clare är skräckslagen över tanken på att mördaren skulle vara någon 

som hon känner och konfronterar alla sina rädslor i sin privata dagbok. Men så 

upptäcker hon en dag ett par okända rader i dagboken, skrivna med en handstil 

som inte är hennes: ”Hej Clare. Du känner inte mig.” 

 

Kepler, Lars: Hypnotisören – Black edition 

Nu har författarna skrivit om Hypnotisören för att fira 10-årsjubileet. Meningen är att 

Black Edition ska återspegla hur mycket Lars Kepler har utvecklats som författare 

sedan debuten. Tempot har pressats upp, kapitlen har stramats till, dialogen är 

omskriven, nya scener har tillkommit och Joona Linna har fått en större roll. 

 

Roberts, Nora: Förövarna  

På ytan framstår Bigelows som den perfekta familjen. Men bakom stängda dörrar 

lever barnen Zane och Britt i ständig terror. De har lärt sig att dölja fadern Grahams 

våldsamma beteende för omvärlden. Ända till den dag då fjortonåriga Zane för 

första gången vågar säga emot. Tjugo år senare bestämmer sig Zane för att 

återvända till sin barndomsstad. Där finns Darby McCrae, en nyinflyttad 

trädgårdsarkitekt vars sprudlande energi Zane inte kan motstå. Men det visar sig att 

Darby också gömmer såriga upplevelser under sin starka yta. Och även om både 

Zane och Darby har kommit långt är deras trauma inte över. 

 

 

 

Fakta – Vuxen  

111 sätt att rädda planeten Uh 

Lär dig att äta, resa, jobba och konsumera hållbart! Klimatförändringarna är en av 

vår tids största utmaningar, och trots att forskare och politiker är otroligt viktiga i 

sammanhanget kan vi alla dra vårt strå till stacken genom att engagera oss och 

göra smarta val. Här hittar du massor av konkreta tips på hur du och din familj kan 

bidra till en friskare planet. 

 



Alm, Joanna: Manifest för bättre kaffe Qcaf 

Att brygga godare kaffe hemma behöver inte vara särskilt komplicerat. Du behöver 

egentligen bara väl rengjord grundutrustning, ett färskmalet gott kaffe, en våg, en 

timer och kunskapen i den här boken. Men gott kaffe handlar inte bara om att 

använda rätt bryggteknik. Precis som te eller en flaska vin är kaffe en dryck vars smak 

och kvalitet skiftar enormt beroende på underart, ursprung och hur det sen skördats, 

processats, rostats och till sist bryggts.  

 

Almqvist, Kjerstin: Barn, unga och trauma Dofa 

Det här är en gedigen grundbok om barn, unga och trauma. Tre av Sveriges mest 

erfarna kliniker och forskare inom området delar här med sig av sin kunskap och sina 

erfarenheter. Författarna beskriver utförligt reaktionsmönster och symtombilder, samt 

samspel mellan barn och föräldrar efter traumatiska påfrestningar. Boken tar bland 

annat upp barn och unga som har misshandlats, utsatts för sexuella övergrepp, 

bevittnat våld mot sin förälder, förlorat en närstående och barn som har utsatts för 

organiserat våld i sina hemländer. Författarna berättar även om olika insatser och 

behandlingsmetoder som har stöd i forskning. 

 

Clements, Carol: Bättre balans Ra 

Yrsel, svindel och ostadighetskänsla beror oftast på problem med balanssinnet. I takt 

med stigande ålder ökar vår snubbelrisk och allt fler hinder dyker upp; ojämna 

trappsteg, trottoarkanter eller till och med mattan hemma i vardagsrummet. 

Precis som med kroppen i övrigt, handlar det om att hålla igång. I den här boken lär 

man sig med hjälp av ett antal enkla övningar att bygga styrka och öka sin rörlighet. 

 

Dackenberg, Celia B: Lånat, sparat, ärvt & nytt Qccaa 

Det finns en alldeles särskild omtanke i det man format med egna händer. Det vet 

alla som stickar. I den här boken skriver Dackenberg personligt om stickningens 

mysterier och glädjeämnen. Texterna följer nyfiket olika kulturhistoriska stickspår och 

varvas med stickbeskrivningar - traditionella plagg, omtolkade klassiker och helt nya 

modeller - alla med sin egen berättelse. 

 

Davidsson, Anna Suvanna: Stor & stark Ra 

Det här är inte en klassisk träningsbok. Det är en bok som handlar om att bli stor och 

stark. En kärleksfull och personlig guide som riktar sig till människor som inte känner 

igen sig i utbudet av vanliga träningsböcker. Med personlig och professionell 

erfarenhet av att arbeta med kropp och knopp bjuder Anna in till ett perspektiv i 

träningsvärlden där du är din egen kapten. Vår förhoppning är att denna bok ska få 



dig att känna dig kompetent i din egen träning och att den inspirerar dig till att vilja 

och våga börja använda kroppen.  

 

Eberan, Barbro: Varför kunde det ske? Koafh 

När Förintelsen uppdagades i andra världskrigets slutskede, sköt de flesta européer 

allt ansvar ifrån sig: I Tyskland hade ingen varit nazist och i de andra länderna hade 

alla varit antifascister. Ingen hade någonsin varit antisemit. Så började 

efterkrigstidens hyckleri. I Tyskland fördes intensiva diskussioner kring frågan hur det 

kunde ske? Det visade att det finns många olika förklaringar till Förintelsen. I denna 

bok presenterar Barbro Eberan tio olika förklaringsmodeller och analyserar vilken 

funktion de fyllde efter krigsslutet och vilken roll de har spelat under efterkrigstiden 

fram till i dag.  

 

Filosofi på 30 sekunder Db 

Den här boken vill med ett revolutionerande enkelt grepp presentera de 50 mest 

betydande filosofiska skolbildningarna. Här presenteras en rad framstående tänkare 

som förklarar invecklade filosofiska tankar – på bara två sidor, med 300 ord och en 

metaforisk bild. I en enda bok får du chansen att konsultera våra ledande filosofer 

och bekanta dig med komplexa begrepp. 

 

Furmark, Tomas: Social fobi – social ångest Vla 

Social fobi (social ångest) är en stark rädsla för situationer där man känner sig 

värderad eller granskad av andra. Bokens självhjälpsprogram baseras på KBT och är 

vetenskapligt utprövat med mycket goda resultat. Programmet omfattar nio steg 

med både teoretisk kunskap och praktiska övningar. 

 

Gordan, Dan: Svenska stolar och deras formgivare Ihh 

Den här boken är en översikt över 1900- och 2000-talens svenska stolar och deras 

formgivare. Den tar sin början vid förra sekelskiftet och beskriver mer än 400 kända 

och mindre kända stolar, fåtöljer och pallar i både ord och bild. Sedan den gavs ut 

har den blivit ett erkänt referensverk och en klassiker i designsammanhang. 

 

Granwald, Therése: Kreativt skrivande Aef 

Den här boken vänder sig till alla som drömmer om att skriva en roman eller 

novellsamling. I pedagogiskt avgränsade kapitel presenteras grunderna för hur man 

skriver prosa: hur man utformar intriger, karaktärer och miljöbeskrivningar; hur man 

skriver dialog och gestaltar sin text; hur man etablerar och hanterar röst, språk och 



stil. Boken behandlar också den kreativa skrivprocessen, textsamtal och respons. Till 

de olika delarna knyts handfasta råd, kreativa skrivövningar och litterära exempel. 

 

Gustavsson, Matilda: Klubben Oer 

I årtionden hade han omgetts av rykten om övergrepp – den välkände kulturprofilen 

vars prestigefulla klubb drog till sig medlemmar ur Svenska Akademien, och där 

konstnärskap både föddes och dog. Den 22 november 2017 publicerades 

journalisten Matilda Gustavssons reportage om kulturprofilen i Dagens Nyheter, där 

arton kvinnor vittnade om våldtäkter, hot och trakasserier. Det inledde en 

händelsekedja som skulle få en av världens mest anrika kulturinstitutioner att 

krackelera inför öppen ridå. I den här boken fördjupar Matilda Gustavsson sin 

undersökning av makten i kulturvärlden och hur långt man kan gå i konstens namn. 

 

Harari, Yuval N: 21 tankar om det 21: a århundradet K.6 

Mänskligheten har tämjt naturen, byggt samhällen och gjort enorma framsteg inom 

vetenskap och teknologi. Men vet vi verkligen vad vi ska göra av allt detta? Mycket 

snart måste vi bestämma hur vi ska använda all vår makt - innan ridån går ned för 

vårt släkte. I den här boken undersöker Yuval Noah Harari mänsklighetens förflutna. I 

denna bok intresserar han sig för vår samtids 21 mest omedelbara utmaningar, bland 

dem terrorism, miljö, övervakning, ojämlikhet, globalisering, arbetslöshet, 

desinformation och krig. 

 

Kämpargård, Niklas: Svemester Nc 

Varför åka långt när nästan allting finns nära? Den senaste tiden ökar intresset för att 

uppleva Sveriges alla sevärdheter. Bortsett från fantastiska vinterupplevelser finns 

också världskända restauranger, mysiga kaféer, härliga hotell och en lång rad unika 

upplevelser som gör Sverige exotiskt. Fördelen med att resa i Sverige är att det inte 

behöver kosta så mycket då både friluftsliv och naturupplevelser oftast är helt gratis 

och äventyret ligger hyfsat nära. Som att njuta av midnattssolen, spana efter varg, 

cykla dressin, paddla kajak eller besöka världsarvet i Karlskrona. Den här boken ger 

dig råd och tips om hur du kan resa hållbart och klimatsmart. 

 

Lerheim, Elisabeth: Lär dig sy! Qccc 

I den här boken hittar du enkla projekt för nybörjare i alla åldrar. Alla recepten 

innehåller steg för steg förklaringar och massor av bilder för att komma igång snabbt 

med symaskinen och göra användbara saker och saker. Boken innehåller också en 

"kreativ verktygslåda" som ger dig idéer om hur du sätter din personliga touch på 

vad du gör. Du behöver inte dyra material för att komma igång.  



Malmqvist, Ulf: Förskolebiblioteket flyttar in Eab 

Vad är ett förskolebibliotek? Varför är det viktigt med högläsning redan i förskolan? 

Hur kan barnboken användas som ett redskap i språkutvecklingsarbetet på 

förskolan? I den här boken betonar Malmqvist vikten av att ge barnen tillgång till 

språk, litteratur och berättelser samt reflekterar kring de möjligheter till 

språkutveckling som litteraturarbetet på förskolan erbjuder. 

 

Märkvärdiga svenska kvinnor Ls 

Var tog alla kvinnliga politiker vägen, alla kvinnliga konstnärer, forskare, journalister, 

företagare? Hur kan man hitta dem? I den här boken möter vi kvinnor som varit med 

och format landet: De första, de största, de vi beundrar, de mindre synliga och de 

som förlorade allt. Somliga kämpade för andras förbättrade levnadsvillkor – andra 

slogs för sin egen frihet. 

 

Nilsson, Johanna: Gör skillnad! Uh 

Den här boken vill göra skillnad, med hjälp av experter, hårda siffror och inspiration 

visar hur man steg för steg kan leva ett mer hållbart liv. Den utgår från individens 

perspektiv (varje läsare ska kunna sätta egna klimatmål) men visar också vikten av 

normförskjutning, konsumentmakt och politisk påtryckning. Här finns bland annat 

kapitel om mat, boende, transporter, kläder, jobb och barn, och varje läsare kan 

hitta sin startposition och se vilka steg som gör störst skillnad. 

 

Roll, Liselotte: Höns som hobby Qdf 

I den här boken finns det mesta du behöver veta för att skaffa höns, från att välja ras 

och bestämma typ av boende, till förebyggande hälsovård och äggkunskap. De 

mer faktabaserade texterna varvas med personliga anekdoter och iakttagelser. 

 

Selin, Eva: Läsklubb pågår! Vlb 

Med litteraturens hjälp erbjuder högläsningsklubbar en bekräftelse för rum och 

tankar. Här får man vara sig själv. Eva Selin är bibliotekarie och föreläsare med 

inriktning på biblioterapi. Hon har under många år praktiserat högläsning för barn 

och unga på sjukhus. I den här boken delar hon metoden med högläsning en-till-en, 

där barnet får bestämma. 

 

Sverdrup-Thygeson, Anne: Insekternas planet Ugj 

Insekter finns överallt; på de högsta bergen, men också i Londons tunnelbana. De 

finns inuti valrossars näsborrar och i datorer! De bär sina skelett på utsidan, som en 



rustning. De kan ha öron på knäna, ögon på sina penisar och tungor under sina 

fötter. Insekterna får världen att gå runt. Utan dem, ingen pollinering, men inte heller 

någon förmultning. Inte heller någon föda för de många fåglar och djur som lever av 

insekter. För varje människa som lever på jorden finns det 200 miljoner insekter. Men 

medan människornas antal de senaste 40 åren har dubblerats, har insekternas 

samtidigt halverats. Det här är en passionerad och spränglärd berättelse om de små 

varelserna som vi inte kan leva utan. 

 

Säfsten, Anna: Vänern Nc 

I den här boken får vi möta Vänern och de många kommuner som omger vårt 

innanhav. Med vackra bilder och ett personligt samtal med naturen och 

människorna på dessa platser tar boken med oss på en fascinerande resa genom 

städer, skogar, berg och vatten och årstider. Vi ser Karlstad från brädan i vattnet, 

upptäcker Gullspång från kajaken och cyklar mot toppen av Kinnekulle. Vi besöker 

Läckö slott, tar en promenad i Säffle och hittar de bästa badplatserna ute på öarna. 

 

Thorbjörnsson, Anna W: Med tåg genom Europa Na 

I den här boken skildras sju utvalda, både spännande och vackra, tågsträckor med 

tips på exakta rutter, tåg och byten men också sevärdheter och restauranger på 

resmålen. Boken ger dig också massor med handfasta tips om hur och var du enklast 

planerar och bokar sådant som tågbiljetter, platsbiljetter och sovvagnar. Vilka appar 

är bäst att använda till vad? Vilka bokningssidor på webben? Finns det fysiska 

resebutiker som kan hjälpa till? Du får också tips om hur du kan packa smart, vad 

som är fiffigt att ha med sig och hur du reser säkert.     

 

 

 

 

 

Kapitelböcker - Hcf (6-9 år)  

Rosoff, Meg: En duktig hund på vift 

Familjen Peachey har semester! Naturligtvis vill alla i familjen åka till helt olika ställen. 

Men när den yngsta dottern Ava föreslår att de ska ge sig ut och campa, får hon 

medhåll från mamma Peachey. Dessutom är ju en semester utomhus perfekt för 

deras hund, McTavish! Så familjen ger sig iväg, ut i vildmarken! 



 

Kapitelböcker - Hcg (9-12 år)  

Ohlsson, Kristina: Mysteriet på Ödeborgen 

Ellie och Walter skickas ensamma iväg till Stormön där de ska stanna tills deras 

föräldrar kommer tillbaka. Men ingenting blir som de tänkt sig. Deras nya hem är en 

stor, gammal stenborg som döljer mörka hemligheter. Öborna varnar dem genast: 

”Håll er borta från Ödeborgen, barn!” Det pratas om gastar och spöken, men vem 

tror på sånt? Men någon rycker i dörrhandtagen till deras sovrum på natten. Och i 

ett annat rum hänger tavlor vända mot väggen. Tavlor som föreställer fyra barn som 

en gång bodde i borgen och sedan försvann. Som om detta inte vore nog jagas Ellie 

av en svart fågel som vägrar lämna henne ifred. 

 

 

 

Ungdomsböcker - uHc/uHce  

Bile, Amina: Skamlös (Tonår) 

Hur hittar du dig själv när andra ständigt berättar för dig vem du borde vara? Under 

drygt ett år samlade Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour och Amina Bile in berättelser 

från tjejer och unga kvinnor från minoritetsmiljöer som upplevt negativ social kontroll. 

Beväpnade med öppenhet, fakta och en stor del humor gick de till angrepp mot de 

strukturer och förväntningar som gör anspråk på att begränsa kvinnors frihet och 

makt över sina egna kroppar och liv.  

 

Choyce, Leslie: Den jag är 

Simon får ofta ångestattacker och är ganska ensam. Men så blir han kompis med 

Gabriella, eller Gabbe som hon hellre vill kallas. Gabbe har sina problem. Hon känner 

sig ibland som en kille men blir pressad att uppföra sig mer som en tjej och klä sig mer 

”tjejigt”. När Simon upptäcker att hans nya vän också blir hotad i skolan, är han stark 

nog att utmana hennes fiende. Men saker och ting går snett och plötsligt är det 

Simon som är illa ute. Han blir anklagad för misshandel. 

 

Eklöf, Ida: Moder Justitia (Poesi) 

Ida Eklöf är byråkraten som blev poet eller om det var tvärt om. Med tydlig feministisk 

profil och ett brinnande patos har hon redan lockat en stor läsekrets under namnet 

Moder Justitia. Där presenterar hon sig som samtida aforistiker, satiriker och poet. Det 

är poesi i kort format. Med feminism, jämlikhet och rättvisa som drivkraft. 

 



Frödén, Gabrielle: Trädhjärta  

Det är 70-tal när Anja kliver in i klassrummet för första gången. Karin tycker att hon är 

självlysande. Hemma hos Anja är det strängt religiöst, hemma hos Karin är det 

föräldrafritt. Karins kedjerökande mamma är journalist och har fullt upp med att 

rädda världen. Karin ritar träd överallt, på armarna, på väggarna. Hon känner en 

märklig samhörighet med träden. De lockar henne, suger henne till sig. Kanske är det 

därför hon dras till Anja, Anja vars ärrade hud på underarmarna känns som bark 

under fingertopparna. De planerar att tågluffa till sommaren, fly ifrån Anjas föräldrars 

ständiga kontroll och prat om djävulens frestelser. Men dagen efter skolavslutningen 

är Anja försvunnen. 

 

 

 

Tecknade serier  

Öhman, Kristina: Saxat ur Starlet Hci 

Tar man serierutor från den gamla tidningen ”Starlet” ur sitt sammanhang så uppstår 

en otroligt komisk effekt som får de flesta att skratta! Etnologen Kristina Öman som 

forskar på Starlet har gjort urvalet till den här humoristiska utgåvan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hammarö bibliotek bjuder på månadens dikt: 

 

 STJÄRNORNA KVITTAR DET LIKA  

”Man kan inte räkna dem alla 

sägner och sånt man hör... 

Det sägs att en stjärna skall falla 

var gång när en människa dör - 

  

Lyhörd i nätternas kyla 

och vindarnas frusna musik 

hundarna hörde jag yla, 

som hundar yla för lik, 

  

änkorna hörde jag skrika 

och barnen snyfta för bröd - 

- Stjärnorna kvittar det lika 

om någon är född eller död.” 

  

 

Dikt hämtad ur ”En döddansares visor” (1930), skriven av Nils Ferlin 

 

  


