
NYA FAKTABÖCKER SOMMAREN 2016 

PÅ PATIENTBIBLIOTEKET 

                
Allmänt och blandat 

Järvheden, T. Hjälp vad ska jag göra med räkorna?? ; en bok med de bästa trådarna  från 

Familjeliv.se : Här har ståuppkomikern Thomas Järvheden samlat och kommenterat de mest 

minnesvärda trådarna. 

 

Filosofi och psykologi 

Due, M. S. Medan vi fortfarande älskar : att ta hand om kärleken 

Karlberg, C. Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död : (att överleva en enorm förlust) 

Söderlund, A. Djävulsdansen : Boken Djävulsdansen är ett måste för alla anhöriga till någon 

som har ett beroende. 

 

Språkvetenskap 

Möller, B. Ordglädje! Den här boken handlar om en del av allt det som är positivt med 

språket, hur man kan vrida och vända på orden för att ha roligt. 

Litteraturhistoria 

 

Bergsten, S. Poesi på djupet : I denna lättillgängliga bok leder författaren med varsam hand 

läsaren genom en rad betydelsefulla dikter och ger med sina inkännande kommentarer en 

introduktion till poesiläsning. 

Feldt, E. 1.500 frågor om böcker, författare och litteratur 

 

Konst, musik, teater och film 

Andersson, K, DIY: I DIY berättar gräddan av Sveriges nya generation kulturutövare för 

Kristofer Andersson om vad som driver dem och varför de fortsätter att göra det de gör. 

Sjödén, G. Mina mönster. Med utgångspunkt i några av Gudrun Sjödens mest älskade 

mönster som rosen, randen och tulpanen berättar hon i detta rikt illustrerade praktverk om sitt 

40-åriga framgångsrika företag. 

Magnusson,  C. Dagar på Drottningholm : För prinsessan Christina är Drottningholm en 

gammal kärlek. Slottets historia, miljöer och personligheter, inte minst de starka kvinnor som 

satt sina avtryck där, har alltid fascinerat henne.                                                               Vänd! 



 

                                                                                                                                           

Historia 

Ulvros, E. H. Kvinnors röster : Kvinnors röster ger en levande inblick i den stora  

samhällsomvandling som Sverige genomgick från sent 1700-tal till tidigt 2000-tal, med fokus 

på kvinnors möjligheter. 

 

Biografier 

Gustafsson, A.The Mauler : Alexander Gustafsson är killen från Arboga som blivit 

superstjärna i världens snabbast växande publiksport, MMA. 

Hagen, C. Ständigt frågvis. I Ständigt frågvis berättar hon på ett avväpnande och 

humoristiskt vis om sina intervjuer, och hur det gäller att inte väja för de obekväma frågorna. 

Kallings, L. O. Det passionerade sändebudet. Boken handlar om de omvälvande medicinska 

framsteg som Kallings arbetat med i sextio år. 

Lagerlöf, M. Dagbok från ditt försvinnande. Boken är en berättelse om saknad och kärlek. 

Den handlar om vad som händer när någon en helt vanlig morgon säger hejdå, går ut genom 

dörren och aldrig mer kommer tillbaka. Det är en berättelse om saknad och kärlek 

Sjödén, G. Mina mönster. I snart fyrtio år har hon nått målgrupper som modeindustrin ofta 

medvetet valt bort och skapat plagg for kvinnor som vågar sticka ut ur mängden. 

Sundberg, A. Älskade terrorist : Älskade terrorist är berättelsen om en ung kvinna från de 

välbärgade villakvarteren i Halmstad som går med i den internationella jihadrörelsen. 

 

Geografi 

Witt, A. Husbil i Europa : Tips och råd inför köpet av husbil. Där finns dessutom husbil- och 

trafikinformation från 21 olika europeiska länder. 

Bergström, S. : Luleälven. Luleälven är kontrasternas älv.  Följ med på en resa från istid till 

Facebook, längs kontrasternas älv. 

Zillén, K. Mitt Köpenhamn. Köpenhamn är den perfekta weekendstaden. En kort resa bort 

kan man njuta av vackra byggnader och kanaler, ett rikt och spännande kulturliv och en hel 

massa hygge. 

Scott, A. Skottland.  

Trigiani, E. Sicilien.  

Berghagen, M. : Mallorca i mitt hjärta. Malin älskar sitt Mallorca och i sällskap av hennes 

vänner, får vi följa med på upptäcktsfärd runt ön. Boken är en blandning av Malins 

upplevelser, en reseskildring och reseguide och täcker hela Mallorcas topografi.  

Kanarieöarna 

Kennedy, J. :  Miami & Florida Keyes 

Cuba 

Samhälls- och rättsvetenskap 

Sehm, P. Skilj dig ordentligt! Erfarenheter och goda råd för alla som står inför eller mitt i en 

skilsmässa. 

 



       

                  

 

Teknik, industri och kommunikationer 

Busch, M. Hemmagjorda presenter : tips, inspiration och recept 

Dahlrot, H.Tälj! 

Qvist, L. Sten och betong i trädgården. I den här boken får man reda på allt man behöver veta 

om hur man jobbar med sten och betong i sin trädgård. Här finns grundliga men enkla 

genomgångar av materialens egenskaper och de förberedelser som krävs. 

Ansell, E. Grundläggande IT för seniorer. Det här är en bok för dig som behöver 

grundläggande kunskaper om hur du använder datorn och hur du surfar på internet. 

 

Ekonomi och näringsväsen 
Davidsson, U. Baka i långpanna : från kärleksmums till chokladpavlova. 

Ehdin Anandala, S. Mat som läker. Låt boken inspirera dig till en lustfylld matlagning som 

ger välbefinnande, hälsa och livskraft. 

Baka med årstiderna – klimatsmart och till många är en receptbok, full av klimatsmart 

inspiration från kök runtom i Sverige.   

Kristiansson, M. Vegan BBQ. Här är boken för dig som vill inspireras att tänka nytt och 

framförallt grönt till grillen. 

Lindhe, K. Living with Lexington. Med rötter i Nyköping, i sin mammas syateljé och sin 

pappas möbelsnickeri, har högstadieläraren Kristina Lindhe byggt ett imperium som utmanar 

etablerade mode- och inredningsgiganter. 

Lundin, M. Miljödieten 

Nilsson, I. Hallon 

Draganja, P. Förvara smart : Här finns handfasta råd om hur man rensar effektivt och 

förvarar rationellt, liksom en grundlig genomgång rum för rum om hur man undviker vanliga 

problemområden som alla kan känna igen sig i. 

Söderström, B.  Hur tänker din katt? När blev vildkatten tam? Var vill din katt bli klappad 

för att må extra bra? Hur ska du undvika att din älskling krafsar på finmöbeln? I denna bok får 

du svar på dessa frågor och många därtill. 

Rönström, J. Greta Garbos första sup : Recepten är alla sammanlänkade med spännande, 

knäppa och storslagna händelser i historien. 

Berglund, K. Det var en gång ett trädgård : Författaren berättar människor hon mött, böcker 

som inspirerat, trädgårdar som gjort intryck, om dofterna och färgerna, älsklingsbilderna i 

konsthistorien och om trädgården och odlingen som grunden och förutsättningen för hopp och 

liv. 

Israelsson, L. Odla året om : Lena Israelssons nya bok, Odla året om, är en praktisk handbok 

för dig som vill förlänga din odlingssäsong. Och fördubbla, ja kanske tredubbla, din skörd. 

                                                                           Vänd! 



 

Schilén, L. Genvägar till vacker trädgård : tänk som en trädgårdsmästare : En bok för 

dem med stora drömmar om trädgård men - likt de flesta - för lite tid och pengar. Här är det 

tillåtet att ta genvägar för att nå målet. Smarta växtval, mark täckning och husmorstips 

förenklar arbetet och gör drömträdgården möjlig.                       

Mercke Schmidt, M. Styla och dekorera med kransar, buketter & arrangemang Den här 

boken bjuder på vackra och originella blomsterarrangemang för alla årstider, högtider och   

sammankomster – med tydliga instruktioner och inspirerande bilder. 

Modig, P. Ranunkler Det är den perfekta inredningsblomman och populariteten bara växer. 

Rosén, S. Perenner för trädgårdar från norr till söder. Här finns perenner för alla smaker 

och trädgårdar – från norr till söder. 

Strandh, J. Everday flowers : blomsterprakt av köpt och plockat. De flesta av oss köper 

blommor hos floristen när vi ska lyxa till det, och plockar blommor och grönt runt knuten när 

vi vill göra vardagsfint ¬ men det allra vackraste och roligaste är att välja båda och blanda 

hejvilt. 

Tiselius, S. Sticka enkelt till barn. Äntligen en bok med lätta mönster för barnkläder! Många 

älskar att sticka till barn och efterfrågan på lätta mönster är stor. Nu kommer en bok som gör 

det enkelt för vem som helst att börja sticka. 

Triberg, A. Vid ett stenbord i Toscana. Här beskrivs det dagliga livet på den svenskägda 

vingården Terreno mellan Florens och Siena med mat i solen och barfotadagar på den 

pittoreska italienska landsbygden. 

Töringe, S. Köksträdgården. Här finner du handfasta råd om allt från planering, anläggning, 

sådd, skörd och skötsel av din egen köksträdgård. 

 

Idrott, lek och spel 
Andersson, H. Drömmen om NHL. Drömmen om NHL. Världens bästa hockeyliga. Det 

handlar om proffs-hockey och om svenskar som är eller har varit i världens tuffaste liga. 

Karlsson, P. Galna målvakter. Läs om idrottsmännen som väckt både fascination, beundran 

och ibland avsky. Men kanske framförallt skratt. 

Nordström, G. Lidström : captain fantastic. Vi får följa Nicklas från barndomen, där han 

drömmer om en karriär som hockeyspelare, till firad stjärna i Tre Kronor och NHL. 

Tell, J. En cyklo pedi : allt jag vet om cykling. Cykling ligger i tiden, som miljövänligt 

transportmedel, som hobby, som accessoar, och den här boken lyckas fånga många olika delar 

av cyklingens identitet och bakgrund. 

 

Naturvetenskap 

Anthony, L. Mannen som talade med elefanter. Mannen som talade med elefanter är en 

varm och gripande bok om en mans kamp för djuren och den afrikanska savannen. 

Heintzenberg, F. Nattens tysta jägare : nordiska ugglor.  

Joelsson, S. Tjädern och urskogen, Tjädern och urskogen är en utmärkt introduktion till 

tjäderns liv och leverne. För den som vill veta mer är Tjädern och urskogen en utmärkt 

introduktion till tjäderns liv och leverne. 

 

 

 

 



 

Medicin 

Malmquist, J. Medicinska ord : Boken redovisar de viktigaste termerna från sjukvården, 

medicinska basvetenskaper och medicinsk forskning. 

Att leva med demens. I den här boken presenteras kunskap och forskning som sätter personer 

med demenssjukdom i centrum. 

Hjärnan på 30 sekunder. Ledande experter på området förklararde 50 mest tankeväckande 

teorierna inom neuro-vetenskapen på en halv minut - utan något annattill hjälp än två sidor, 

300 ord och en bild. 

Nederdal, A. Fri från psykofarmaka.  

Andersson, K. Stark inifrån och ut på 12 veckor. Har du fastnat i träning som inte ger 

resultat, eller matvanor du inte mår bra av? Eller vill du bara nå din toppform en gång för 

alla? 

Marklund, B. 10 tips. I den här boken kan du lära dig hur du själv stärker ditt immunförsvar 

så att du får ett friskare och längre liv. 

 

Musik 

100 älskade sånger. 100 älskade sånger är tillägnad alla musikälskare. Den innehåller 100 

sånger som vi kommit att älska - vår gemensamma sångskatt.          

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


