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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Kvinnor som vi 

av Dolly Alderton. Översatt av Helen Ljungmark. Norstedts, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

11 tim, 30 min. Talbok. 

Nina är en framgångsrik matskribent i London. Att passera trettio som singel har inte varit en dans på rosor. 
När hon träffar Max via Tinder verkar hennes lycka ha vänt. Men från att ha förklarat henne sin eviga kärlek 
går han plötsligt inte att få tag på. Vännerna runtomkring henne har förvandlats till förortsstereotyper, med 
barn, villa och vovve och det svårt för Nina att hitta någon som förstår hennes situation. Debutroman. 

MediaNr: CA60462 

Rötter av blod 

av Lina Arvidsson. Lind & Co, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

12 tim, 52 min. Talbok. 

Sigrid vaknar upp desorienterad efter att ha övernattat på kontoret. Polisen är där, de säger att Sigrids man 
Peter under natten har bränt ner deras hus på Lidingö i ett försäkringsbedrägeri. Sigrid vänder för första 
gången på många år hemåt, till mamman som hon har en dålig relation med. I hembyn vill grannarna få till 
en affär med ett vindkraftsbolag. Men mamma Iris vägrar att sälja den bit skog som är nödvändig för att 
projektet ska gå i lås. 

MediaNr: CA62024 

När kungen dör 

av Elina Backman. Översatt av Marjut Hökfelt. Bokfabriken, 2021. Inläst av Anders Mathlein. 

16 tim, 43 min. Talbok. 

Journalisten Sara har tänkt vila upp sig hos sin moster på lantstället i Hartola. Men hon får veta att en 
tonårsflicka mördats i bygden 30 år tidigare och Saras plan om vila grusas. Hon börjar gräva i fallet, men 
ingen i den lugna idyllen tycks uppskatta att gamla sår väcks till liv. I Helsingfors utreder 
kriminalkommissarien Jan ett skumt mord. Sara och Jan träffas på en blinddate och det visar sig att det finns 
kopplingar mellan morden. 

MediaNr: CA62132 

Ett oemotståndligt liv 

av Birgitta Bergin. Bokfabriken, 2021. Inläst av Helena Gripe. 

11 tim, 30 min. Talbok. 

Del 4 i serien som börjar med Ett oemotståndligt förslag. Anna Holm tror inte sina ögon. Killen som kommer 
in på Riche är en kopia av hennes första kärlek Calle, som tragiskt dog innan de hann bygga ett liv 
tillsammans. Det har tagit många år att finna kärleken på nytt, och Annas vardag med Filip och hennes två 
barn skakas om efter mötet i baren. Den unge mannen är som ett spöke från det förflutna och minnena av 
Calle hotar relationen med Filip. 

MediaNr: CA62264 
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Förgätmigej 

av Kerstin Bergman. Southside Stories, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

12 tim, 19 min. Talbok. 

Iris kusin är desperat, systerdottern Alva har inte återvänt från paddelturen med vännerna. När Iris inser att 
det finns paralleller till något hon och kusinen själva upplevde i tonåren kör hon till Åmål för att hjälpa till att 
leta. Sökandet utvecklar sig snart till en utdragen katt-och-råtta-lek i de dalsländska skogarna. Varför har Iris 
glömt så mycket av det som skedde där, och hur kommer det sig att alla hon pratar med verkar försvinna?. 

MediaNr: CA62227 

Höga visan på Palermovägen 

av Annette Bjergfeldt. Översatt av Elisabet Fredholm. Sekwa förlag, 2021. Inläst av Anna Döbling. 

11 tim, 05 min. Talbok. 

En släkthistoria om en dansk-rysk-svensk familj i Köpenhamn. Vi får följa tre generationer, med nedslag i 
den parisiska operavärlden och en cirkus i utkanten av Sankt Petersburg. Esther, bokens jag-person, börjar 
berätta om sina morföräldrar 1921. Mormor är cirkusprinsessa i Sankt Petersburg, morfar har köpt ett 
förfallet hus på Palermovej i Köpenhamn. Esther och hennes överspända tvillingsyster Olga är tonåringar 
innan mobiltelefonen uppfunnits. 

MediaNr: CA62396 

Fjället tiger still 

av Victoria Björn Blomqvist. Piratförlaget, 2022. Inläst av Kajsa Ekström. 

08 tim, 21 min. Talbok. 

Malin Hagelins liv är en röra. För att göra upp med det förflutna återvänder hon till sin mormor i barndomens 
Sälen. Samtidigt sker ett fynd på fjället - i ett stenröse återfinns en kropp. Är det mannen som försvann för 
femton år sedan? Vad hände egentligen den kvällen på högfjällshotellet? Malin träffar människor som en 
gång betydde allt för henne. Helt ovetande om vilka hemligheter de bär på idag och vad hennes återkomst 
kommer att innebära. 

MediaNr: CA62185 

Död för dig 

av Mikaela Bley. Norstedts, 2021. Inläst av Gunnar Bjursell. 

13 tim, 14 min. Talbok. 

Caroline, en överklasstjej från Djursholm som blivit hyllad skådespelare och Gustav, en framgångsrik 
entreprenör som vuxit upp under enkla förhållanden i Rosengård är det perfekta paret. De lever som i en 
dröm men allt kommer att förändras. En dag försvinner den gravida Caroline spårlöst tillsammans med 
parets två små döttrar. Ett massivt sökpådrag dras igång under ledning av Henrik Hedin och Leia Kaplan, två 
av Sveriges främsta brottsutredare. 

MediaNr: CA61055 

Samling 

av Natasha Brown. Översatt av Matilda Södergran. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

02 tim, 38 min. Talbok. 

En dag i en svart brittisk kvinnas liv i Brexit-London. Berättaren förbereder sig för att gå på en påkostad 
trädgårdsfest på sin pojkväns familjegård. Samtidigt funderar hon på sitt liv. När minuterna tickar och 
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framtiden kallar kan hon inte längre undkomma frågan: är det dags att rasera allt?. 

MediaNr: CA62451 

Allt skall du förlora 

av Magnus Cadier. Thorén & Lindskog, 2021. Inläst av Martin Halland. 

03 tim, 33 min. Talbok. 

Solveig, döpt efter solen, växer upp med fem syskon på godset Hesslingby, en stilla tillvaro i skuggan av 
kriget ute i Europa. Ett besök i huvudstaden väcker dock hennes längtan bort från livet på gården. Solveig 
vågar först inte sätta ord på sina förbjudna tankar, men koftan i det alldeles för dyra angoragarnet hon stickar 
i smyg hjälper henne att maska för maska bygga upp kraften att våga tro på ett annat liv. 

MediaNr: CA61549 

Demonrösten 

av Chris Carter. Översatt av John-Henri Holmberg. Jentas, 2021. Inläst av Dan Bratt. 

15 tim, 55 min. Talbok. 

Efter en hård arbetsvecka ser Tanya fram mot en rofylld hemmakväll. Men hennes bästa vän, Karen vill 
videochatta med henne. Karen sitter bunden och utan att kunna tala. Och den dova demonrösten i mobilen 
hotar Tanya. Kriminalinspektörerna Robert och Carlos får fallet där ett ofattbart ondskefullt rovdjur söker 
igenom gatorna och sociala medier på jakt efter sina offer, hånar dem i hemliga meddelanden och suger sin 
kraft ur deras fruktan. 

MediaNr: CA62315 

Tvingad till tystnad 

av Linda Castillo. Översatt av Sofi Rydell. Bokförlaget Polaris, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

11 tim, 47 min. Talbok. 

Painters Mill i Ohio är en småstad där både amishfolk och vanliga amerikaner bor. Ett seriemord krossade 
staden för tio år sen. När Kate återvänder till Painters Mill är det i egenskap av polischef. Hennes 
amishbakgrund kombinerad med hennes erfarenhet av polisarbete gör henne till den perfekta kandidaten. 
Kate är säker på att hon har kunnat lämna det som hände för länge sedan bakom sig, tills den första döda 
kroppen av en ung kvinna hittas. 

MediaNr: CA62173 

Asfaltsland 

av S. A. Cosby. Översatt av Ylva Spångberg. Modernista, 2021. Inläst av Ove Ström. 

10 tim, 16 min. Talbok. 

Bug Montage är numera en hederlig mekaniker, kärleksfull make och far. Tidigare var han den bästa 
chaufför som kriminella kunde beställa vid flyktrån. Bugs omsorgsfullt uppbyggda nya liv går i spillror och 
han dras obönhörligt tillbaka. När en tidigare partner hör av sig om en juvelstöld ställer han upp. Hemsökt av 
den man han en gång var måste Bug hitta ett nytt sätt att navigera i asfaltslandet. Eller dö medan han 
försöker. Hårdkokt thriller. 

MediaNr: CA61612 

Regissören 

av M. W. Craven. Översatt av Gabriel Setterborg. Modernista, 2021. Inläst av Bodil Carr Granlid. 
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13 tim, 22 min. Talbok med text. 

Del 3 i serien som börjar med Brännaren. Det är jul och en seriemördare lämnar kroppsdelar till beskådan 
över hela Cumbria i nordvästra England. På varje mordscen lämnas ett obegripligt meddelande kvar: SSU6. 
Washington och Poe blir tilldelade det röriga fallet där inget verkar gå ihop. En FBI-agent hör av sig och tror 
inte det är en seriemördare de har att göra med, hon tror de står inför något värre – en man som kallar sig 
Regissören. 

MediaNr: CA60962 

100 år med Lenni och Margot 

av Marianne Cronin. Översatt av Jessica Hallén. Bazar förlag, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

10 tim, 32 min. Talbok. 

Livet är kort. Ingen vet det bättre än 17-åriga Lenni som bor på en terminalvårdsavdelning på Glasgows 
sjukhus. När hon går med i en konstterapigrupp träffar hon Margot, en rebellisk åttiotreåring. Leni och 
Margot bestämmer sig för ett gemensamt projekt: tillsammans ska de måla etthundra tavlor, en för varje år 
som de levt. De kommer de allt närmare varandra och Lenni inser vilken gåva livet kan vara även när det 
håller på att tas ifrån oss. 

MediaNr: CA61957 

Dagboken jag faktiskt skrev 

av Jessika Devert. Printz Publishing, 2022. Inläst av Eva Werning. 

10 tim, 41 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Dagboken jag aldrig skrev. Femtio plus verkar vara precis lika komplicerat 
som att vara fyrtionio. Speciellt när man tampas med en sambo som är fullkomligt förtjust i den där nya, 
snygga och unga arbetskamraten. Lägg också till en sjuk mamma, en knepig syster, akvarellkurser, 
misslyckade skönhetsbehandlingar och åldersnoja så är receptet komplett. 

MediaNr: CA62166 

Där vassen viker 

av Linda Edgarsson. Bookmark, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

11 tim, 52 min. Talbok. 

Debutroman. Torpardottern Hilda är en inbunden person, tärd av minnen från barndomen. När hennes faster 
Anna ber om hjälp på gården Sjölund är det första gången Hilda sätter sin fot där, allt sedan den olycksaliga 
vinterdagen då hennes far och bror drunknade i sjön. På gården finns också Annas våldsamme make 
August, och deras fosterson Erik. Mellan Hilda och den unge Erik börjar sakta en stark känsla gro, som 
växer sig allt starkare. 

MediaNr: CA62334 

Den oskyldiga bedragerskan 

av Johan Elfner. Ordalaget bokförlag, 2021. Inläst av André Nilsson. 

12 tim, 04 min. Talbok. 

Maria och Jan har varit gifta i många år och nu räcker det, tycker Maria. Hon vill göra sig fri från den själviske 
Jan och det ytliga liv de lever i London. Jan har å sin sida ådragit sig ekonomiska problem, och för att lösa 
detta planerar han en sista semester för dem till Alperna. Härifrån utvecklas ett händelseförlopp som tar oss 
till London och Portugals vilda kust och en kamp mellan liv och död på yachten Portugals Pärla. 

MediaNr: CA61655 
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Månas kristallbod 

av Lilly Emme. Historiska media, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

06 tim, 47 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Bokförlaget Gyllendufva. Solveig är en succéförfattare. Men hon saknar en 
sann vän. En dag ber Måna, som driver kvarteret Kronans kristallbod, Solveig att ta över som butikschef 
medan hon letar efter kärleken i Tibet. Solveig är ju trots allt stamkund. Men Dennis som arbetar i butiken 
och har stenkoll på kristaller och horoskop blir inte glad. Det blir en kamp mellan dem på alla plan. Feelgood. 

MediaNr: CA62218 

En sak i taget 

av Lilly Emme. Historiska Media, 2021. Inläst av Lotta Lundberg. 

08 tim, 04 min. Talbok. 

Fyrabarnsmamman Grace Appleton gillar inte att städa. Hon drömmer i hemlighet om att ta upp sin tidigare 
karriär. Fast med en prylfixerad man känns ett annat liv långt borta. Utan Grace skulle ju huset se ut som en 
soptipp. Tillsammans med barnen kasserar hon grej efter grej. I takt med att sakerna blir färre känner Grace 
hur det blir lättare att andas. Frågan är när maken Andrew ska komma på henne och vilka följderna blir. 

MediaNr: CA62278 

Nu dör vi 

av Stina Flodén. Bokfabriken, 2022. Inläst av Sari Eliasson. 

07 tim, 06 min. Talbok. 

Lugnet i villaidyllen förbyts snabbt när Camillas man Mikael skjuts till döds i hemmet. När polisen kör fast 
försöker Camilla själv ta reda på vad som har hänt, men när en stor sten kastas genom fönstret blir hon rädd 
att någon är ute efter henne och barnen. Trots det måste hon ta reda på sanningen, och när fruktansvärda 
hemligheter avslöjas inser Camilla att hon inte har en aning om vem hennes man egentligen var. 

MediaNr: CA62289 

Landsförvisade 

av Rebecka Fredriksson. Sjöbergs förlag, 2021. Inläst av Varja Berg. 

09 tim, 45 min. Talbok med text. 

Boken är baserad på verkliga händelser och skildrar dramatiken kring den allra första baptistförsamlingen i 
Sverige 1848. Modiga själar som riskerade sina liv och vågade stå på sig. Sofia Nilsson var en av dem. 73 år 
innan kvinnor fick rösträtt i Sverige vägde hennes röst lika starkt som männen då det inte gjordes skillnad på 
kvinnor och män inom baptistkyrkan. Fredrik Olaus Nilsson, baptistpredikant, som tvingades fly för sin 
övertygelse. 

MediaNr: CA61624 

Ögat 

av Emma Frey-Skøtt. LL-förlaget, 2018. Inläst av Marika Bergström. 

00 tim, 16 min. Talbok. 

De 13 skräcknoveller i den här samlingen är mycket korta, bara några meningar. En glimt in i andevärlden 
eller en otäck mobbningssituation. På några få rader lyckas författaren fånga scenen. Oftast slutar de korta 
skräcknovellerna på ett oväntat sätt. Lättläst. 
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MediaNr: CA62241 

En svärm av tusen bin 

av Diana Gabaldon. Översatt av Lisbet Holst. Bookmark, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

21 tim, 22 min. Talbok. 

Del 16 i Outlanderserien som börjar med Främlingen. Året är 1779 och äntligen har Claire och Jamie 
återförenats med sin dotter Brianna och hennes familj. Men den annalkande amerikanska revolutionen hotar 
idyllen på Fraser s Ridge. Brianna och Roger oroar sig över vilka spår de lämnat i sin egen tid och när 
1700-talets faror, sjukdomar och stundande krig gör sig påminda börjar de ifrågasätta sitt beslut att resa 
tillbaka. 

MediaNr: CA62059 

Detaljerna 

av Ia Genberg. Weyler förlag, 2022. Inläst av Lo Thorsdotter. 

04 tim, 02 min. Talbok. 

En kvinna ligger nedbäddad i feber när en handfull människor ur det förflutna står framför henne: en blivande 
kändis som skrev ett brev, en vän som försvann bortom kartan, en kärlek utan framtid. En roman om de 
många liv vi lever inuti livet och hur människorna vi möter som kommer och går sätter sin prägel på dem. 

MediaNr: CA61856 

Natten 

av Sara Gordan. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Carin Ödquist. 

05 tim, 01 min. Talbok. 

En mor söker sin försvunna tonårsdotter i natten. Flickan är sjuk och går inte att nå, mamman irrar runt på 
gatorna, söker planlöst eller sitter hemma och ringer alla hon kan komma på. Är det hennes oro som drivit 
bort dottern, och är oron befogad? Roman om den laddade relationen mellan mor och dotter, om den enas 
vilja att skydda och den andras behov att slå sig fri – och om en tonårsrevolt som kompliceras av en svår, 
kronisk sjukdom. 

MediaNr: CA62215 

Krigsvindar 

av Leffe Grimwalker. Bokfabriken, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

10 tim, 15 min. Talbok. 

Del 5 i serien som börjar med En perfekt storm. Alex befinner sig i Hongkong med Lily Rose. Efter att Alex 
halvbror Peter Bao blivit kidnappad av kinesisk säkerhetstjänst är Alex triadens nya drakhuvud i Hongkong. 
Men i samma stund han intar sin tron förklarar de andra triaderna krig mot honom. Samtidigt återvänder 
Peter Bao till staden för att inleda en politisk karriär, nu som chefsminister och Beijings marionett. 

MediaNr: CA62212 

Svinskytten 

av Gertrud Hellbrand. HarperCollins, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

11 tim, 46 min. Talbok. 

Aron lämnar sitt gamla liv för att arbeta som viltvårdare på ett säteri i Sörmlands skogar. När Aron gör ett 
fasansfullt fynd bland höstlöven i skogen ställs allt på sin spets. Den unga Sanja Soliman har börjat på 
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polishögskolan i Stockholm och hoppas att det ska hjälpa henne att hantera sin våldsamma uppväxt. Men 
när ödet låter fel personer mötas blir det upptakten till ett blodigt drama i de dimmiga höstskogarna. 

MediaNr: CA62263 

Sympati för djävulen 

av Johan Heltne. Fri tanke, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

03 tim, 41 min. Talbok. 

Under sin uppväxt i församlingen Livets ord mötte Johan Heltne en tystnadskultur som drevs fram av idealet 
om den goda människan, fri från moraliska brister och misslyckanden. Samma tänkande präglar nu det 
svenska samhället i stort. Inte minst visar det sig på den litterära scenen. Kärnan där är, menar Heltne, en 
litteratursyn som uppvärderar moralisk tydlighet och som misstänkliggör moralisk oklarhet. 

MediaNr: CA62277 

Ett sådant ogudaktigt högmod 

av Ulf Henriksson. Kirunatidningen förlag, 2021. Inläst av Martin Lindberg. 

10 tim, 11 min. Talbok. 

"Människorna bör leva enkelt, nyktert och skötsamt." Det anser den unge lappfolkskolläraren Erik Anders 
Henriksson. När han lär känna den 15-åriga Anna Lisa väcks hoppet om ett stillsamt och laestadianskt 
kristet liv tillsammans med henne. Men hans drömmar hotas av svensktalande herrar med planer på att 
starta en stor järnmalmsgruva, anlägga en järnväg och bygga en stad. En historiska roman om människor i 
Kirunaområdet innan staden Kiruna kom till. 

MediaNr: CA60950 

Julbrevet 

av Kjersti Herland Johnsen. Översatt av Øyvind Vågen. Norstedts, 2021. Inläst av Sari Eliasson. 

08 tim, 28 min. Talbok. 

Linda är ensamstående och bor med sin trettonåriga son Brage i Oslo. Hon håller hårt på deras traditioner 
och runt jul är de extra viktiga. Linda har planerat så att allt ska bli perfekt. Men när Brages pappa dyker upp, 
kastas alla planer omkull. Samtidigt mottar hon ett brev från en okänd avsändare. Avsändaren verkar veta 
vem hon är. En äldre ensam herre som har ägnat sitt liv åt att göra gott, men vad vill han henne?. 

MediaNr: CA61742 

Skilsmässan 

av Moa Herngren. Norstedts, 2022. Inläst av Gunnar Bjursell. 

10 tim, 59 min. Talbok. 

Bea och Niklas lever ett bekvämt liv i Stockholm. Men efter ett gräl försvinner Niklas hemifrån. Timmarna går 
och ingen Niklas kommer. Bea tar barnen och åker till Niklas familjs sommarställe på Gotland. När det 
kommer fram att han träffat en annan ställs allt på sin spets. Han är inte intresserad av att försöka lösa 
krisen, utan han vill skiljas. Hur kan han vara så känslokall och oresonlig efter alla år tillsammans?. 

MediaNr: CA62298 

Min mamma har bara så lätt för att bli brun 

av Lotta Holmgren. Bookea, 2021. Inläst av Malin Halland. 

08 tim, 13 min. Talbok. 
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Larvik, Norge. 1940. Syskonen Grete och Finn står i sin trädgård när de hör bombplanen. Strax efter tjuter 
flyglarmet och kort därefter följer explosionen. Tyskland har ockuperat Norge. Tillvaron förändras för alla i 
den lilla staden. En tyst kamp mot nazismen tas upp. Grete och Finn tvingas ompröva sina värderingar när 
de inser hur människorna i byn förändrats. Vem kan man egentligen lita på?. 

MediaNr: CA61780 

Kallbaderskan bland fjällen 

av Karin Härjegård. Printz Publishing, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

10 tim, 09 min. Talbok. 

När Helena får veta att hennes man under lång tid svikit och lurat henne flyr hon stan för Härjedalens fjäll. 
På en vandring möter hon den unga och livsstarka Louise, som driver ett våffelbruk på fjället. De blir snabbt 
vänner, och Louise lyckas övertala Helena att bada kallt i fjällsjöar och långsamt hitta ny livsglädje. Men 
Helena bär på ett mörker från barndomen, som hon måste överkomma för att bli hel. 

MediaNr: CA62232 

Natten Tallulah Murray försvann 

av Lisa Jewell. Översatt av Katarina Falk. Printz, 2022. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

13 tim, 01 min. Talbok. 

Det är 2017 och tonårsmamman Tallulah beger sig iväg på fest i sommarnatten tillsammans med sin 
pojkvän. Första utekvällen sedan sonen föddes, hennes mamma är barnvakt. Tallulah kommer aldrig hem 
igen. 2018 flyttar deckarförfattaren Sophie till ett hus som ligger nära den lokala internatskolan, där hennes 
pojkvän fått jobb. Hon börjar nysta i Tallulahs försvinnande och under en promenad i skogen får hon syn på 
en skylt på ett staket: "GRÄV HÄR". 

MediaNr: CA62040 

Billy Summers 

av Stephen King. Översatt av John-Henri Holmberg. Albert Bonniers förlag, 2021. Inläst av Marie-Thérèse 
Sarrazin. 

19 tim, 51 min. Talbok. 

Billy Summers är en yrkesmördare med hjärta – och den bästa i branschen. Nu vill han lämna sitt tidigare liv, 
det är bara ett sista jobb kvar. Billy är en av världens bästa krypskyttar, han är Irakveteran och en riktig 
Houdini som försvinner spårlöst när jobbet är gjort. Så vad kan gå fel? Det mesta visar det sig. En historia 
om kärlek och hämnd, och en tvivelaktig hjältes försök till försoning. 

MediaNr: CA61798 

Närheten 

av Katie Kitamura. Översatt av Cecilia Franklin. Sekwa förlag, 2021. Inläst av Anna Godenius. 

06 tim, 02 min. Talbok. 

En ung kvinna lämnar New York för att arbeta som tolk vid den internationella domstolen i Haag. Hennes 
älskare, Adriaan, har separerat från sin fru men är fortfarande intrasslad i deras äktenskap. Hennes vän 
Jana bevittnar en till synes slumpmässig våldshandling som hon blir alltmer besatt av. Både i sitt privatliv och 
i sin yrkesroll tvingas hon allt närmare en konfrontation med makt, kärlek och våld. 

MediaNr: CA62398 
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Maria H:s synapser 

av Hanna Krall. Översatt av Julian Birbrajer. Ersatz, 2021. Inläst av Elisabet Thorborg. 

01 tim, 43 min. Talbok. 

En roman baserad på verkliga händelser. Maria Twardokes-Hrabowska, som fängslades för att hon stödde 
Solidaritet i Polen, kämpar med svårigheterna i dagens Amerika. I ett samhälle som är intolerant mot allt som 
bryter mot normen uppfostrar hon sin autistiske son. Svärmodern Maria Hrabowska överlevde andra 
världskrigets fasor. När hon räddas från attacken mot World Trade Center väcks minnen från kriget och hon 
stänger in sig och läser deckare. 

MediaNr: CA61510 

Ett livsavgörande beslut 

av Christina Larsson. Romanus & Selling, 2021. Inläst av Helena Gripe. 

12 tim, 19 min. Talbok. 

I Göteborg breder den organiserade brottsligheten ut sig. Louise Olsen, utredare vid sektionen för grova 
brott, blir nyckelvittne i en kommande rättegång. Hennes man, säkerhetsexperten Max, har åtagit sig ett fall 
som det är något väldigt fel med. De tvingas fatta ett avgörande beslut: ge upp eller kämpa för sina liv. Valet 
är enkelt. Nu är det krig, de två mot världen. Men för att lyckas med vad de föresatt sig behöver de pengar. 
Mycket pengar. 

MediaNr: CA61547 

Skampärlorna 

av Aline Lilja Gladh. Modernista, 2021. Inläst av Ylva Törnlund. 

14 tim, 11 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Tändstickan. Örbyhus syfabrik står i brand. När polisens tekniker går in möts 
de av en obehaglig överraskning. I det som en gång varit fabriksägarens kontor hittas gamla mänskliga 
kvarlevor, gömda i ett lönnfack. Två parallella berättelser växer fram. En ung kvinna i det förflutna och en 
ung kvinna i vår tid försöker båda ta sig ur sina förtvivlade situationer. En spänningsroman om nattsvart 
skam och längtan. 

MediaNr: CA60864 

Även om allt tar slut 

av Jens Liljestrand. Albert Bonniers förlag, 2021. Inläst av Andreas Wahlberg. 

16 tim, 02 min. Talbok. 

Det brinner. Halva Sverige står i lågor, städer och byar evakueras. Det är sommaren då klimatkatastrofen 
plötsligt eskalerar bortom våra värsta mardrömmar. Ändå måste livet pågå som vanligt: tonårsförälskelser, 
äktenskapskollapser, identitetskriser och föräldrauppror fortsätter att utspelas, även när verkligheten rämnar. 
I fyra sammanlänkande berättelser skildras livet som måste finna sin väg när undergången blivit vardag. 

MediaNr: CA60699 

Bortom Dimön 

av Mariette Lindstein. HarperCollins, 2021. Inläst av Qina Hermansson. 

13 tim, 45 min. Talbok. 

Del 6 i serien som börjar med Sekten på Dimön. Julia är på Dimön för att övertala Franz att komma ut ur sin 
självvalda isolering. Samtidigt kontaktar en källa hennes tidning om ett femtio år gammalt olöst mysterium. 
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Tre tonårsflickor försvann spårlöst en natt i juli. Julia börjar få makabra ledtrådar från någon som driver på 
utredningen i det fördolda. Vad hände egentligen den där natten för femtio år sedan? Och vem bevakar 
Julias minsta steg?. 

MediaNr: CA62239 

Kult 

av Camilla Läckberg. Forum, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

22 tim, 25 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Box. När en liten pojke försvinner från en förskola på Södermalm i Stockholm 
sätts polisinspektör Mina Dabiri och hennes kollegor åter på prov. De hittar genast likheter med en tidigare 
barnkidnappning och förstår att de har med livsfarliga krafter att göra. Allt pekar dessutom på att fler barn 
kommer att försvinna. För första gången på två år tar Mina upp kontakten med mentalisten Vincent Walder. 

MediaNr: CA62280 

Vad rimmar på Flora? 

av Nils-Petter Löf. Whip Media, 2021. Inläst av Marika Bergström. 

12 tim, 08 min. Talbok. 

En Norrlands-roman om att växa upp och finna sin plats i ett samhälle som inte alltid står på ens sida. I 
Norrlands inland finns en flicka vars mamma dött i en olycka och vars pappa är alkoholiserad. Hon samlar 
tomflaskor att panta för att ha råd med mat medan hennes klasskompisar flashar med de nyaste 
mobiltelefonerna. Hennes bästa vän är skogen och vindkraftverken hennes fiender. Hon heter Flora men 
kallas för … ja, vad rimmar på Flora?. 

MediaNr: CA61588 

Nu levande 

av Sara Lövestam. Piratförlaget, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

11 tim, 19 min. Talbok. 

Efter elva års plåga ljusnar det för Monika, när hon långsamt blir vän med tanken att sluta försöka få barn. 
Men Claes, som plötsligt är en del av Monikas liv, har andra idéer. Monikas barnlängtan är skavd ända intill 
benet, men borde hon ändå utforska nya möjligheter med Claes? Samtidigt framträder ett tvåhundra år 
gammalt mysterium; i jakten på sina förfäder leds hon till ett olöst mord bland nybyggare och renskötare i 
1800-talets Arvidsjaur. 

MediaNr: CA62219 

Kates besynnerliga pysselbutik 

av Ali McNamara. Översatt av Sofia Ejheden. Lavender Lit, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

09 tim, 42 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Den lilla blomsterhandeln vid havet. När Kate öppnar sin lilla pysselbutik i den 
idylliska kuststaden St Felix är hennes lycka gjord. Men hon råkar snubbla över ett mysterium i sin nya butik: 
ett mysterium som sträcker sig sextio år tillbaka. Jack, som driver en annan butik i stan, erbjuder sig att 
hjälpa Kate lösa mysteriet, men de upptäcker snart att historien som rullas upp bär kusliga likheter med 
deras egna liv. 

MediaNr: CA62337 
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Paradais 

av Fernanda Melchor. Översatt av Hanna Nordenhök. Tranan, 2022. Inläst av Jens Malmkvist. 

05 tim, 29 min. Talbok. 

I grindsamhället Paradise lyser de välvårdade gräsmattorna intensivt gröna framför lyxvillornas 
swimmingpooler. Utanför rinner den träskstinkande floden fram genom en dalgång där fattigbyar och 
kriminella nästen breder ut sig. I det slutna paradiset möts Polo och Franco, två tonårskillar från vitt skilda 
positioner. Tillsammans får de för sig att ta saker och ting i egna händer. 

MediaNr: CA62208 

Dungen 

av Rachel Mohlin. Bokförlaget Polaris, 2021. Inläst av Ingrid Gustafsson. 

07 tim, 42 min. Talbok. 

Adina lever ensam i en stor Stockholmsvåning. Hon kryssar mellan välbetalda uppdrag som talarcoach, 
vidlyftiga sexuella kontakter och aggressiv boxning. Nästan trettio år tidigare bor hon som tonårig i en liten 
by utanför Nässjö med sin ensamstående mamma. Vännen Malin vill bli Guds utvalda och hon tar med sig 
Adina till den förbjudna Dungen. Om livshemligheter, evig vänskap och om att rikta vreden åt rätt håll för att 
kunna gå vidare. 

MediaNr: CA60550 

Slottet Deverills döttrar 

av Santa Montefiore. Översatt av Carina Jansson. Bokförlaget Polaris, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

15 tim, 43 min. Talbok. 

Bland de irländska kullarna ligger slottet Deverill. Där bor tre unga kvinnor, alla födda 1900, Kitty, Birdie och 
Celia. När Irland kämpar för oberoende och kriget bryter ut kommer deras liv förändras för alltid. Rebellen 
Jack O'Learys svek kommer att slita isär de unga kvinnorna och föra dem till olika delar av världen. Ett 
speciellt band kommer för alltid att förena dem: deras längtan efter slottet Deverill och minnena som finns 
bevarade där. 

MediaNr: CA62100 

Äpplet faller inte 

av Liane Moriarty. Översatt av Anna Strandberg. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

18 tim, 07 min. Talbok. 

Ytligt sett verkar Stan och Joy Delaney vara det perfekta paret, ett team såväl på tennisplanen som i 
familjeföretaget, nu redo att njuta av pensionärslivet. Något gnager dock på lyckan, inte minst deras fyra 
vuxna barn med egna problem. En sen kväll knackar en främmande kvinna på Stans och Joys dörr. Några 
månader senare frågar sig alla vad som egentligen pågick i deras hus efter den där kvällen. Feelgood med 
tydliga inslag av feelbad. 

MediaNr: CA61946 

Vingar av rök 

av Marcus Olausson. Catoblepas förlag, 2019. Inläst av André Nilsson. 

31 tim, 15 min. Talbok. 

Del 2 i serien Serahema Saporium som börjar med När gudar dör. Mörkrets grepp om Serahema hårdnar 
och vem som helst kan vara en fiende. Elderim och hans vänner är på flykt, rättmätigt efterlysta för mord och 
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i deras spår följer den fruktade maghran, en varelse som avskyr magi. Elderim måste bestämma sig - är han 
beredd att förråda sina vänner för att ha en chans mot den onde guden Naemin. 

MediaNr: CA60826 

Till hjärtats sista slag 

av Marcus Olausson. Catoblepas förlag, 2021. Inläst av André Nilsson. 

32 tim, 30 min. Talbok. 

Elderim är ensam medan mörkret faller över Serahema. Han försöker desperat undvika profetiorna och 
istället följa hjärtats röst, men för fallna hjältar väntar inte kärleken när ödet dikterar villkoren. Det finns bara 
en väg nu och den verkar föra honom till Den mörke guden själv. Situationen för Serahema känns hopplös, 
men prövning föder hjältemod och hjälp finns där man minst anar det. 

MediaNr: CA60828 

Paradishamn 

av Erika Olofsson Liljedahl. Historiska media, 2022. Inläst av Lo Thorsdotter. 

08 tim, 52 min. Talbok. 

Det är tidigt 1930-tal och i den lilla badorten Mölle i Skåne står sommaren för dörren. Hilda ska 
säsongsarbeta i den vackra hotellmatsalen Paradishamn, ett jobb hon ser fram emot. Men det blir inte som 
hon tänkt sig. Ägarnas dotter Ester bestämmer att Hilda ska jobba i bykstugan, långt från de fina gästerna 
och musiken. Konflikten mellan Ester och Hilda blir snart ett drama med allt högre insatser när författaren 
Carl blir en del av den. 

MediaNr: CA62338 

Den som överlever 

av Victor Pavic Lundberg. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

13 tim, 29 min. Talbok. 

Loa Bergman återvänder till journalistiken efter en lång sjukskrivning. När han letar efter vinklar inför den 
stundande tjugoårsdagen av en nationell katastrof ramlar han över ett spår som ligger närmre hans eget öde 
än vad han först vill erkänna. Samtidigt bedriver Danijela Mirkovic, Loas kollega på tidningen och tidigare 
vän, en egen utredning och hittar märkliga oklarheter. Båda två dras in i en livsfarlig spiral i jakten på 
sanningen. 

MediaNr: CA62330 

Sanatoriet 

av Sarah Pearse. Översatt av Ann-Christine Relander. Bokfabriken, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

11 tim, 49 min. Talbok. 

På ett isolerat hotell, högt uppe i de schweiziska alperna, befinner sig, motvilligt, polisen Elin Warner. Hon 
har tagit ledigt från jobbet men när hon får en inbjudan att fira sin bror Isaacs förlovning har hon inget annat 
val än att acceptera. Plötsligt försvinner Isaacs fästmö Laure och stormen utanför gör att ingen kommer vare 
sig in eller ut. De befinner sig alla i en stor fara och den enda som kunde ha varnat dem är försvunnen. 

MediaNr: CA62242 

Städerskan 

av Nita Prose. Översatt av Manne Svensson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Varja Berg. 
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11 tim, 16 min. Talbok med text. 

Molly arbetar som städerska på det anrika Regency Hotell. Hon är exceptionell på sitt jobb, men har desto 
svårare i kontakten med andra människor. Mollys kära mormor har nyss gått bort, dessutom lyckades en så 
kallad pojkvän lura av Molly och mormor alla deras sparpengar. Så Molly mår inte speciellt bra. När Molly 
ska städa i affärsmannen Charles Blacks svit hittar hon honom död i sängen. 

MediaNr: CA61974 

Bröd och mjölk 

av Karolina Ramqvist. Norstedts, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

06 tim, 32 min. Talbok. 

En ensam flickas uppväxt och hennes relation till mat. Hon spårar sin uppväxt i minnena av människorna 
och maten, den som kan fylla hela hennes sinne och hotar att förtära henne. Som lockar och skrämmer 
henne. Rostat bröd, pannkakor, risgrynspudding. Bordet i ettan hon bor i med sin lilla dotter står dukat. Hon 
vill komma över besattheten av mat och laga en risgrynspudding som hon hoppas henne dotter ska älska 
lika mycket som hon gjorde som barn. 

MediaNr: CA62086 

Stargate 

av Ingvild H. Rishøi. Översatt av Marie Lundquist. Flo förlag, 2021. Inläst av Ylva Törnlund. 

02 tim, 58 min. Talbok. 

Ronja bor med sin pappa och sin storasyster Melissa i Oslo. Det närmar sig jul. Ronjas pappa har än en 
gång blivit arbetslös. Därför måste Melissa ut och sälja julgranar, därför måste Ronja själv sälja kransar och 
julkärvar till förmån för fattiga barn. Pappa i sin tur verkar mest vara synlig på stamstället Stargate. Och 
december kommer snart att handla om våta vantar, provision och öl. Men också om tre visa män, en stjärna 
och en skog. 

MediaNr: CA62225 

Mord och gröna skogar 

av Sofia Rutbäck Eriksson. Lind & Co, 2021. Inläst av Lo Thorsdotter. 

07 tim, 05 min. Talbok. 

Del 3 i seriens som börjar med Gräset är alltid blodigare på andra sidan häcken. Privatdetektiv Katarina 
Zapp i Luleå har alltid gillat att stå i händelsernas centrum. Men när hon anlitas för att lösa ett historiskt mord 
samtidigt som Sveriges drottning försvinner vid ett besök på det lokala caféet blir det väl turbulent. Insatsen 
stiger dessutom när hennes gode vän och uddens främsta hippie blir huvudmisstänkt för försvinnandet. 

MediaNr: CA62311 

Flickan som dansade 

av Cecilia Sahlström. Bokfabriken, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

10 tim, 00 min. Talbok. 

Del 7 i serien som börjar med Vit syren. Sara och hennes team står inför ett underligt fall. Affärsmannen 
Patrik har hittats brutalt mördad på sitt kontor i Lund. Det enda teknikerna hittar är en mobiltelefon. På den 
finns en film med en dansande flicka och en kvinna. Utredningen står och stampar, men så får de höra om 
en flicka som börjat bete sig märkligt i skolan. Flickan ser ut att vara den dansande flickan. 

MediaNr: CA62168 
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Damen i sjön 

av Andrzej Sapkowski. Översatt av Irena Grönberg. Gondol förlag, 2021. Inläst av Ove Ström. 

18 tim, 18 min. Talbok. 

Del 5 i serien The Witcher som börjar med Blood of elves. Efter att ha vandrat genom en portal i Svalornas 
Torn, och därmed nära undflytt döden, finner häxflickan Ciri sig i en helt annan värld. Tid verkar inte existera 
och det finns inga uppenbara gränser eller portaler där hon kan återvända till sin egen värld. Men Ciri är ett 
barn av profetia, och hon kommer inte att låta sig bli besegrad.. 

MediaNr: CA61447 

Ovädrens tid 

av Andrzej Sapkowski. Översatt av Tomas Håkanson. Gondol förlag, 2021. Inläst av Ove Ström. 

11 tim, 41 min. Talbok. 

Fristående del i serien The Witcher som börjar med Blood of elves. Geralt är häxkarlen vars uppdrag är att 
beskydda vanliga människor från de monster som härjar i skuggorna. Precis som alla häxkarlar bär han alltid 
ett magiskt emblem, förtrollade drycker och varje häxkarls stolthet - två svärd. Ett gjutet i metall och ett i 
silver. Men vad skulle ske om Geralt förlorade sina vapen?. 

MediaNr: CA61448 

Dödens vingslag 

av Anne-Marie Schjetlein. Bokfabriken, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

09 tim, 03 min. Talbok. 

Del 6 i serien som börjar med Döden kvittar det lika. Andreas och Stina blir bjudna till landshövdingen och 
efter middagen i parken hittar Stina en död kvinna vars fingrar är bundna till att ligga i kors. Senare hittas ett 
gammalt lik inmurat i en källargång och likets pek- och långfinger är bundet på samma sätt som den döda 
kvinnans. Någon kopierar hemska händelser ur det förflutna, men varför?. 

MediaNr: CA61086 

Allt blir bra 

av Carolina Setterwall. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Sari Eliasson. 

09 tim, 50 min. Talbok. 

Allt blir bra. Det lovar Mary och John sina barn när de i slutet av åttiotalet berättar att de ska skiljas. Men 
separationen blir något helt annat än vad de har tänkt sig. John blir snabbt omhändertagen av en ny kvinna, 
medan Mary tvingas inse att en kvinna utan partner inte anses som något självklart eller attraktivt. Mary, som 
har lärt sig leva för andras godkännande, måste omvärdera sig själv, sina val och sitt liv. 

MediaNr: CA62230 

Tro mig när jag ljuger 

av Ellen G. Simensen. Översatt av Sabina Söderlund. Modernista, 2021. Inläst av Varja Berg. 

10 tim, 51 min. Talbok. 

Lars Lukassen är polis i Hønefoss, frånskild med delad vårdnad om den åttaåriga dottern Annie. När en man 
hittas död på en stig vid Storälven tycks det först handla om en naturlig död, men det finns frågetecken. Vid 
obduktionen visar det sig att mannen har stora mängder metanol i blodet. Har han blivit förgiftad? I samma 
veva får polisen in en anmälan om en man som kallas Sagoberättaren, som skrämt barn utanför skolan med 
otäcka berättelser. 
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MediaNr: CA61996 

Bekännelser 

av Domenico Starnone. Översatt av Helena Monti. Bazar, 2022. Inläst av Jens Malmkvist. 

06 tim, 37 min. Talbok. 

Den 33-åriga gymnasieläraren Pietro har ett passionerat men stormigt förhållande med den 
temperamentsfulla och briljanta Teresa. En dag berättar de sin värsta och mest skamliga hemlighet för 
varandra. En kort tid därefter tar förhållandet slut, och Pietro inleder snart en ny relation med en annan 
kvinna. Men hemligheten han delat kommer tillbaka till honom, när Teresa plötsligt en dag dyker upp. Pietro 
gör allt för att försöka fly sitt förflutna. 

MediaNr: CA62169 

Kungarnas land 

av Pajtim Statovci. Översatt av Camilla Frostell. Norstedts, 2021. Inläst av Jens Malmkvist. 

07 tim, 33 min. Talbok. 

Det är 1995 i Pristina, Kosovo. Arsim är 22 år och nygift, student vid Pristinas universitet. Fientligheten mot 
albaner är stor i Pristina och Arsim behöver ligga lågt för att kunna ta sin universitetsexamen. Han möter 
Milos på ett kafé. Milos är serb. Inom en vecka har Arsim och Milos inlett ett hemligt förhållande, och Arsims 
fru har berättat att hon är gravid med deras första barn. Affären får ett snabbt slut i och med krigets utbrott. 

MediaNr: CA61325 

Blodmål 

av Peter Stjernström. Lind & Co, 2021. Inläst av Helena Gripe. 

13 tim, 33 min. Talbok. 

En serie krampanfall, ibland med dödlig utgång, drabbar invånarna i semesterparadiset Ljugarn på Gotland. 
Samtidigt visar naturen tecken på att allt inte står rätt till. Fiskar dör, insekter kryllar och den onaturliga 
värmen vägrar ge vika. Två udda utredningsteam formeras. De tar sig an gåtorna med radikalt olika 
utgångspunkter och metoder. När skruvarna dras åt och fler liv ställs på spel börjar en dödligt spännande 
kamp mot tiden. 

MediaNr: CA62172 

Unge Mungo 

av Douglas Stuart. Översatt av Eva Åsefeldt. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

14 tim, 46 min. Talbok. 

Mungo och James borde inte vara vänner. I ett hypermaskulint och våldsamt Glasgow där protestanter och 
katoliker håller sig på varsin kant är de två tonåringarnas känslor för varandra helt otillåtna. När Mungos 
mamma skickar honom på en fisketur med två tvivelaktiga män behöver han samla all sin inre styrka för att 
kunna ta sig tillbaka till säkerheten och till en plats där han och James kan ha en framtid tillsammans. 

MediaNr: CA62403 

Elden ska falna 

av Linda Ståhl. Norstedts, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

08 tim, 59 min. Talbok. 

Ett flyktingboende brinner ner. När elden lagt sig upptäcks kvarlevorna av ett spädbarn. Kort därpå hittas en 
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ung mamma på stranden i Höllviken, mördad. Kriminalchef Reub Thelander leder den komplexa 
mordutredningen. Estrid Berg är precis på väg att återgå i tjänst när en katastrof inträffar. Claes Trygg 
inleder en förbjuden relation med en kvinna som förekommer i utredningen, en överlevare med mer mörker i 
sitt förflutna än han först förstår. 

MediaNr: CA62450 

Argentinas galenskap 

av Ernesto Sábato. Modernista, 2021. Inläst av David Zetterstad. 

45 tim, 25 min. Talbok. 

Argentinaren Ernesto Sabatos tre publicerade romaner i ett band. Debuten Tunneln från 1948, influerad av 
surrealismen, där målaren Juan Pablo Castel mördar den enda människa som förstår honom. I Om hjältar 
och gravar, låter 1950-talets Buenos Aires växa till en myllrande hallucination och i Abaddón, utplånaren - 
vävs självbiografiska spår in i apokalyptiska visioner av bibliska förintelser, bomben i Hiroshima och 
Vietnamkriget. 

MediaNr: CA60843 

Rötter 

av Torill Thorup. Översatt av Eva-Maria Gelotte. Lind & Co, 2022. Inläst av Lotta Lundberg. 

06 tim, 32 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Skuggor från det förflutna. Gaupås i Norge år 1906. Inga Svartdal har precis 
blivit bortgift med den mycket äldre Niels. Gudrun, den vuxna dottern från Niels första äktenskap, tänker inte 
släppa ifrån sig makten över släktgården och Inga blir styrd av den elaka styvdottern. Det dröjer inte länge 
förrän Niels börjar hävda vad han tycker är sina rättigheter i sängen, vilket får Inga att bäva inför varje natt. 

MediaNr: CA62064 

Spår av Liv 

av Annika Torstensson. Bokfabriken, 2021. Inläst av Eva Werning. 

05 tim, 39 min. Talbok. 

Året är 1994 och Maj går runt i Berlin och visar ett foto på en kvinna som ser ut som hon själv. Hennes 
tvillingsyster, som hon vet inte följde med Estonia ner i djupet. Hon lever och Maj ska hitta henne. Hon får 
oväntat en vän i sin granne, den före detta Stasisagenten herr Braun. Människor hon träffar i sitt sökande får 
henne att fundera på vad vi egentligen vet om varandra. Hon vet allt om Liv, de hade inga hemligheter. Nej, 
säger herr Braun. 

MediaNr: CA61584 

Blodsbröder 

av Arttu Tuominen. Översatt av Mårten Westö. Lind & Co, 2021. Inläst av Martin Lindberg. 

12 tim, 40 min. Talbok. 

1980-talet: Två pojkar växer upp tillsammans. Den ena från en välbärgad familj, den andra från miserabla 
förhållanden men deras vänskap starkare än blodsband. När en olycka som leder till ett dödsfall sker svär de 
på att aldrig berätta sanningen. 2018: En man hittas död på en fest. Ingen har bevittnat mordet, men en av 
deltagarna har flytt till skogen. Det tycks självklart att den misstänkte är skyldig men bevis börjar långsamt 
försvinna. 

MediaNr: CA62217 
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Slutet blir vår början 

av Chris Whitaker. Översatt av Maria Lundgren. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

13 tim, 03 min. Talbok. 

För 30 år sedan blev Vincent en mördare. Nu har han släppts från fängelset och är tillbaka i sin hemstad. 
Alla är inte glada att se honom. Som Star, hans ex-flickvän och syster till flickan han dödade. Duchess, Stars 
dotter, är tretton år gammal och självutnämnd laglös. När Duchess försöker skydda sin mamma startar hon 
en kedja av händelser som får tragiska konsekvenser. Kan vi fly vårt förflutna eller är det dömt att upprepa 
sig?. 

MediaNr: CA62240 

Drönarhjärta 

av Lars Wilderäng. Norstedts, 2021. Inläst av Dan Bratt. 

12 tim, 41 min. Talbok. 

Året är 2016. Transportstyrelsen har röjt den svenska underrättelsetjänstens hemliga agenter och Sverige 
står utan för första gången på decennier. En oväntad upptäckt görs på Gotland och Hanna Hjerta skickas dit 
för att hjälpa till med att utreda händelsen. Omvärldsläget blir mer och mer spänt och underrättelsetjänster 
från hela världen vänder sina blickar mot Gotland. Hanna dras in i en storpolitisk konflikt och 
konsekvenserna kan bli förödande. 

MediaNr: CA62134 

Babetta 

av Nina Wähä. Norstedts, 2022. Inläst av Kajsa Ekström. 

09 tim, 01 min. Talbok. 

Katja och Lou möttes på teaterlinjen på Södra Latin. De är bästa vänner men har helt olika liv. Katja jobbar 
på kafé. Lou är filmstjärna efter succéfilmen Babetta. Hon bor i ett slott med en fransk filmlegend. Katja blir 
bjuden dit. Väl där delar de allt, precis som de gjorde förr. Men en mängd märkliga händelser inträffar, 
sanning blir svårt att skilja från lögn. Är deras vänskap den sista pusselbiten i ett bisarrt och skrämmande 
skådespel. 

MediaNr: CA62026 

Malene från Piperviken 

av Monika Nordland Yndestad. Boknöje, 2021. Inläst av Anna Döbling. 

06 tim, 27 min. Talbok. 

Piperviken, Christiania 1862. Lukten av lim ligger tung över fattigkvarteren. Sjutton år gamla Malene gör sig 
så osynlig hon kan när hon skyndar sig hem. Hon har ingen känsel i fingrarna efter en lång dag i 
tändsticksfabriken. Malene är ovetande om att hon följs av ögon som redan har stakat ut en helt annan väg 
för henne. Den fruktade hästvagnen närmar sig. Malene vet inte att hon snart ska tvingas göra otänkbara 
val. Historisk roman. 

MediaNr: CA60933 

Tokyo Ueno station 

av Miri Yū. Översatt av Lars Vargö. Albert Bonniers förlag, 2021. Inläst av Ove Ström. 

04 tim, 09 min. Talbok. 

Kazu lever sin sista tid i den kejserliga Uenoparken i Tokyo, nära stationen där han som ung klev av tåget för 
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att delta i bygget av Olympiska spelen 1964. En gång hade han en familj i Fukushima, nu finns ingenting att 
återvända till. Hans liv har kantats av förluster. Kazus återblickar, stadens brus och livet i parken blir också 
en berättelse om det moderna Japan med gamla traditioner, nya naturkatastrofer och djupa sociala klyftor. 

MediaNr: CA62226 

1959 

av Helena von Zweigbergk. Norstedts, 2022. Inläst av André Nilsson. 

13 tim, 28 min. Talbok. 

Det är slutet av 1950-talet i Stockholm. Ingrid bor med sin son i en liten lägenhet. Hon är lärarinna och njuter 
av att bestämma över sitt eget liv. Så träffar hon Georg, en ung journalist, och när hon blir gravid tar de sitt 
ansvar och planerar för en gemensam familj. De delar hopp om gemenskap och kärlek, men längtar efter ett 
friare sätt att leva. Det är dock inte helt lätt när man lever i en tid präglad av konventioner och traditioner. 

MediaNr: CA62122 

Facklitteratur 

Konsten att mötas 

av Kattis Ahlström. Natur & Kultur, 2021. Inläst av Helena Gripe. 

08 tim, 11 min. Talbok med text. 

De tre författarna – journalisten Kattis Ahlström och läkarna Stefan Einhorn och Ullakarin Nyberg – skriver, 
utifrån sina egna erfarenheter, om möten av olika slag. Möten kan vara allt från tillfälliga träffar till relationer 
som varar livet ut. De kan vara lättsamma, knepiga, roliga, allvarsamma och komplicerade. Det finns möten 
som aldrig blir av och de som sker utan ord. Allvarligt och humoristiskt om den svåra konsten att mötas. 

MediaNr: CA61548 

Resten av verkligheten 

av Lena Andersson. Polaris, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

11 tim, 01 min. Talbok. 

Samling texter av Lena Andersson, författare och krönikör, skrivna mellan 2018–2021.  Det är 
samhällsanalyserande artiklar där hon kartlägger och analyserar idéer, villfarelser och tankemässiga 
rottrådar. Hon behandlar samhälleliga och existentiella frågor i vår tid som metoo, klimatfrågan, 
maktmissbruk av olika slag och den liberala demokratins skakningar. 

MediaNr: CA62216 

Investera med rätt fokus 

av Magnus Andersson. Pug förlag, 2021. Inläst av Annika Denke. 

07 tim, 50 min. Talbok. 

Magnus Andersson, framgångsrik investerare och en av Sveriges största aktieprofiler, ger råd till 
aktiesparare och berättar att det kräver tid, utveckling, förmågan att tolka nyheter rätt och göra rimliga 
uppskattningar om företags potential. Det gäller att följa sina innehav på nära håll. I 15 kapitel ger han lika 
många välutvecklade och handfasta råd i syfte att lära dig som svensk aktiesparare att tänka rätt och 
utvecklas som investerare. 

MediaNr: CA61536 
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Ruths garderob 

av Ingela Bendt. Norstedts, 2022. Inläst av Anita Heikkila Einarsson. 

07 tim, 11 min. Talbok. 

Ruth var borgmästarinna i småstaden Mjölby, hon var också oerhört modeintresserad. Hon lät sy upp kläder 
och sydde själv – och sparade allt. När hon dog fick hennes dotter Ingela Bendt över hela hennes unika 
garderob, detta arv av mode- och kvinnohistoria. Det är också en bok om en borgerlig kvinna, hennes liv och 
tid i en landsortsstad, om relationen mellan mor och barn, om minnet av en förälder och en dotters frigörelse 
och försoning. 

MediaNr: CA62234 

Landsförrädare 

av Moa Berglöf. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Anne-Marie Evers. 

08 tim, 39 min. Talbok. 

Boken är Moa Berglöfs berättelse om livet inifrån Moderaterna. Hon börjar som kaxig nyliberal och slutar 
som talskrivare till Fredrik Reinfeldt. Därefter väntade ett liv utanför politiken, trodde hon. Men när partiet 
öppnade dörrarna mot främlingsfientliga krafter kunde hon inte längre vara tyst. 

MediaNr: CA62344 

En livslång hemlighet 

av Gunilla Boëthius. Albert Bonniers förlag, 2021. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

07 tim, 29 min. Talbok. 

Gunilla Boëthius (1945-) får 75 år gammal, genom ett DNA-test, veta att hon har en annan pappa än den 
hon växt upp med, debattören och RFSU-ordföranden Carl Gustaf Boëthius. Istället visar sig hennes pappa 
vara den omstridde finske generalen Paavo Talvela. Boken är en uppgörelse med hennes nu avlidna 
föräldrar och deras hemligheter. En bok om livslögner, försoning och att omvärdera sitt liv som man trodde 
det var. 

MediaNr: CA61998 

Ingen tid för illusioner - en reseguide 

av Kajsa Borgnäs. Atlas, 2021. Inläst av Kristina Bäckman. 

08 tim, 10 min. Talbok. 

För att lyckas nå våra klimatmål under 2020-talet behöver vi göra mycket annorlunda för att det vi tycker är 
verkligt viktigt ska kunna förbli ungefär som det är. Författaren Kajsa Borgnäs (1982-) betonar vikten av att 
systematiskt ställa om hela samhället, med fokus på de stora utsläppskällorna. Och genom att det offentliga 
gör lösningar på systemnivå får individerna möjlighet i praktiken att leva på ett mer miljövänligt sätt. 

MediaNr: CA61556 

Sifferdjur 

av Micael Dahlén. Översatt av Gösta Svenn. Volante, 2021. Inläst av Patrik Nyman. 

06 tim, 18 min. Talbok. 

I boken visar ekonomiprofessorerna Micael Dahlen och Helge Thorbjørnsen hur siffrorna styr oss i vardagen. 
Siffrorna påverkar våra kroppar, hur vi tänker, känner och mår. Vi räknar steg, kalorier, kronor, vänner. Vi 
betygsätter filmer och restauranger. Vi mäter och jämför. Ibland hjälper siffrorna oss men ibland gör de oss 
svagare. I boken får vi veta hur vi kan ta oss ur sifferpsykosen och ta tillbaka makten över siffrorna i våra liv. 
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MediaNr: CA61491 

Rik utan panik 

av Ann-Mari Darj. Sterners Förlag, 2021. Inläst med talsyntes. 

02 tim, 37 min. Talbok. 

Guide för den som vill komma i gång och spara i aktier. Ann-Mari Darj driver egen verksamhet med 
ambitionen att förklara sparande och investerande på ett så enkelt och roligt sätt som möjligt. Hon vill att 
boken ska "hjälpa till att demokratisera investeringskunskaper och ge fler människor en ekonomiskt bättre 
framtid. Förhoppningsvis kan den överbrygga klyftan mellan de som fått med sig aktiekunskaper hemifrån 
och de som inte fått det”. 

MediaNr: CA60729 

Klassrumspsykologi 

av David Didau. Översatt av Gun Zetterström. Natur & Kultur, 2018. Inläst med talsyntes. 

17 tim, 26 min. Talbok. 

Med avstamp i forskning och praktisk klassrumserfarenhet går David Didau och Nick Rose igenom ett antal 
rubriker som alla resonerar kring för läraren välkända begrepp, till exempel arbetsminne, feedback, 
bedömning, förväntningar och målsättning, utifrån psykologiskateorier och strategier. Psykologisk kunskap 
görs därmed konkret och tillgänglig, och boken blir ett handfast undervisningsstöd. 

MediaNr: CA60703 

Partiernas vägskäl 

av Olof Ehrenkrona. Appell förlag, 2020. Inläst med talsyntes. 

05 tim, 43 min. Talbok. 

Om Finlands och Sveriges långa gemensamma historia och likartade förvaltningstraditioner, och båda är 
medlemmar i EU. Men länderna hittar ofta olika lösningar på problem. Finländska och svenska statsvetare 
och jurister diskuterar maktdelningen i den liberala demokratin, de nya partiernas roll och rättighetsfrågornas 
växande betydelse samt de båda ländernas geopolitiska förutsättningar och olika perspektiv på några av vår 
tids viktigaste frågor. 

MediaNr: CA60509 

Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter 

av Lena Einhorn. Norstedts, 2022. Inläst av Elisabet Thorborg. 

10 tim, 34 min. Talbok. 

Lena Einhorn (1954-), läkare, författare och tidigare virolog kastades våren 2020 tillbaka till den professionen 
i och med coronapandemin. Sverige befann sig på nyheterna världen över på grund av sin strategi, som 
skiljde sig från andra länders. Vi får följa de första två årens pandemidebatt, förloppen och många av de 
underliggande processerna. Vad hände när Sverige och världen drabbades av covid-19-pandemin och hur 
kan vi ta vara på lärdomarna?. 

MediaNr: CA62193 

Naturen vi ärvde 

av Henrik Ekman. Norstedts, 2021. Inläst av Jens Jacobson. 

24 tim, 23 min. Talbok. 
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Med en stark kärlek till naturen som utgångspunkt har Henrik Ekman bevakat miljöområdet i snart ett halvt 
sekel. Många miljöproblem har lyckligtvis fått sin lösning, men samtidigt har nya hela tiden dykt upp. Världen 
över fortsätter jordbruk och skogsbruk att utarma den biologiska mångfalden. Och i slutet av den miljöresa 
som boken skildrar har klimatet blivit vår tids ödesfråga. 

MediaNr: CA62229 

Omgiven av narcissister 

av Thomas Erikson. Forum, 2021. Inläst av Martin Lindberg. 

10 tim, 01 min. Talbok. 

Thomas Erikson (1965-) har skrivit flera böcker med beskrivningar av mänskligt beteende. Här fördjupar han 
sig i narcissism, det vill säga extrem självupptagenhet. Han skriver om vad narcissistiska beteenden kan få 
för följder, för var och en och för samhället i stort. Hur blir man narcissist och kan man leva med en 
narcissist? Vardagsnarcissismen verkar breda ut sig och frågan är om den individualistiska normen leder till 
förödande egoism. 

MediaNr: CA61745 

Drottninggatan 

av Åsa Erlandsson. Mondial, 2022. Inläst av André Nilsson. 

13 tim, 01 min. Talbok. 

Åsa Erlandsson, journalist, skriver om terrorattacken i Stockholm den 7 april 2017, då Rakhmat Akilov stal 
en lastbil och körde rakt in i en folkmassa på Drottninggatan. 40 sekunder som satte skräck i hela Sverige. 
Boken bygger på intervjuer med hundratalsmänniskor som på olika sätt bevittnade attacken. Författaren 
skriver också om polisens arbete i kulisserna där enskilda personer var avgörande för att gripa terroristen. 

MediaNr: CA62192 

Jag är inte död, jag är bara gammal 

av Ylva Floreman. Verbal, 2021. Inläst av Anni Bernhard. 

05 tim, 08 min. Talbok. 

När vi blir äldre ska vi leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, enligt socialtjänstlagen. Men hur ser det 
ut i verkligheten? I denna personliga och politiska bok ställer författaren frågor om det goda livet på ålderns 
höst. När hennes mor plötsligt blir oförmögen att ta hand om sig själv börjar en envis kamp mot byråkratin 
och med den kommer alla frågor om hur det är att åldras i Sverige. Hur mår egentligen den svenska 
äldreomsorgen?. 

MediaNr: CA62098 

Det svenska filmmanusets historia 

av Johanna Forsman. Albert Bonniers förlag, 2021. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

17 tim, 25 min. Talbok. 

Boken kastar ljus på ett bortglömt kapitel i vårt svenska kulturarv. Vi får möta såväl berömda som 
bortglömda manusförfattare som skrivit internationella framgångar, skapat rasande debatter och utvecklat 
berättartekniska landvinningar för filmkonsten från slutet av 1800-talets stumfilm till 2000-talets fokus på 
serier. Under dessa år har filmmanus både följt trenderna och skapat nya. 

MediaNr: CA61091 
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En människa kan mördas men inte idéer 

av Eva Franchell. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

18 tim, 12 min. Talbok. 

Den 10 september 2003 knivhöggs utrikesminister Anna Lindh (1957–2003) på varuhuset NK i Stockholm. 
Morgonen därpå avlled hon, 46 år gammal. Sorgen förlamade hela Sverige. Hennes död innebar också att 
Sverige och Socialdemokraterna förlorat en del av sin framtid. Hon kunde ha fortsatt vara en viktig röst i 
världen, en framgångsrik partiledare. Journalisten Eva Franchell (1952-) var nära vän och kollega med Anna 
och har skrivit biografin. 

MediaNr: CA62039 

Starka band 

av Vivian Gornick. Översatt av Inger Johansson. Natur & Kultur, 2021. Inläst av Malin Halland. 

06 tim, 56 min. Talbok. 

Berättelsen om Vivian och hennes åldrade mor. Tillsammans återvänder de ofta i sina samtal till Bronx på 
40- och 50-talet, där Vivian växer upp i ett hus fullt av kvinnor, mestadels judisk arbetarklass med rötter i 
Östeuropa. Moderns dominanta sätt präglar Vivian starkt. Långt efter att hon utbildat sig, blivit författare och 
kommit bort från sitt ursprung, ska hon leva i denna omöjliga relation, någonstans mellan hat och kärlek. 

MediaNr: CA61487 

Orädd 

av Katarina Gospic. Brombergs bokförlag, 2019. Inläst av Therese Stenshäll. 

04 tim, 52 min. Talbok med text. 

Katarina Gospics (1984-), fysiolog och läkare, skriver om rädslan som kraft. Rädslan är nödvändig för vår 
överlevnad eftersom den varnar för hot och fara. Vår hjärna kommer dessutom ihåg och känner igen det 
som en gång hotat oss. Men ibland kan rädslan övergå i förlamande ångest. Man kan även använda 
människors ångest för att manipulera. Genom ökad kunskap kan vi bli mer medvetna om rädslan och vända 
det till, något positivt, till en drivkraft. 

MediaNr: CA62370 

Sträckande sig uppåt mot ljuset 

av Gunilla Grahn-Hinnfors. Norstedts, 2021. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

08 tim, 02 min. Talbok. 

Signe Maria (1869–1915) befann sig i det svenska kulturlivets absoluta nav och var drivande bakom 
tillkomsten av en av Sveriges mest unika konstsamlingar, Thielska galleriet på Blockhusudden, men väldigt 
lite finns skrivet om henne. Hon förälskade sig i Ernest Thiel, vars 5 barn hon var barnflicka åt, och han 
skiljde sig under skandalartade former. Signe Maria förtalades och upphöjdes om vartannat. Hon dog av 
opiumförgiftning. 

MediaNr: CA61426 

Historiska kärlekspar 

av Sara Griberg. Historiska media, 2022. Inläst av Anna Westberg. 

06 tim, 08 min. Talbok. 

I boken möter vi makthavare, kungligheter, kulturpersonligheter och många andra som genom sina val av 
partner har skrivit in sig i historieböckerna. Det är dock sällan de lyckligaste förhållandena som blivit 
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ihågkomna och de älskandes drivkrafter är inte alltid av renodlat romantisk natur. Berättelserna ger samtidigt 
en inblick i de historiska sammanhang och i samtidens syn på kärlek och äktenskap, från antiken till våra 
dagar. 

MediaNr: CA62238 

Du stolta, du fria 

av Gina Gustavsson. Kaunitz-Olsson, 2021. Inläst av Inga Pyk. 

15 tim, 12 min. Talbok. 

Bilden av Sverige har länge präglats av välfärdsstaten, tryggheten och kollektivet. När coronaviruset kom, 
och med den en av de största internationella kriserna i modern tid, slöt svenskarna upp kring en strategi som 
lade ansvaret på individen. Statsvetaren Gina Gustavsson, som forskat om nationell identitet, menar att 
pandemin aktiverade en sårad svensk stolthet. Vi är inte det rationella, känslobefriade och identitetslösa folk 
vi tror oss vara. 

MediaNr: CA61398 

Allt för dina kaniner 

av Anna Harenius. Bokförlaget utveckling, 2020. Inläst av Kristina Bäckman. 

05 tim, 16 min. Talbok. 

Den första svenska kaninboken i sitt slag. Kaniner är komplexa djur med behov kring skötsel, beteenden och 
levnadsmiljö. Här får du svar på hur du kan göra det så bra för möjligt för kaniner du har i hemmet, eller 
professionellt i ditt yrke. Du får reda på hur du kan skapa en så naturlig och hälsosam levnadsmiljö som 
möjligt för dem, vilket ökar deras välbefinnande och minskar risken för problembeteenden. Författarna har en 
bakgrund inom djursjukvård och etologi. 

MediaNr: CA61461 

Sveriges stormaktstid 

av Dick Harrison. Historiska media, 2021. Inläst av Mattias Pleijel. 

22 tim, 04 min. Talbok. 

I början av 1600-talet var Sverige omringat av fiender. Landet låg i krig med Danmark, med Norge, med 
Polen-Litauen och med Ryssland. Kungariket Sverige var belägrat och angripet, ekonomin urusel och 
befolkningen led svårt. Två decennier senare, år 1632, hade scenariot fullständigt förändrats. Ett av Europas 
svagaste och mest utsatta riken hade utvecklats till en militär gigant. Hur var detta möjligt?. 

MediaNr: CA60852 

Extremt väder 

av Martin Hedberg. Bokförlaget Max Ström, 2019. Inläst av Sara Losten. 

04 tim, 17 min. Talbok. 

Vädret påverkar oss alla. Martin Hedberg (1967-), meteorolog och specialist på extremväder och 
förändringar i vädersystemen, tar oss med på en upptäcktsresa om världens mest extrema väder och 
väderfenomen. Allt ifrån tromber och ihållande torka till köldrekord och förödande isstormar. Varför uppstår 
det? Kommer extremväder bli vanliga i framtiden? Hur påverkar klimatförändringarna vädret och vad blir 
konsekvenserna? Boken är rikt illustrerad. 

MediaNr: CA61512 
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Ett år av akademiskt skrivande 

av David Larsson Heidenblad. Studentlitteratur, 2020. Inläst med talsyntes. 

05 tim, 03 min. Talbok. 

David Larsson Heidenblad (1983-), docent i historia vid Lunds universitet, har skrivit en bok om sin 
forskartillvaro. Det är många utmaningar som möter unga forskare. Osäkra anställningar, motstridiga krav 
och få erfarenheter av ensamarbete. Boken började som en blogg och vi får följa Davids forskarliv under ett 
år. Hans tankar om den akademiska karriären, skrivandets former, jämställdhet och kombinationen av 
forskare och småbarnsförälder. 

MediaNr: CA60407 

Dan Andersson 

av Nils Holmdahl. Globe Bokhandel AB, 2021. Inläst av Ove Ström. 

19 tim, 09 min. Talbok. 

Det är nu etthundra år sedan Dan Andersson omkom i en meningslös olycka på ett litet hotellrum på 
Bryggargatan i Stockholm. Hans plötsliga död gjorde honom till en myt, nästan över en natt. Man kan säga 
att det Nils Holmdahl gör i sin bok är att han slår sönder mycket av den myten – samtidigt som skalden 
därmed träder fram i ett nytt ljus som gör honom än mer levande och paradoxalt nog ger nytt liv åt myten. 
(Göran Greider). 

MediaNr: CA60822 

Ärvda svar 

av Ida Hult. Volante, 2021. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

09 tim, 34 min. Talbok. 

Ida Hult (1980-), journalist och etnolog, frågar sig hur det kommer sig att människor som inte måste, och inte 
egentligen vill, ändå väljer att tänka lika? Gamla sanningar, slitna ord och redan tänkta tankar håller oss 
tillbaka och för att kunna tänka om behöver vi besegra våra ärvda svar. Författaren menar att vi går på 
autopilot på grund av luddiga visioner, tvättade budskap och jargong, på jobbet och i organisationer. 

MediaNr: CA61316 

Är Trump postmodern? 

av Nora Hämäläinen. Förlaget, 2019. Inläst med talsyntes. 

08 tim, 52 min. Talbok. 

Vad är sant, vad är inte sant – och vad är sanning? Nora Hämäläinen, 1978- , forskare i etik skriver om vår 
tids oro över fake news, populism, politiska lögner och den objektiva kunskapens försvinnande i en ström av 
åsikter och motstridig information. Hon tar fasta på hur försvaret av förnuftet i vissa fall vänts till sin motsats 
och diskuterar koncept som Identitetspolitik  och den ohållbara relativiseringen av sanningsbegreppet. 

MediaNr: CA60573 

Dukat 

av Gunilla Johansson. Ordalaget bokförlag, 2021. Inläst av Lottie Johansson. 

01 tim, 17 min. Talbok. 

Skapa härliga dukningar för olika tillfällen; hemmakvällar, knytkalas, högtider och picknick, både inne och 
ute. Pandemin har verkligen lärt oss att hitta nya kreativa sätt att träffas på. Att middagar med vänner även 
kan ske utomhus, året om. Att gå ut och äta har fått en bokstavlig betydelse. Låt dig inspireras här och skapa 
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mysiga atmosfärer, duka och bjud ut nära och kära. 

MediaNr: CA61400 

Naket 

av Åsa Kalmér. Romanus & Selling, 2022. Inläst av Lottie Johansson. 

11 tim, 49 min. Talbok. 

I boken får vi reda på vad som sker i sängen, bakom lyckta dörrar och i tankarna. Hur ser våra sexuella 
fantasier och sexliv ut efter en handfull relationer och separationer? Boken är sprungen ur samtal med 
kvinnor med vitt skilda erfarenheter, bakgrund och sexuell läggning som delar tankar och känslor om 
kärleken, döden och kroppen. Regissören och dramatikern Åsa Kalmér debuterar som författare där hon 
låter individer träda fram. 

MediaNr: CA62194 

Professionsutveckling och kollegialt lärande 

av Steven Katz. Översatt av Matilda Nagy. Natur & Kultur, 2017. Inläst med talsyntes. 

05 tim, 55 min. Talbok. 

Vägen framåt för svensk skola ligger till stor del i kollegialt lärande. Men i utvecklingsarbetet kring kollegialt 
lärande är det ibland svårt att komma vidare och få till verklig förändring. Hur ska det kollegiala lärandet bäst 
organiseras? Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur bemöts dessa på bästa sätt? Boken ger lärare 
och rektorer konkret hjälp med det komplexa skolutvecklingsarbetet och ger en mängd användbara verktyg 
och strategier. 

MediaNr: CA60760 

Hjärnhälsa på dina fem fingrar 

av Miia Kivipelto. Tukan förlag, 2021. Inläst av Anna Westberg. 

05 tim, 48 min. Talbok. 

Bok med tips hur man kan förebygga och minska risken för alzheimer och minnesproblem. Författarna är 
ledande forskare inom ämnet och introducerar den finsk-svenska FINGER-studien som visar på livsstilens 
möjligheter att motverka demens. Förkortningen står för de fem fingrar/faktorer som tillsammans kan bidra: 
hälsosam mat, fysisk aktivitet, sociala aktiviteter, hjärngympa och kontroll av riskfaktorer för hjärta och 
blodkärl. 

MediaNr: CA61982 

Handbok för fifflare 

av Hanne Kjöller. Fri tanke, 2021. Inläst av Helena Gripe. 

05 tim, 52 min. Talbok. 

I boken granskar författaren välfärdsförmåner där var och en med rymligt samvete kan förse sig. Med 
offentliga uppgifter från statliga utredningar visas hur fusket går samt hur bristande kontroll och politisk 
undfallenhet har gjort välfärdssystemen till en bördig mylla för småfifflare och organiserade brottslingar. Det 
här är en guide för dig som vill börja fuska med bidrag, och en kritik mot Sveriges alltför lättsvindlade 
välfärdssystem. 

MediaNr: CA61350 

Franska flanörer 

av Lena Kåreland. Appell förlag, 2021. Inläst av Toya Westberg. 
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10 tim, 26 min. Talbok. 

Lena Kåreland (1941-), professor i litteraturvetenskap, tar oss med på en tur i Paris genom den franska 
litteraturen. Hon berättar om romaner och dikter, tecknar miljöer och lyssnar in röster. Hon berättar också om 
författarnas egna relationer till sin stad, deras vandringar och vattenhål.  Det är främst författare verksamma 
under 1800-talet, århundradet då Paris blev en modern världsmetropol, som Émile Zola, Honoré de Balzac. 

MediaNr: CA61484 

De expansiva 

av Marcus Larsson. Balans, 2021. Inläst med talsyntes. 

06 tim, 41 min. Talbok. 

Friskolereformen skulle flytta makten över skolan närmare verksamheten, men i stället växer sig nu 
koncerner så stora att de riskerar att hamna bortom demokratisk kontroll. Marcus Larsson, från 
tankesmedjan Balans, skriver kritiskt om vilka konsekvenser reformen har haft. Samma politiker som en 
gång tog beslut om skolpengens utformning återfinns nu bland skolkoncernernas ägare, i deras styrelser och 
i mäktiga lobbyorganisationer. 

MediaNr: CA60766 

Klimat och moral 

av Magnus Linton. Natur & kultur, 2021. Inläst av Christer Modin. 

08 tim, 12 min. Talbok. 

Klimatförändringar med extremväder och förstörda ekosystem som följd hotar hela mänskligheten. Forskare 
skriver i boken om klimatkrisens moraliska dilemman, historiska möjligheter, psykologiska barriärer, 
ofrånkomliga ansvar och kognitiva felslut. Vem bär ansvaret för klimatkrisen? Räcker individuella handlingar 
för att förändring ska ske? Bör man låta bli att skaffa barn? Boken vänder sig till en bred allmänhet. 

MediaNr: CA61410 

En värmländsk Hitler 

av Anna-Lena Lodenius. Historiska media, 2021. Inläst av Eric Linderholm. 

15 tim, 06 min. Talbok med text. 

Birger Furugård (1887–1961) är för eftervärlden känd som ledaren för det första svenska nazistpartiet. Det 
bildades kort efter det tyska och var det första utanför den tyskspråkiga världen. Journalisten Anna-Lena 
Lodenius (1958-) skildrar hur Birger tar sig från de värmländska skogarna till möten med Hitler, Goebbels 
och andra tyska nazistledare. Nazismen kunde ha blivit stor även här, med hemliga beväpnade skyddskårer 
och oförtäckt judehat. 

MediaNr: CA60935 

Kulturstrider & statskonst 

av Mikael Löfgren. Daidalos, 2021. Inläst med talsyntes. 

29 tim, 42 min. Talbok. 

Mikael Löfgren, författare, kritiker och kulturjournalist, om några av samtidens kulturkonflikter. Namn som 
Zlatan Ibrahimovic, Makode Linde, Sverigedemokraterna, Anna Odell, Ship to Gaza, Lars Vilks, Pirate Bay, 
Spotify, Metoo, Svenska Akademien och Greta Thunberg. Han spårar dessa konflikter tillbaka till 
kulturrevolutioner i historien, som antikens Rom och Gustav Vasa, hur dess regimer avlöser varandra under 
det senaste dryga seklet. 

MediaNr: CA60481 
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Fallet Julian Assange 

av Nils Melzer. Översatt av Margareta Zetterström. Karneval förlag, 2021. Inläst av Mattias Pleijel. 

16 tim, 17 min. Talbok. 

I sin bok kastar författaren med hjälp av tidigare okända upp gifter nytt ljus över fallet Julian Assange. Enligt 
honom kan detta visa sig vara inte bara vår tids största rättsskandal, utan också något som avslöjar djupa 
sprickor i själva den västerländska rättsstaten och demokratin. Han berättar om hur fyra demokratiska stater 
under mer än tio års tid och med nästan alla tänkbara medel, jagar och försöker tysta en obekväm journalist. 

MediaNr: CA61090 

Tapetglädje 

av Catharina Miller. Votum, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

08 tim, 30 min. Talbok. 

Boken tar oss med på en guidad tur kring tapeter i England och Sverige av det svensk-engelska 
reportageteamet Catharina och David Miller. Tänk på väggarna först, för det är de som förvandlar ett hus till 
ett hem, sa den store William Morris. Vi får bland annat får komma hem till William Morris, se Nordens äldsta 
papperstapet i Skåne och höra väggarna tala i torp och gårdar. Varför är det blommigt i sovrummet men 
randigt i matsalen. 

MediaNr: CA61124 

Rebell 

av Rahaf Mohammed. Översatt av Manne Svensson. Forum, 2022. Inläst av Anna Westberg. 

08 tim, 17 min. Talbok. 

Ett vittnesmål om att växa upp som kvinna i Saudiarabien, en berättelse om att ifrågasätta normerna. Rahaf 
minns sina första lyckliga år i livet, en barndom fylld av skratt. Tills hon blir sju år och hennes värld börjar 
begränsas. Vid femton års ålder hittar hon likasinnade i ett underjordiskt nätverk, ateister, feminister, 
homosexuella och andra som ifrågasätter landets styre. Det blir början på tre års planerande av en livsfarlig 
flykt. 

MediaNr: CA62331 

Bibliotekariestereotypen i populärkulturen 

av Richard Ohlsson. BTJ förlag, 2013. Inläst med talsyntes. 

05 tim, 14 min. Talbok. 

Bilden av bibliotekarier som lite småtråkiga, introverta och glasögonprydda personer som lever för och 
genom sina böcker är en lika seglivad som missvisande stereotyp. Varför det förhåller sig på det sättet är 
den fråga som ligger till grund för den här boken, vars syfte är att undersöka hur bibliotekarier framställs i 
skönlitteratur, film, TV-serier, sångtexter och serietidningsvärlden. Richard Ohlsson är bibliotekarie och har 
tidigare publicerat böcker inom en rad olika ämnesområden. 

MediaNr: CA61283 

Portionen under tian - äta ute 

av Hanna Olvenmark. Ordfront, 2021. Inläst av Lottie Johansson. 

02 tim, 58 min. Talbok. 

Tredje boken i serien Portionen under tian. Här handlar det om att äta ut ; recept och tips för picknick och 
stormkök. Dietisten och kokboksförfattaren Hanna Olvenmark ger tips på billig och klimatsmart mat: piroger, 
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pastasallader, one-pots och matiga crêpes. Packlista hör till varje recept och varje måltid är klimatberäknad 
och kostar max 10 kronor. 

MediaNr: CA60466 

Den som inte saknar dig 

av Conny Palmkvist. Forum, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

07 tim, 44 min. Talbok. 

De möttes på en skoldans i april 1941, ett år efter ockupationen av Danmark. Hanne bara sjutton, Kim arton. 
Få dagar senare åker Kim ut på sjön och de två nyförälskade börjar skriva till varandra. Sent under 1944 gav 
han sig in i motståndskampen. Han arresterades och torterades och sköts i april 1945. Kim fick sätta livet till 
men Hanne lever än, 97 år gammal. År 2018 träffar Conny Palmkvist henne och får höra historien om Kim 
och deras brev. 

MediaNr: CA62231 

Jude i Sverige 

av Daniel Pedersen. Föreningen för judisk kultur i Sverige, 2021. Inläst av Rikkert Hasselrot. 

13 tim, 32 min. Talbok. 

Boken är en antologi som samlar 29 texter där skribenterna reflekterar över vad det innebär att vara jude. 
Bidragen berör den judiska identiteten, historien, traditionen, religionen och hur det är att leva som jude och 
judiskt i Sverige. Personliga berättelser om samvaro, familjeliv och barndomsminnen samsas med historier 
om betydelsen av att söka sin familjs rötter och återuppväcka ett judiskt liv från tidigare generationer. 

MediaNr: CA62243 

Flavia 

av Flavia Perez. Sjöbergs förlag, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

06 tim, 27 min. Talbok. 

Boken om Flavia Perez (1978-) börjar i miljonprogrammet Jordbro, Stockholm. Kartellen var ett begrepp 
inom familjen långt innan hennes bror var med och startade musikgruppen med samma namn. Flavias 
pappa dömdes till fängelse och livstids utvisning, hennes mamma ville då inte leva längre. Männen runt 
henne var grovt kriminella. Flavia fick ta emot dödshot och fick till slut fly till Uruguay. Men Flavia lyckades 
bygga upp sitt liv på nytt. 

MediaNr: CA61227 

Styvsystrar 

av Margareta Persson. Instant Book, 2021. Inläst av Lottie Johansson. 

10 tim, 41 min. Talbok med text. 

Berättelser från kvinnor, förr och nu, om hur det är att vara kvinna med funktionsnedsättning. Kvinnor och 
män med funktionsnedsättningar behandlas olika och som kvinna är du utsatt för ett dubbelt förtryck. Boken 
visar också hur kvinnorörelsens tidningar skrivit om kvinnor och funktionshinder sedan förra sekelskiftet och 
om hur deras män betraktas som ”fina”, bara därför att de är tillsammans med en kvinna med 
funktionsnedsättning. 

MediaNr: CA61183 

Räv och jag 

av Catherine Raven. Översatt av Meta Ottosson. Norstedts, 2021. Inläst av Toya Westberg. 
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12 tim, 11 min. Talbok. 

Catherine Raven bor ensam i ett hus i Montanas vildmark. Det har hon gjort sedan hon var 15 år och flydde 
ett kärlekslöst hem med en våldsam pappa. Hon har arbetat som park ranger i nationalparker och utbildat sig 
till biolog. Hon pratar aldrig med någon, förutom när hon undervisar. En räv börjar dyka upp vid hennes hus. 
Catherine läser för honom en stund, småpratar lite, sedan skuttar han vidare. Hon inser att hon blivit vän 
med en räv. 

MediaNr: CA61661 

Efterskörd 

av Hans Rutberg. Carlssons, 2021. Inläst av David Zetterstad. 

12 tim, 29 min. Talbok. 

I denna bildbiografi lyfts mindre kända delar av Ferlins skapande fram, återfunna i resväskor och kartonger 
på släktingars vindar och i källare, men också i bibliotekens arkiv. I boken presenteras ett omfattande 
material som inte kom med i hans dikt- och vissamlingar: dikter, prosastycken, skisser, brev till och från 
Ferlin, fotografier, teckningar och restaurangmenyer med diktutkast. 

MediaNr: CA61507 

En liten bok om fotboll, demokrati och hur man bygger ett samhälle 

av Niklas Rådström. Mondial, 2021. Inläst av Martin Lindberg. 

03 tim, 23 min. Talbok. 

Författaren Niklas Rådström (1953-) diskuterar i boken om fotboll kan spegla det demokratiska samhället. 
Organiserad lagidrott är i sin kollektivistiska och regelstyrda natur en tacksam metafor för det moderna 
samhället, menar han. Resonemang kring fotbollsspelarens förmåga att läsa spelet kopplas till 
samhällsmedborgarens behov av källkritik. Boken är också en kärleksförklaring till världens mest populära 
sport. 

MediaNr: CA60333 

Kvinnan som lekte med elden 

av Thomas Sjöberg. Bladh by Bladh, 2021. Inläst av David Zetterstad. 

09 tim, 42 min. Talbok. 

Thomas Sjöberg, journalist, har följt Johanna Möller, en av de mest ökända mördarna i modern svensk 
kriminalhistoria. Under tre år har de brevväxlat. 2017 dömdes Johanna till livstids fängelse för mord på sin 
pappa och mordförsök på sin mamma. Det är en resa in i psyket hos en människa som är starkt manipulativ 
och totalt gränslös men som samtidigt är en kvinna av kött och blod med starka känslor av utanförskap 
sedan tidig barndom. 

MediaNr: CA61286 

Den galna psykiatrin 

av Johan Stiernstedt. Siljans måsar, 2020. Inläst av Elisabet Thorborg. 

08 tim, 26 min. Talbok. 

Människor som söker sig till psykiatrin borde få samtala om sitt inre när själen lider. Bokens författare, Björn 
Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, menar att samtalen med dessa patienter mest har kommit 
att handla om medicinering, biverkningar och sjukskrivningar, istället för samtal om känslor, tankar och 
livssituationer. Antalet självmord bland unga vuxna ökar och inom denna grupp har också 
psykofarmakakonsumtionen ökat allra mest. 
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MediaNr: CA61383 

Arbete 

av James Suzman. Översatt av Erik MacQueen. Natur & Kultur, 2021. Inläst av Charlie Haldén. 

15 tim, 12 min. Talbok. 

Den brittiska antropologen James Suzman skriver om arbetets historia. Han visar på de milstolpar som varit 
avgörande för vår nutida syn på arbete, från jordbrukets uppkomst för 12 000 år sedan till den industriella 
revolutionen, och pekar på den revolution vi är mitt uppe i: den digitala. På ett levande och infallsrikt sätt 
ställer Suzman de grundläggande frågorna om hur vi vill leva och arbeta i en föränderlig värld. 

MediaNr: CA61407 

Vår mamma Lill-Babs 

av Monica Svensson. The Book Affair, 2022. Inläst av Varja Berg. 

06 tim, 04 min. Talbok. 

För första gången skriver Lill-Babs tre döttrar tillsammans i bokform om sin hyllade mamma. Ett unikt 
gemensamt projekt där de delar personliga minnen, bilder och tankar om en av vår tids mest folkkära 
artister, ur sina olika perspektiv. I boken får vi komma bakom kulisserna i både turnélivet och familjelivet och 
lära känna artisten, förebilden och mamman Barbro Svensson genom döttrarna Monica, Malin och Kristin. 

MediaNr: CA62224 

Det tredje tornet 

av Antal Szerb. Översatt av Maria Ortman. Nilsson, 2016. Inläst av Örjan Blix. 

01 tim, 40 min. Talbok. 

Det tredje tornet är skriven av Antal Szerb, en an de största ungerska författarna genom tiderna. Boken 
består av dagboksanteckningar från hans italienska resa 1936. Szerb var 35 år när han i augusti 1936 
anlände med tåg till Venedig. Szerb tvingades under resan omvärdera både sitt älskade Italien och sitt eget 
liv. Fascismens framfart och det annalkande kriget kastade sin skugga på hans minnen av ett land som har 
haft stark inverkan på honom. 

MediaNr: CA60375 

Transformation 

av Rickard Söderberg. Gaytenor AB, 2021. Inläst av Ove Ström. 

08 tim, 04 min. Talbok. 

Artisten Rickard Söderberg (1975-) och när han förändrade sin livsstil. Det var Kronprinsessan Viktorias 
födelsedag och Rickard uppträdde med en tv-sänd konsert. Inombords höll han på att gå sönder och efter 
konserten fattade han beslutet att göra något åt sin stressiga livsstil. Kraven han hade på sig själv hade lett 
till håravfall, migrän, eksem, övervikt, sömnbrist och på väg att utveckla diabetes. Detta är Rickards egna ord 
om vad som hände. 

MediaNr: CA60940 

Kvinnlig könsstympning 

av Elisabeth Ubbe. Gothia Fortbildning AB, 2018. Inläst med talsyntes. 

05 tim, 39 min. Talbok. 

Elisabeth Ubbe, barnmorska och fotojournalist har i den här boken intervjuat flera personer för att beskriva 
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vad könsstympning innebär. Det är personliga porträtt av kvinnor med egna erfarenheter, som blivit 
könsstympade som barn och nu för en kamp för upprättelse och för att traditionen ska brytas, och möten 
med yrkesverksamma inom vård, skola och socialtjänsten. Hon ger också fakta och råd man kan få 
användning av i sin verksamhet. 

MediaNr: CA60786 

Kroppen håller räkningen 

av Bessel Van der Kolk. Översatt av Gustaf Berglund. Akademius förlag, 2021. Inläst av Annika Denke. 

28 tim, 37 min. Talbok. 

Traumaexperten Bessel Van der Kolk har arbetat med traumapatienter i över trettio år. I boken tittar han på 
traumatisering och posttraumatisk stress ur ett bredare perspektiv. De skador som orsakats av trauman kan 
repareras med hjälp av en rad olika metoder. I boken diskuteras effekterna av bland annat 
neuroplasticitetsterapi, mindfulness och yoga när det gäller att hantera trauma. 

MediaNr: CA61115 

Det svenska sveket 

av Eirik Veum. Översatt av Jan Wibom. Lind & Co, 2017. Inläst med talsyntes. 

30 tim, 06 min. Talbok. 

Efter den tyska ockupationen av Norge i april 1940 ville den svenska regeringen göra allt som stod i dess 
makt för att förhindra ett tyskt maktövertagande i Sverige. Svenska myndigheter understödde fälttåget mot 
Norge och aktioner mot motståndsrörelsen. Rädslan för kommunismen gjorde att svenskarna föredrog ett 
nationalsocialistiskt Europa. Den norske historikern Eirik Veum skriver om det svenska sveket mot det 
norska folkets frihetskamp. 

MediaNr: CA60574 

Stridens verklighet 

av Lars Ericson Wolke. Historiska media, 2020. Inläst av Jens Jacobson. 

21 tim, 28 min. Talbok. 

Krig har i alla tider inneburit att människor tvingats utsätta sig själva för livsfara på slagfältet. Vad har drivit 
svenska soldater att ge sig ut i strid och villigt dö för sin konung?  Författaren, professor vid 
försvarshögskolan, försöker ge ett svar på dessa frågor. Genom omfattande arkivstudier från nordiska 
sjuårskriget (1563-70) till konflikten med Norge (1814) kommer han nära enskilda krigsdeltagare och deras 
verklighet. 

MediaNr: CA61911 

Hyllningar 

av Per Wästberg. Wahlström & Widstrand, 2021. Inläst av Örjan Blix. 

16 tim, 17 min. Talbok med text. 

Per Wästberg (1933-) skriver om människor, författarskap och glansfulla bedrifter som berört honom genom 
åren. Det är tal han hållit vid Nobelpriset, Övralidspriset och Tranströmerpriset, till exempel Dag 
Hammarskjöld och Stig Dagerman. Närstående som hans mamma Greta, Erland Josephson, Carl Fredrik 
Reuterswärd. Han skriver också om resor, inre och yttre – till Stockholm, Paris och Afrika. 

MediaNr: CA61131 
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En ovanlig fågel 

av Ann Zacharias. Ekerlids förlag, 2022. Inläst av Eva Werning. 

07 tim, 16 min. Talbok. 

Självbiografi av Ann Zacharias, 1956- , svensk skådespelare, regissör och manusförfattare. Hon skriver om 
sitt händelserika liv - uppväxten i en judisk familj i Stockholm, sitt genombrott 1974 i filmen Det stora 
äventyret och den internationella karriären som fotomodell och skådespelerska. Hon berättar även om sina 
passionerade och ibland stormiga kärleksrelationer med bland annat Sven-Bertil Taube och Ted Gärdestad. 

MediaNr: CA62145 

Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Motorsågsstölderna 

av Johan Anderblad. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av André Nilsson. 

02 tim, 17 min. Talbok. 

Första delen i en krimserie med spänning och motortema i landsbygdsmiljö. Dusty har alltid gillat fordon och 
motorer och eftermiddagarna tillbringar han hemma i verkstan med kompisen Amir. Plötsligt börjar dock 
motorsågar och andra värdefulla saker försvinna i trakten. Vännerna börja nysta i mysteriet för att ta reda på 
vem eller vilka som ligger bakom stölderna. För åldersgruppen 9-12 år. 

MediaNr: CA61704 

Lämnade 

av Mari Bister. Idus förlag, 2021. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

01 tim, 11 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Förgiftningen. Syskonen Lisa och Axel hittar kattungar som har övergivits och 
lämnats på olika platser i Ekeby. De försöker både rädda kattungarna och ge sig ut på jakt efter den 
skyldige. Syskonen hamnar i en farlig situation när ännu fler skadade och sjuka katter. Ska Lisa och Axel 
lyckas rädda katterna? Kommer de kunna lösa mysteriet innan fler katter skadas? Och vem är det egentligen 
som har lämnat kattungarna?. 

MediaNr: CA61233 

De sista barnen på jorden och mardrömskungen 

av Max Brallier. Översatt av Helena Dahlgren. HarperChildren, 2020. Inläst av Dan Bratt. 

04 tim, 42 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med De sista barnen på jorden. Efter monsterapokalypsen bor Jack i en trädkoja 
med sina kompisar, har ett gäng monsterpolare och slåss mot zombier. När vännerna upptäcker att fler barn 
överlevt borde det vara goda nyheter men Jack vill inte bli övergiven igen. Han måste övertyga sina 
kompisar om att livet i trädkojan är perfekt. Frågan är: Hur ska han lyckas med det när de blir jagade av ett 
värre monster än någonsin?. 

MediaNr: CA60866 

Finaste skolgården 

av Helena Bross. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Örjan Blix. 
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00 tim, 09 min. Talbok. 

Axel och Omar är kompisar. Någon har planterat blommor på deras skolgård. Det visar sig vara en snäll tant 
som saknar sin trädgård som hon hade för länge sedan. En dag kommer hon till klassen och lär barnen hur 
man odlar. Tillsammans sår de massor med blommor. Och till sommaren har skolgården blir den finaste man 
kan tänka sig. 

MediaNr: CA61706 

Skuggmannen 

av J. A. Darke. Översatt av Ingela Jernberg. Berghs, 2019. Inläst av André Nilsson. 

01 tim, 52 min. Talbok. 

Tonåringen Sam följer med sin pappa antikvitetshandlaren till den bortgångne skräckfilmsregissören Gregory 
Vincents dödsbo. Där inhandlar pappan ett skrivbord i vilket Sam hittar ett gammalt videoband i en av 
lådorna.  Titta inte! står det på det gamla VHS-banden. Sam och hans vänner tittar förstås på filmen. 
Därefter är inget sig likt. 

MediaNr: CA61427 

Sillen och alla djuren 

av Anna Ehring. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

00 tim, 43 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Sillen får ett syskon. Sillen har hört de vuxna prata om att Hedda ska flytta in i 
Olssons hus. Då skulle Sillen och Hedda bli grannar. Sillen måste göra allt för att få Hedda att tycka om att 
bo på landet. Men det går inte riktigt som han tänkt sig. Det är många djur, som surrar, bits, bajsar och det 
blir för mycket. Flugor och bin, kor och sniglar. Och så farfars tokiga get Maggan. 

MediaNr: CA61601 

Märta och hästfesten 

av Erika Eklund Wilson. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

00 tim, 17 min. Talbok. 

Märtas ridskola fyller år och det ska bli stort kalas med både ryttare och hästar. Märta och hennes bästa 
kompis Maja kan dock inte komma för de ska följa med mamma och rida islandshäst just den dagen. Märta 
brukar älska att rida islandshäst men idag känns det inte alls roligt i skogen. Plötsligt hör hon skratt och 
musik på avstånd. Vad kan det vara? Det låter precis som ett kalas. 

MediaNr: CA61569 

Samson 

av Pippa Funnell. Översatt av Maria Fröberg. Argasso, 2019. Inläst av Ylva Törnlund. 

01 tim, 49 min. Talbok. 

Del 4 i serien som börjar med Silverskuggan. När Tilly besöker stallarna på en stor hästshow möter hon den 
temperamentsfulla hopphästen Samson, som står inför en av årets viktigaste tävlingsutmaningar. Utanför 
hans box finns en skylt som varnar för hans otrevliga humör, men Tilly bestämmer sig ändå för att göra ett 
försök att lugna den oroliga hingsten. Lättläst. 

MediaNr: CA61368 
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Katt med rätt att klösa 

av Anja Gatu. B Wahlströms, 2021. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

01 tim, 43 min. Talbok. 

Berättelsen om katten Samira Karlsson, vars liv förändrades totalt sedan hon träffat sina nya vänner på 
Rosengård. Miss Karlsson har rekryterats till att bli kattspion. En katt med rätt att klösa! Någonting håller 
dock på att hända på Rosengård. Allt fler katter från innerstan söker skydd där. De ser alla trötta och rädda 
ut, som om de är på flykt ifrån något hemsk. Lättläst. 

MediaNr: CA60919 

Dolly Detektiv och bokstölden 

av Anna Hansson. Beta pedagog, 2015. Inläst av Anders Mathlein. 

00 tim, 10 min. Talbok. 

Det har försvunnit en massa böcker från biblioteket. Kan Dolly lösa mysteriet? Dolly Detektiv och bokstölden 
ingår i en serie lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år. 

MediaNr: CA62125 

Den blixten tar 

av Therese Henriksson. Opal, 2021. Inläst av Therese Stenshäll. 

06 tim, 56 min. Talbok med text. 

När Bastian träffas av blixten är det något som förändras, han hör konstiga röster, ser skuggor som inte finns 
och drömmer drömmar som kanske inte ens är drömmar. Men det är också något som förändras mellan 
honom och Eloise. Är de på väg att hitta tillbaka till den vänskap de hade förut? Eller kommer Eloises 
hemlighet att förstöra allt igen? En ungdomsbok med mystiska inslag. 

MediaNr: CA60969 

Sally i Paris 

av Åsa Hofverberg. Rosa huset, 2015. Inläst av Helena Gripe. 

03 tim, 00 min. Talbok. 

Farfar ska bjuda med Sally, Ludde och pappa till Paris. Nu behöver hon bara lära sig lite franska och skaffa 
sig franska vanor. De andra ska ju se en massa tennis förstås. Det är visst någon stor turnering. Så Sally 
planerar att skriva lite låtar under matcherna så att tiden inte ska vara totalt bortslängd. Men så får hon syn 
på den franska, mörkögda 17-årige debutanten och faller pladask. Hon ska nog satsa på tennisen nu. 

MediaNr: CA62324 

Skuggornas gudinna 

av Caroline Hurtig. Seraf förlag, 2021. Inläst av Mallika Giarimi. 

06 tim, 06 min. Talbok med text. 

Tredje och avslutande delen i serien De sista gudarna som börjar med Mirele Dangin. Tiden börjar rinna ut, 
mörkret närmar sig och Mirele är fast i sorgens skuggor. Hon har bara ett mål, att befria gudarna och störta 
sin far. Men Mirele vet att för att lyckas måste hon offra allt. När slutet närmar sig kommer hon att få göra ett 
val. Ett som antingen kommer förändra allt eller slå hennes verklighet i spillror. 

MediaNr: CA61287 
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Cirkusdeckarna och piratmysteriet 

av Dan Höjer. Bokförlaget Semic, 2021. Inläst av Carin Ödquist. 

01 tim, 11 min. Talbok. 

De största stjärnorna på Cirkus Pommery är de unga tvillingarna Kaspar och Katinka. Publiken häpnar när 
de visar sina konster. Men Kaspar och Katinka gillar även mysterier. Och när flera värdefulla gitarrer stjäls 
från gitarrmuseet i Umeå, så tar tvillingarna upp jakten på bovarna. Det blir ett äventyr där deckarna åker 
vattenskidor, räddar ett barn och ramlar ner genom en fallucka. Kapitelbok. 

MediaNr: CA62376 

Mysteriet med den försvunna guldskatten 

av Anna Ihrén. Louise Bäckelin förlag, 2021. Inläst av Varja Berg. 

03 tim, 25 min. Talbok. 

Det är sommarlov och Stella har åkt till paradisön Smögen där hon ska tillbringa sommaren. Grannen Signe 
ber Stella att visa hennes nya sommarbarn runt på ön. Det visar sig vara John, tekniknörden från Stellas 
skola. En dag hittar Stella ett brev om en försvunnen guldskatt som Smögenborna undrat över i 200 år. 
starta Smögens första detektivbyrå, Stellas & Johns detektivbyrå. Kommer de att hitta fartyget Sankt Annas 
försvunna skatt?. 

MediaNr: CA61343 

Hårt slag 

av Ingrid Jönsson. Bokförlaget Hedvig, 2021. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

00 tim, 38 min. Talbok. 

Ville tränar på Karateklubben Obi tillsammans med kompisarna Tage, Aisha och Jamal. Deras tränare 
upptäcker en dag att klubbens pengaburk är borta. Samtidigt börjar vännerna bråka. Ville ser upp till Jamal, 
men Jamal är elak mot Tage. Ville har börjat tycka att Tage är rätt töntig. Till slut ställs Ville och Tage emot 
varandra under träningen och allt blir bara fel. Om vänskap och om konflikter som kan uppstå när man 
utvecklas åt olika håll. 

MediaNr: CA61238 

Trollnatt 

av Emelie Kempe. Whip Media, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

00 tim, 28 min. Talbok. 

Liv och hennes mamma bor granne med skogen, vid Siljans strand. Där finns fåglar, träd, bär och svampar 
som Liv har lärt sig allt om. Skogen är stor och man kan gå vilse men Liv vet också hur man ska göra om 
något händer: man ska krama ett träd, ropa och stanna där man är. En dag när hon är i skogen med 
mamma händer just det, Liv kommer bort. Men hon lyckas behålla lugnet och göra rätt saker för att reda upp 
situationen. 

MediaNr: CA62180 

Veras krig 

av Katarina Kuick. Alfabeta, 2022. Inläst av Varja Berg. 

02 tim, 53 min. Talbok. 

Året är 1941 och staden Leningrad är belägrad. Om allt var som vanligt skulle Vera börja i klass 4 i skola nr 
97 till hösten. Fast nu är inget som vanligt, allt förändrat. Vera och hennes mamma är kvar i staden men 
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hennes pappa har beordrats till fronten och hennes storasyster till beredskapsarbete. Veras vän Katja är 
kvar -de leker men de letar också bombsplitter, ved och fallfrukt. Detaljrikt och trovärdigt om krigets 
realiteter. 

MediaNr: CA62069 

Spionen 

av Lena Lilleste. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

00 tim, 10 min. Talbok. 

Max och Penny är med Pennys föräldrar i Stockholm över helgen. De bor på hotell och har fått ett eget rum! 
Efter middagen ser Max och Penny en äldre man som går runt med ett förstoringsglas i korridoren, och 
senare på kvällen knackar han på deras hotelldörr och ropar på Penny. Vem är mannen - och hur kan han 
veta vad Penny heter? Nästa dag smyger de efter mannen till en park och då förstår de att han är riktigt 
farlig... För åldersgruppen 6-9 år. 

MediaNr: CA61708 

Ett hål i mitt hjärta 

av Malin Lundgren. Idus förlag, 2019. Inläst av Ina Ekelund. 

02 tim, 34 min. Talbok. 

När Moa föddes hade hon ett litet hål i hjärtat. Hon opererades flera gånger och allt såg bra ut – tills nyligen. 
Moa måste läggas in på sjukhus en längre period. När hon äntligen får återgå till den normala vardagen är 
inget som det brukade vara. Värst av allt är att bästa vännen Amelia har hittat en annan bästis. När Moa får 
reda på att Amelia ska se deras största idol Samuel live, tillsammans med Siri, blir Moa fruktansvärt 
avundsjuk. 

MediaNr: CA61150 

Silvermannen 

av Sara Mauritzon. Bonnier Carlsen, 2022. 

07 tim, 59 min. Talbok. 

Första delen i en serie om 10-åringen Lillo, färgad av nordisk mytologi. Någon har flyttat in i huset mittemot. 
Grannen heter Tor, är jättestor och har jättemånga tatueringar och kör motorcykel så att det dundrar och 
mullrar. Tor får reda på av Lillo att en man i silverrock har strukit omkring på skolgården, och anar oråd. 
Snart är Lillo, hunden Jessie och Tor mitt uppe i en uråldrig kamp om makt, sorg och upprättelse. 

MediaNr: CA62201 

Vi är världen! 

av Malin Nilsson. Vombat förlag, 2017. Inläst av André Nilsson. 

04 tim, 42 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Det är jag som är Mickan! Mickan och hennes bästa vänner går nu i åttan. De 
går igenom vänskap, ovänskap, missförstånd, uppbrott, fester och förälskelser. Mitt i allt funderar Mickan 
över sin kropp. Duger hon som flickvän åt Hampus när hon inte har en flickas kropp? Boken tar upp olika 
aspekter av transsexualitet och vill synliggöra unga transpersoners situation. Ungdomsbok. 

MediaNr: CA62198 

Valpen Ville 

av Margareta Nordqvist. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Therese Stenshäll. 
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00 tim, 12 min. Talbok. 

Eddi ska få en egen hund, en liten valp! Ville ska han heta. Valpen Ville är jättesöt, men också ganska busig. 
När Eddi ska lära Ville allt som små hundar behöver kunna blir det ibland ganska kaotiskt. Ville är väldigt 
gosig men det är också utmattande med en liten valp. 

MediaNr: CA61707 

Eldens mörker 

av Annah Nozlin. Seraf förlag, 2018. Inläst av Ove Ström. 

09 tim, 55 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Skugga över månen. Mira ger sig ut på en resa utan mål, faktum är att hon flyr 
från svek och besvikelsen och sorgen att inte ha fått ett barn. Hon ger sig av till främmande land där hon 
även försöker dölja sin identitet. Möten och händelser kommer att förändra hennes liv för alltid - men hur ska 
det sluta för henne?. 

MediaNr: CA60745 

Den svarta boken 

av Peder Nääs Sundemyr. B Wahlströms, 2019. Inläst av Åke Lindgren. 

04 tim, 34 min. Talbok. 

Gabriel är 13 år och har precis flyttat från Stockholm till Frösön i Jämtland. Han blev mobbad på sin förra 
skola och nu hoppas han kunna börja om. En dag hittar han en svart anteckningsbok i källaren där han bor. 
Det står ett namn i den, inget mer: Allan Lundmark. Han försöker hitta honom men det är som att han aldrig 
existerat. Gabriel skriver upp en grannes namn och han försvinner. Vad händer om han skriver namnet på 
den värsta mobbaren. 

MediaNr: CA61414 

Pax, resan hem 

av Sara Pennypacker. Översatt av Ingela Jernberg. Natur & Kultur, 2021. Inläst av Åke Lindgren. 

05 tim, 39 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Min vän Pax. Pojken Peter och hans vän räven Pax har under det pågående 
kriget tappat kontakten. Peter har även förlorat sina föräldrar och känner sorg och ensamhet. Vattnet har 
blivit förgiftat och Peter har gått med i en grupp miljöarbetare. Nära, men ovetande om varandra, har Pax fått 
ungar. En unge har blivit sjuk av vattnet och Pax letar efter Peter för att få hjälp. En bok om oväntad 
vänskap. 

MediaNr: CA61075 

T som i Tindra 

av Wenke Rundberg. Idus förlag, 2021. Inläst av Ylva Törnlund. 

02 tim, 09 min. Talbok. 

Trots att Eddie är rädd för hästar följer hon med sin kompis Agnes till ridskolan. Den eftermiddagen i stallet 
förändrar hennes liv. Från och med nu önskar hon sig inget annat än att få börja rida. Hon är i stallet så ofta 
hon kan och lär sig borsta, kratsa hovar och mocka. Skolans enda snälla kille, Adde hänger också i stallet. 
Och störiga Jasmine. Hästarna är såklart det viktigaste i stallet. Happy, Stina och världens sötaste ponny 
Tindra. 

MediaNr: CA61636 
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Jättens löfte 

av Nicole Boyle Rødtnes. Översatt av Helena Stedman. B. Wahlströms, 2021. Inläst av Kajsa Ekström. 

01 tim, 43 min. Talbok. 

Del fyra i serien Zombiejägarna som börjar med Svart blod. Ava och Ray är tillfångatagna av jätten. Han 
beter sig inte som de andra zombierna, och kräver att få ett motgift som saktar ner förvandlingen man går 
igenom när man blivit biten. Men det finns ännu inget fungerande motgift. Ava övertalar därför honom att ge 
av sitt eget blod. Jätten låter henne gå, och håller Ray kvar som gisslan. Spänning. 

MediaNr: CA60922 

Nijko och den stora hemligheten 

av Jo Salmson. Bokförlaget Semic, 2021. Inläst av Ina Ekelund. 

01 tim, 23 min. Talbok. 

Del 1 i serien Odjuret i borgen. Det bor ett odjur i tornet mitt i staden. Men det är inget som Nijko tänker 
särskilt mycket på. Ingen talar om det. Inte på hundra år har odjuret lämnat borgen, men det sägs att det ser 
och hör allt. Vad är det egentligen som händer där innanför murarna? De vuxna vägrar att berätta. För Nijko 
förändras allt när han börjar ställa frågor. Han bestämmer sig för att ta reda på sanningen. Fantasy. 

MediaNr: CA62262 

Världens värsta moster 

av Lindsay J. Sedgwick. Översatt av Carina Jansson. B Wahlströms, 2021. Inläst av Kajsa Ekström. 

02 tim, 54 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien som börjar med Monstret på vinden. Libbys bonusmoster Ilda kommer på besök. Hon är elak, 
det enda hon bryr sig är att hennes hundar ska vinna priser på en stor utställning. Så får Ilda får syn på 
Vargis. Det är självklart att en så unik "hund" som Vargis kommer att vinna alla priser som finns så Ilda 
kidnappar honom. Libby måste rädda Vargis. Det blir en vild jakt som leder henne till Ildas källare. Där pågår 
något ännu hemskare. 

MediaNr: CA61147 

Isjuvelens gåta 

av Karin Stigsdotter Gustafsson. Fantasimaskinen, 2020. Inläst av Åke Lindgren. 

04 tim, 02 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Eldens sommar. Kakan, Mante och Mogge Har fortfarande inte slutfört sitt 
uppdrag att få Isjuvelen oskadliggjord. Alla tre plågas av hemska mardrömmar. Ondskan rör sig i 
Påskallavik. Mantes och Kakans farmor har gett barnen små meddelanden att värme smälter is och kärlek 
övervinner ondska. När ortens pyroman tänder eld på ett skjul sluter sju vänner upp i ring och lyckas hindra 
ondskans makt. 

MediaNr: CA62046 

En ros åt Lotta 

av Merri Vik. Första upplagan i detta utförande. Stockholm, 2017. Inläst av Marika Bergström. 

04 tim, 13 min. Talbok. 

Lotta har bestämt sig för att lägga journalistplanerna på hyllan ett tag och arbetar som sjukvårdsbiträde i 
Stockholm. Det händer mycket på sjukhuset där hon jobbar och ibland träffar hon sin bästa vän Giggi som 
studerar medicin. Och så möter hon Paul. Utkom första gången 1977. 
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MediaNr: CA62379 

Den lilla spenatgumman 

av Martin Widmark. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

00 tim, 18 min. Talbok. 

Djupt inne i skogen bor en pytteliten ilsken gumma som varje år gör sitt bästa för att stoppa våren. Skogens 
djur och växter fruktar den arga lilla varelsen. Men en vårdag när gumman som vanligt patrullerar i skogen 
sker något märkligt. En människopojke plockar upp den fräsande gumman och stoppar ner henne i sin ficka. 
Vad har en ilsken liten gumma och en arg pojke gemensamt? Kanske mer än de tror. Bilderbok. 

MediaNr: CA62325 

En hemlig syster 

av Ida Ömalm Ronvall. B Wahlströms, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

05 tim, 50 min. Talbok. 

Isak är en helt vanlig kille som går på gymnasiet, tränar och hänger med kompisar. Han bor i Örnsköldsvik 
med sin pappa och mamma. Fanny är uppvuxen i Stockholm med sin mamma. Hon har precis flyttat 
hemifrån och börjat jobba. Isak och Fanny hade förmodligen aldrig träffats om det inte vore för pappret Isak 
hittar inne på sin pappas kontor. På pappret står det: bekräftelse av faderskap. Vad gör man när man 
upptäcker att man har en hemlig syster?. 

MediaNr: CA61784 

Faktaböcker 

Andra världskriget 

av Bengt Fredrikson. Alfabeta, 2021. Inläst av Elisabet Thorborg. 

03 tim, 21 min. Talbok. 

Författarna beskriver viktiga händelser under andra världskriget, till exempel anfallet vid Pearl Harbor, 
belägringen av Leningrad, D-dagen och atombomben över Hiroshima. Historien berättas genom 
människorna som var där, vanliga okända människor som spelade en viktig roll. Motståndsmän, 
meteorologer, flygare, barn och soldater. Tidslinje längst bak i boken. 

MediaNr: CA61069 

Skärmhjärnan junior 

av Anders Hansen. Bonnier fakta, 2021. Inläst av André Nilsson. 

02 tim, 24 min. Talbok. 

Boken bygger på fakta ur Anders Hansens (1974-) bok Skärmhjärna men i en version för yngre läsare. Vi 
har alla någon som är klistrade vid en skärm, eller är det rent av oss själva. Varför väljer vi lätt skärmen 
istället för något annat roligt? Och vad gör det med barn och ungas hjärnor? Vi får lära oss att inte gå i fällan 
och låta skärmprylarna ta kontrollen över våra liv. Anders Hansen är läkare, psykiatriker och författare. 

MediaNr: CA61602 

Sveriges insekter 

av Björn Höglund. Ordalaget bokförlag, 2021. Inläst av Therese Stenshäll. 

03 tim, 51 min. Talbok. 
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Pedagogiskt och underhållande om insekters liv. Hur de utvecklas, vad de äter, hur de bor, var i Sverige du 
kan hitta dem. Hur kropparna är byggda, om de är farliga eller inte, roliga kuriosa och mycket annat. Vi får 
möte bland annat trollsländor, fjärilar, myggor, getingar, myror och skalbaggar. Fakta finns också om de 
insekter som är utrotningshotade och hur man kan hjälpa dem. Boken är rikt illustrerad samt innehåller quiz 
och knep och knåp. 

MediaNr: CA60230 

Så förändrar vi allt! 

av Naomi Klein. Översatt av Nils Håkanson. Ordfront, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

07 tim, 06 min. Talbok. 

Naomi Kleins första bok riktad till unga läsare, från 12 år och uppåt. En engagerande och inspirerande guide 
till den som vill förstå och bekämpa klimatförändringarna. Författaren skildrar hur Greta Thunberg och andra 
unga aktivister runtom i världen tar kampen mot fossilbolag och politiker, för en rättvis framtid. Boken ger 
läsaren en verktygslåda för förändring, från att påverka skolan till konst, konsumentmakt och olika sätt att 
demonstrera. 

MediaNr: CA61045 

Allt du behöver veta om Alexander Isak 

av Lars Nylin. Modernista, 2021. Inläst av Ove Ström. 

02 tim, 34 min. Talbok. 

Alexander Isak är den mest lovande och hyllade svenska fotbollsspelaren sedan Zlatan Ibrahimović. I boken 
får du läsa om den spektakulära resan uppåt för killen från Ulriksdal i Solna. Boken innehåller alla fakta om 
hans säsonger i AIK, Borussia Dortmund, Willem II, Real Sociedad och i landslaget: mål, assists, skador, 
övergångar, liksom citat från Alexander Isak själv och media. 

MediaNr: CA61295 

Mina känslor och jag 

av Liv Svirsky. Bokförlaget Hedvig, 2021. Inläst av Anders Mathlein. 

00 tim, 59 min. Talbok. 

En lättläst bok om känslor för unga, av psykologen Liv Svirsky (1972-). Om man förstår och tar hand om sina 
känslor tar man hand om sig själv, man har också lättare att förstå andra människor. Det finns en mängd 
olika känslor som vi alla känner. I boken får vi följa Mary som under olika händelser upplever några av våra 
vanligaste känslor: glädje, rädsla, sorg, ilska, skam och kärlek. Här finns även tips på hur man själv kan 
hantera stora känslor. 

MediaNr: CA62003 

Böcker på andra språk än svenska 

Böcker för vuxna 

Jidārīyah 

av Maḥmūd Darwīsh. Riyāḍ al-Rayyis, 2001. Inläst av Amna AbuHani. 

01 tim, 10 min. Talbok. 

I den palestinske poeten Mahmoud Darwish poem Mural, skriven efter en livshotande operation, finner man 
teman av både förlust och längtan. Men här ryms också skarpsinne och en passion för världen som 
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utmynnar i en djup och bestående humanism. Inläsning på arabiska. 

MediaNr: CA61546 

The dark archive 

av Genevieve Cogman. First edition. Ace Books, 2020. Inläst av Lisa Sculati. 

11 tim, 49 min. Talbok. 

Del 7 i serien som börjar med The invisible library. Då faran alltid är en del av en bibliotekariespions liv, 
hoppas Irene på en avkopplande helg på Guernsey. Så blir det naturligtvis inte och i stället för att motta en 
unik bok blir hon nästa mördad. Hennes kompanjorer Kai och Val blir också hotade till livet. Dessutom 
fångas de i en underjordisk, vilket visar vara ett hemligt arkiv. Kan Irene & C:o komma ur sin kaotiska 
situation? Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62116 

The Apollo murders 

av Chris Hadfield. Quercus Publishing, 2021. Inläst av Miguel Escribano. 

17 tim, 43 min. Talbok. 

När ryska och amerikanska besättningar letar efter en hemlig belöning gömd på månens yta, gamla 
rivaliteter blommar ut och de politiska insatserna sträcks till bristningsgränsen. Houstons flygledare 
Kazimieras 'Kaz' Zemeckis måste göra allt han kan för att hålla ihop NASA-besättningen, samtidigt som han 
måste ligga steget före sina sovjetiska rivaler. Men alla i hans besättning är inte var de utger sig för att vara. 
Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA61473 

Starship troopers 

av Robert A. Heinlein. Hodder & Stoughton, 2015. Inläst av David Rubenstein. 

09 tim, 45 min. Talbok med text. 

Johnnie Rico går som rekryt igenom det tuffaste träningslägret i universum för att ge sig i kamp med 
mänsklighetens mest skrämmande fiende. Han hade inte avsett att göra lumpen och speciellt inte inom 
infanteriet men nu, när han är mitt i smeten, vill han få en så tuff utbildning som bara är möjligt. Och om inte 
träningen skulle ta död på honom, så är arachniderna mer än villiga att göra det. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA61275 

Billy Summers 

av Stephen King. Hodder & Stoughton, 2021. Inläst av David Rubenstein. 

17 tim, 39 min. Talbok. 

Billy Summers är en yrkesmördare med hjärta – och den bästa i branschen. Nu vill han lämna sitt tidigare liv, 
det är bara ett sista jobb kvar. Billy är en av världens bästa krypskyttar, han är Irakveteran och en riktig 
Houdini som försvinner spårlöst när jobbet är gjort. Så vad kan gå fel? Det mesta visar det sig. En historia 
om kärlek och hämnd, och en tvivelaktig hjältes försök till försoning. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61504 

Warm bodies 

av Isaac Marion. Översatt av Kristoffer Leandoer. Månpocket, 2013. Inläst av Scott Ackerman. 

07 tim, 39 min. Talbok. 
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En zombie-roman med hjärta. R är en zombie utan namn, minnen eller ens en puls men han har drömmar. 
Bland ruinerna i en övergiven stad träffar han Julie, som är allt det där som är motsatsen till det han känner 
till; en färgexplosion av värme, smarthet och liv i ett annars gråmulet landskap. Av skäl som han inte kan 
greppa väljer han att rädda henne i stället för att äta upp henne, vilket är början på ett spänt men ändå 
märkligt ömsint förhållande. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62149 

The battlemage 

av Taran Matharu. Feiwel Friends, 2017. Inläst av Scott Ackerman. 

12 tim, 09 min. Talbok. 

Tredje och avslutande delen i serien som börjar med The Novice. Förföljd genom etern av  Wyvern Riders 
och albinoorchen Khan upptäcker Fletcher och hans Vocans Academy klasskamrater spår efter en förrädare 
bland sina egna.  I en kapplöpning mot klockan försöker de att överleva i traktens alltmer förgiftade 
omgivningar med målet att bygga upp världen på nytt och att skapa fred. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA61503 

Fight club 

av Chuck Palahniuk. Vintage, 2006. Inläst av David Rubenstein. 

05 tim, 46 min. Talbok. 

Ett namnlöst berättarjag och hans mentala motpol Tyler Durden utmanar det moderna samhällets tristess 
genom föreningen Fight Club, en plats man inte pratar om och där man bokstavligen slår sig fri med 
knytnävar och bar överkropp. Så småningom växer föreningen till en hel rörelse, Projekt Massförstörelse, 
där en armé av frustrerade män gör sprängmedel av lut och människofett från plastikkirurgikliniker för att 
spränga bort civilisationen. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61299 

The alloy of law 

av Brandon Sanderson. Tor, 2011. Inläst av Sarah White. 

11 tim, 53 min. Talbok. 

Del 4 i serien som börjar med The final empire. Efter tjugo år ute i gränsländerna i Roughs har Wax tvingats 
återvända till metropolen Elendel. Nu måste han motvilligt lägga undan sina vapen och ta på sig de plikter 
som tillhör chefen för ett adelshus. Men kanske är stadens fina herrgårdar och eleganta trädkantade gator 
ännu farligare än de dammiga slätterna i Roughs. Fantasy. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61304 

In a dark, dark room and other scary stories 

av Alvin Schwartz. Harper, 2017. Inläst av David Rubenstein. 

00 tim, 16 min. Talbok. 

Nyutgiven med nya illustrationer är den här ”I Can Read”-klassikern en bra start för nybörjarläsaren som 
älskar att bli en smula skrämd. Victor Rivas roliga men samtidigt kusliga konst introducerar här en helt ny 
generation till historier som är inspirerade av folksägner som "The Teeth," "In the Graveyard," "The Green 
Ribbon," med flera. Texten är på ”Level Two”-nivå vilket passar barn som själva kan läsa men fortfarande 
behöver lite hjälp. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA61981 



 

43 

Kun kuningas kuolee 

av Elina Backman. Kustannusosakeyhtiö Otava , 2020. Inläst av Sanna Majuri. 

17 tim, 03 min. Talbok. 

Första delen i serien om Saana Havas. Saana har fått sparken, men hon hade redan tidigare bränt ut sig 
som journalist. Hon återhämtar sig en sommar hos sin moster i Hartola men här börjar hon dock gräva i ett 
fall med en tonårsflicka som dog 30 år tidigare, och som skakade lugnet i den lilla staden. Samtidigt i 
Helsingfors hittas en brandmärkt kropp. Kriminalkommissarie Jan Leino utreder fallet. Saana och Jan träffas 
på en blinddate och det visar sig att det finns kopplingar mellan morden. Inläst på finska. 

MediaNr: CA62585 

Rakkautta ja ruiskukkia 

av Asta Ikonen. Reuna, 2021. Inläst av Pinja Flink. 

04 tim, 16 min. Talbok. 

Lilas och Titas stugsemester hotas när deras ohämmade faster Sirkku kommer på besök. Som tur är hittar 
Sirkku en klubb för kvinnor i hennes ålder och tjejerna kan njuta av sitt sommarlov. Det saknas inte 
intressanta pojkar i semesterbyn så romantiken flödar. Inläst på finska. 

MediaNr: CA62504 

#Syyllinen 

av Hanna-Riikka Kuisma. Like, 2021. Inläst av Elena Leeve. 

07 tim, 27 min. Talbok. 

Det är hösten 2020 och en 40-årig finsk kvinna sitter i häktet misstänkt för grovt brott. Bara ett år tidigare 
hade hon levt ett näst intill perfekt liv med sin man då deras vackra äktenskapsfasad plötsligt började 
krackelera och någonting hon försökt kväva inom sig själv började dyka upp med allt jämnare mellanrum. 
Vad var det exakt som hände?. Inläst på finska. 

MediaNr: CA62506 

Siivet kantapäissä 

av Heidi Köngäs. Kustannusosakeyhtiö Otava, 2021. Inläst av Mirjami Heikkinen. 

08 tim, 08 min. Talbok. 

Romantiserad biografi över Marja Rankkala, 1918-2002, finländsk regissör, dramaturg och översättare. 
Marja växer upp i fängelseområdet Shire Swamp i östra Finland där hennes pappa var fångvaktare. 
Krigsåren var svåra men efter kriget får hon arbete på radioteatern och gör sedan en karriär som 
teaterregissör. Hennes yrkeskarriär var framgångsrik men privatlivet var kaotiskt. Inläst på finska. 

MediaNr: CA62502 

Martan tarina 

av Enni Mustonen. Kirjakauppaliitto, 2021. Inläst av Erja Alander. 

03 tim, 18 min. Talbok. 

Året är 1918 och det är hårda tider med ett inbördeskrig alldeles intill knutarna. Martta Valo, som tidigare 
figurerat i romanerna Pukija och Näkijä, kommer snart att emigrera till Amerika och i boken skildras hennes 
liv i Finland innan hon tar beslutet att fara västerut. Inläst på finska. 

MediaNr: CA62505 
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Tulen aika 

av Christian Rönnbacka. Bazar, 2021. Inläst av Tapio Rauvala. 

08 tim, 34 min. Talbok. 

En aldrig tidigare skådad våldsvåg sveper in över huvudstadsregionen. Unga invandrarmän skjuts ihjäl, och 
situationen börjar likna storstädernas gängkrig. För att undvika en eskalering av situationen, bildar polisen en 
särskild arbetsgrupp med uppgiften att återställa lugnet i förorterna. Gruppen behöver en ledare, och Antti 
Hautalehto bestämmer sig för att anta utmaningen. Deckare. Inläst på finska. 

MediaNr: CA62507 

Ruusuja ja risuja 

av Amanda Vaara. Karisto, 2021. Inläst av Mervi Takatalo. 

08 tim, 08 min. Talbok. 

Del 5 i serien Majatalo Villa Venla som börjar med Pientä fiksausta vailla. Förändringarnas vindar blåser över 
Villa Venla. Venlas vän Ilona flyttar och den nya grannen är hemlighetsfull. Venla känner sig hotad. Petri, 
som hyr en lägenhet i villan, är däremot nyfiken och Venla kanske blir överraskad. Inläst på finska. 

MediaNr: CA62503 

Böcker för barn 

The black key 

av Amy Ewing. an imprint of HarperCollins Publishers HarperTeen, 2017. Inläst av Danielle Blackbird. 

08 tim, 33 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med The Jewel. Violet och Society of the Black Key förbereder sig för att inleda en 
attack mot kungligheterna, och Violet har en avgörande roll att spela. Hon måste leda surrogaten när de 
bryter ner murarna i Lone City. Men med sin syster, Hazel, fängslad i palatset, slits Violet. För att rädda sin 
syster måste hon överge sin sak och sina vänner och återvända till Jewel. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62109 

The boy on the wooden box 

av Leon Leyson. Simon & Schuster, 2014. Inläst av David Rubenstein. 

04 tim, 44 min. Talbok. 

Detta är de enda memoarer som publicerats av någon som har varit med på ”Schindlers lista” som barn. 
Leon Leyson var bara tio år gammal när nazisterna invaderade Polen. Han och hans föräldrar blev tvungna 
att flytta in i Krakows ghetto och sedermera koncentrationslägret Plaszow, lett av den sadistiske 
kommendanten Amon Goeth. I slutändan räddades hans liv, liksom hans föräldrars och två syskons, av den 
generöse och förslagne Oskar Schindler. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62083 

Guitar girl 

av Sarra Manning. Hodder Children's, 2003. Inläst av Danielle Blackbird. 

06 tim, 22 min. Talbok. 

Sjuttonåriga Molly är frontfigur i The Hormones som är ett tjejband som spelar för att ha kul. När två killar blir 
medlemmar i bandet ökar plötsligt The Hormones i popularitet. Det får även konsekvenser för relationerna i 
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bandet och Molly måste ta ställning till vad som är viktigt för henne i livet och prioritera. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61848 

Accidental trouble magnet 

av Zanib Mian. Hodder Children's Books, 2019. Inläst av David Rubenstein. 

02 tim, 00 min. Talbok. 

Första boken i en serie om den fantasifulla muslimske pojken Omar. Omar och hans familj har precis flyttat 
och han känner sig inte alls förväntansfull över att börja i en ny skola. Kanske är hans klasskamrater elaka 
eller hans lärare en utomjordisk zombie? Situationen ljusnar dock och han får snart en bästa kompis 
men…då dyker den elaka mobbaren Daniel upp! Omar klarar sig dock igenom livets skiftande faser med 
hjälp av sin obändiga fantasi och komiska familj. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62084 

Sadia 

av Colleen Nelson. Dundurn Group Ltd, 2018. Inläst av Camilla Bard. 

06 tim, 12 min. Talbok. 

Basket är det enda femtonåriga Sadia är passionerad över. När uttagningen till ett elitbasketlag blir officiell 
tar Sadia chansen och anmäler sig. Hennes huvudslöja är dock ett problem, speciellt då det finns en 
diskriminerande regel som säger att hon måste välja mellan att ta av slöjan eller att inte spela alls. Sadia 
måste nu finna modet att stå upp för sig själv och kämpa för det som är rätt. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62150 

Palace of the damned 

av Darren Shan. Harper Collins Children's Books, 2012. Inläst av Kola Krauze. 

04 tim, 15 min. Talbok. 

En skuldtyngd Larten känner inte längre driften att a leva ett vampyrliv efter att han svikit sin mentor och 
dödat en hel rymdflygsbesättning. Maskerad till människa driver han omkring i Paris och lyckas till och med 
förälska sig i en människoflicka. Mörkret inom honom är dock för stort för att han ska kunna vara en del av 
mänskligheten. Ska han gömma sig i människornas skuggvärld eller ska han ta sin plats i vampyrklanen? 
Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61721 

Lord of the shadows 

av Darren Shan. Little Brown and Company, 2007. Inläst av Jared Brown. 

03 tim, 56 min. Talbok. 

Del 11 i serien som börjar med Cirque du freak. Darren återvänder hem, dit där allt hade sin begynnelse. 
Staden har förändrats och så även han. Plågad av mardrömmar och olust inför framtiden känner han sig 
ängslig över att ännu en gång vara på platsen där han blev återfödd som Child of the night. En känsla av att 
universum, eller möjligen ödet, planerar att överraska honom på mammas gata med någonting mycket 
obehagligt. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA60890 

Sons of destiny 

av Darren Shan. Little Brown and Company, 2007. Inläst av Jared Brown. 
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04 tim, 43 min. Talbok. 

Del 12 i serien som börjar med Cirque du freak och dess avslutning. Darren ställs slutligen ansikte mot 
ansikte till sin ärkefiende Steve Leopard. En av dem kommer att dö, den andre kommer att blir Lord of the 
Shadows och förgöra världen. Är ödet redan förutbestämt eller finns det en möjlighet för Darren att överlista 
det? Inläst på engelska. 

MediaNr: CA60892 

Wings of fire 

av Tui Sutherland. Scholastic Inc., 2016. Inläst av Scott Ackerman. 

07 tim, 55 min. Talbok. 

Del 6 i serien som börjar med Dragonet prophecy. Freden har kommit till Pyrrhia, åtminstone för tillfället. 
Kriget mellan stammarna är äntligen över och nu har profetians dragonetter gjort en plan för en bestående 
fred, i form av en skola som ska samla dragonetter från alla stammar och lära dem hur man lever 
tillsammans. Bortglömd i den fjärran regnskog upptäcker emellertid Moonwatcher en fruktansvärd hemlighet: 
Hon kan läsa andras tankar och till och med förutspå framtiden. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62200 

Sky in the deep 

av Adrienne Young. Wednesday Books, 2018. Inläst av Danielle Blackbird. 

09 tim, 05 min. Talbok. 

Sjuttonåriga Eelyn är uppfostrad till krigare. En dag på slagfältet ser hon sin bror slåss med fienden, han 
som on såg dö för fem år sedan. Inför sin brors förräderi måste hon överleva vintern i bergen med Riki. Hon 
får inget annat val än att lita på Fiske, hennes brors vän, som ser henne som ett hot. De måste göra det 
omöjliga: förena klanerna för att slåss tillsammans, eller riskera att slaktas en efter en. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61638 


