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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Alternativa fakta om fåglar 

av John Ajvide Lindqvist. Ordfront, 2021. Inläst av Ove Ström. 

00 tim, 57 min. Talbok. 

John Ajvide Lindqvist går från skräck till skratt. Med hjälp av pseudovetenskap, fejkornitologi och 
vardagsfilosofi väver han fria fantasier kring våra vanligaste fåglar. Här berättas varför danska är det språk 
som korpar har lättast för att imitera, hur många svalor som krävs för att tillverka en sommar och vad som 
hänt med SOG, Stora Ornitologiska Genusutredningen. 

MediaNr: CA62301 

Från någon som vill dig illa 

av Karin Alfredsson. Brombergs Bokförlag, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

07 tim, 01 min. Talbok. 

Ett inlägg på en Facebook-sida för Täbybor öppnar aldrig läkta sår. Någon som sommaren 1973 var på 
barnkolonin Nässelbacken lägger ut soliga bilder och ber andra berätta om sina minnen. Flera av de barn 
och ledare som var där svarar. Samtligas liv kommer att förändras efter den virala återföreningen. Berättelse 
om övergrepp och mobbning, och en krypande känsla av fasa när hämndens nät dras åt kring förövarna. Det 
är aldrig för sent att hämnas. 

MediaNr: CA62188 

Teatern 

av Jenny Andreasson. Norstedts, 2022. Inläst av Varja Berg. 

07 tim, 05 min. Talbok. 

I ett palats mitt i Stockholm skapas magi, lek och storartad scenkonst sen mer än hundra år. Här arbetar 
också en kvinnlig regissör. Hon är hyllad och omhuldad, men sliten och ganska trött.  Så tillträder en ny chef 
och atmosfären på teatern förändras. Hon blir så klart smickrad när den nye chefen frågar om hon vill 
regissera Hamlet på Stora scenen. När hon tackar ja så vet hon inte att det är början till slutet. Debutroman. 

MediaNr: CA62364 

Vänligen bygg inga berg 

av Lina Arvidsson. Konsai förlag, 2021. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

01 tim, 36 min. Talbok. 

En diktsvit om betraktelser från kassan på ICA. Hon hör allt i kassan. Hon vill bringa ordning i kaos, förstå 
det ofattbara och arbeta ergonomiskt. Anpassar sig utan att diskriminera och äter godiset som blev kvar. Ler, 
våndas och gråter. Blir en bättre människa. Besattheten av att minnas PLU-koderna, dryga kunder, det 
repetitiva arbetet, butiksrånet och en död arbetskamrat. 

MediaNr: CA61478 

Vård & omsorg 

av Olivia Bergdahl. Ordfront, 2022. Inläst av Britt Ronström. 
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06 tim, 09 min. Talbok. 

Vård & omsorg handlar om att som tänkande människa vara låst i sin kropp, och därigenom vara en del av 
en stor erfarenhet. De allra flesta kvinnor är någon gång gravida, var tredje person får cancer och alla 
balanserar vi i spänningsfältet mellan liv och död. En dialog mellan mamman och fostret ger en text som är 
klar som en fjällbäck, smärtsam som en bilolycka i en snöstorm, varm som en yllepläd och uppfordrande 
som ett barns blick. 

MediaNr: CA62346 

Vattenlandet 

av Susanne Boll. Hoi förlag, 2022. Inläst av Ulla Näslund. 

12 tim, 13 min. Talbok. 

Del 4 i serien som börjar med Eldsystrar. Kommunalrådet i Motala hittas mördad, till synes dränkt och 
fastsurrad vid en fontän i Motalaviken. Har mordet med bygget av det enorma vattenlandet att göra? 
Orosmolnen hopas när ännu ett mordoffer uppenbarar sig i en av Göta kanals slussar. Den här gången 
kommer Vera alldeles för nära gärningsmannen. Och vattnet, hennes sedan barnsben sanna element, 
riskerar att sluka henne. 

MediaNr: CA62272 

Hellre död än levande 

av Lee Child. Översatt av Jan Risheden. Norstedts, 2022. Inläst av Christer Modin. 

11 tim, 28 min. Talbok. 

Del 27 serien som börjar med Dollar. Jack Reacher promenerar under en skoningslös ökensol i Arizona när 
han ser en bil som kraschat in i det enda trädet på flera kilometers avstånd. En kvinna ligger hopsjunken 
över ratten. Men hon är inte död. Inget är som det verkar. Kvinnan, Michaela Fenton, är en FBI-agent som 
letar efter sin tvillingbror. Reacher erbjuder sig att hjälpa till, trots att han känner att Fenton döljer något för 
honom. 

MediaNr: CA62474 

Skarp 

av Helena Dahlgren. Forum, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

06 tim, 06 min. Talbok. 

Litteraturvetaren Emma Wijkman får ett vistelsestipendium i Norrbotten. Hon ska få bo på gården där hennes 
favoritförfattare Beata Skarp levde och verkade. Där ska hon äntligen skriva klart sin avhandling om Skarp. 
Väl på plats dras Emma in i Beata Skarps värld ännu mer än hon hade räknat med. Till slut återstår endast 
sanningen om Beata Skarps död - och sanningen om Emma själv. 

MediaNr: CA62433 

Möten i skymningen 

av Moa Eriksson Sandberg. Lovereads, 2022. Inläst av Carin Ödquist. 

08 tim, 55 min. Talbok. 

Del 5 i serien Ellens val som börjar med Det nya livet. Året är 1916. Ellen studerar vid universitetet och 
hoppas på att bli journalist och gifta sig med sin älskade Carl. Men bröllopet blir uppskjutet när Carl drabbas 
av en familjetragedi. Ellen är också engagerad i Kvinnoföreningen som främst kämpar för kvinnlig rösträtt. 
Bland hennes vänner finns Ingeborg som har kärleksbekymmer och Gerda som upptäcker sin dragning till 
kvinnor. 
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MediaNr: CA62065 

I mästarnas skugga 

av Tony Fischier. Lind & Co Förlag, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

15 tim, 29 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Mannen som försvann. Ett mystiskt dödsfall på Göteborgs konstmuseum   
förbryllar kriminalkommissarie Niklas. En kort tid senare avrättas en man med ett armborst och under 
utredningens gång visar han sig ha en oväntad koppling till konstmuseet. Dessutom är det någon som 
smyger runt utanför Niklas pappas hus i mörkret. Är det ett hot från den kriminella världen eller vad handlar 
det om?. 

MediaNr: CA62352 

Mannen som försvann 

av Tony Fischier. Lind & Co, 2021. Inläst av Örjan Blix. 

14 tim, 04 min. Talbok. 

Bokhandelsbiträdet Hans Arnesson räddar en fyraårig flicka från att drunkna i Hamnkanalen. Kort därpå 
hittas han knivhuggen till döds i sitt eget hem. Kriminalkommissarie Niklas Ragnvik och hans kollegor vid 
Göteborgspolisen utreder fallet som visar sig vara fullt av frågetecken. Vem var egentligen Hans Arnesson?. 

MediaNr: CA62420 

Lektioner i kemi 

av Bonnie Garmus. Översatt av Sofia Nordin Fischer. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

13 tim, 23 min. Talbok. 

Elizabeth är ensamstående mor, kemist och lär ut matlagning till Amerikas hemmafruar genom att koppla 
ihop matlagning och kemi i en tv-program. Hon talar direkt till de kvinnor som håller sig hemma i köket utan 
att tro att deras övriga kunskaper, eller förstånd, är mycket värt. Elizabeth är på väg att ändra på detta, 
liksom på synen på religion och en del annat det är förbjudet att kritisera i 1960-talets USA. Men hennes 
frispråkighet motarbetas. 

MediaNr: CA62515 

Trofast och ädel natt 

av Louise Glück. Översatt av Stewe Claeson. Rámus, 2021. 

01 tim, 57 min. Talbok. 

Diktsamling som i original (Faithful and virtuous night) utkom 2014 och till stor del består av korta 
prosadikter. Det är en tillbakablick över livet av en konstnär på en imaginär engelsk landsbygd, en 
tillbakablick från någon som vet att tiden är bakom honom, barndomens mystik formad och berättad från en 
fjärran strand långt senare i livet. Louise Glück, 1943- , amerikansk författare. Nobelpris i litteratur 2020. 

MediaNr: CA62312 

Välkommen till Evigheten 

av Camilla Grebe. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

08 tim, 32 min. Talbok. 

Lykke Andersen – redaktör, författarhustru, tonårsmamma och, enligt omgivningen, inte ett spår våldsam – 
står anklagad för mord. Vad har hänt på familjens idylliska gård? Har det att göra med det som skedde där 
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åtta år tidigare? Och varför vägrar Lykke att tala med någon annan än kriminalkommissarie Manfred Olsson? 
Modernt ödesdrama och en hyllning till det mest klassiska av deckarteman: mysteriet med det slutna 
rummet. 

MediaNr: CA62090 

Champagnekorkar & cateringkaos 

av Frida Gråsjö. Modernista, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

06 tim, 21 min. Talbok. 

Tredje delen i serien som börjar med Bed & Breakfast för lata brudpar. Företagaren och tvåbarnsmamman 
Cecilia »Cilla« Blom kämpar med att få allting att gå ihop, inklusive en alltmer ljummen relation till sin make. 
När plötsligt TV-programmet Kär och galen annonserar om att de ska spela in några avsnitt i Rosnäs ser hon 
en chans att vinna pengar och rädda sin cateringfirma. Frågan är om hon även kan - och vill - reparera sina 
familjerelationer. 

MediaNr: CA62265 

MeloDrama Queens 

av Nanne Grönvall. Lava förlag, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

05 tim, 39 min. Talbok. 

Mimmi och Pirjo - två artister vars storhetstider har passerat bäst före datum, åker motvilligt på en 
gemensam turné i förhoppningen om att slippa tomma lokaler och inställda konserter. Men båda lever kvar i 
sina divabubblor och dessutom har de alltid avskytt varandra ända sedan de möttes första gången, i mitten 
på nittiotalet. Mimmis livlina i den tuffa nöjesbranschen, är hennes trogna vänner, MeloDrama Queens. 

MediaNr: CA62245 

Till min syster Kristina 

av Maria Gustavsdotter. Historiska media, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

08 tim, 17 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien som börjar med Från din syster Lovisa. Lovisa är barnmorska i Kashgar. Hon och hennes 
tjänare är förälskade och tvingas resa till staden Kutchar för att starta ett nytt liv. Första världskriget bryter ut 
i Europa, Lovisa fortsätter arbeta som barnmorska och sjuksköterska i den främmande staden i 
Centralasien. I breven hem till systern Kristina berättar hon om svårigheterna hon möter som svensk kristen 
hustru till en muslimsk man. 

MediaNr: CA61057 

Det som inte syns 

av Benny Haag. Ordfront, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

09 tim, 39 min. Talbok. 

Wollter och Bergström är knark-spanare med Sergels torg och Klarakvarteren som arbetsplats. Vid ett tillslag 
hittas en langares kontaktuppgifter till olika köpare. Högt uppsatta män i samhället, till och med inom den 
egna kåren. Snart öppnas en värld för dem som de bara anat förut. Det handlar inte bara om narkotika utan 
även om afghanska pojkar som utnyttjas i en helt omänsklig lek. Allt enligt principen "det som inte syns finns 
inte". 

MediaNr: CA62404 
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Vattnets sötma 

av Nathan Harris. Översatt av Cecilia Berglund Barklem. Bookmark förlag, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

15 tim, 23 min. Talbok. 

Efter att de vita sydstatsbönderna tvingats frige sina slavar söker de föräldralösa bröderna Prentiss och 
Landry sin tillflykt på George och Isabelle Walkers gård. I sorgen över att ha förlorat sin ende son i kriget tar 
paret Walker sig an dem på ett sätt som får resten av bönderna i Old Ox att rasa av ilska. Boken har vunnit 
Earnest J. Gaines Medal for Excellence in Fiction. Den har även varit nominerad till 2021 års Booker Prize. 

MediaNr: CA62336 

En familj som vår 

av Katherine Heiny. Översatt av Maria Store. Piratförlaget, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

10 tim, 12 min. Talbok. 

Den amerikanska småskolelärarinnan Jane har precis flyttat till en småstad i Michigan, och blir där förälskad 
i Duncan. Han är charmig, gladlynt och snygg, men det visar sig dock att han har legat med varenda kvinna 
inom en tre mils radie. Jane vänjer sig ändå vid sin nya livssituation då en olycka plötsligt inträffar. Denna får 
henna att reflektera över sin situation, hennes föreställning om lyckan och vad den egentligen är. 

MediaNr: CA62406 

BOB 

av Helle Helle. Översatt av Ninni Holmqvist. Norstedts, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

04 tim, 53 min. Talbok. 

Bob vet inte riktigt vad han ska göra. Hans flickvän är upptagen med sina studier. Själv jobbar han lite på 
Sjömanshotellet, inreder deras nya etta och förlorar sig i Köpenhamns gatunamn. Mest av allt önskar han sig 
en framtid med henne. Hon är romanens jag-berättare. Men hon berättar uteslutande om Bobs liv i 
synnerhet det som hon själv inte är en del av. 

MediaNr: CA62408 

Om svar anhålles 

av Carin Hjulström. Månpocket, 2019. Inläst av Sari Eliasson. 

01 tim, 12 min. Talbok. 

Elisabeth, 42 år, har precis förlorat sin mamma. Hela sitt liv har hon levt i symbios med mamman och nu vet 
hon inte hur hon ska klara sig själv. När hon städar källarförrådet hos henne hittar hon fullt med saker efter 
sin far, en person som inte fick nämnas. Han hette tydligen Bo Axelsson. Vem var han, hennes pappa? Hon 
skriver brev till alla med det namnet. Och vad mer finns i hennes liv som hon aldrig har fått veta om. 

MediaNr: CA62357 

Hitta dem döda 

av Peter James. Översatt av Reine Mårtensson. HarperCollins, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

14 tim, 41 min. Talbok. 

Roy Grace har varit stationerad vid Londonpolisen men är nu tillbaka i Brighton. Han har fått tips om att en 
knarkhandlare har sin bas i staden. Roy blir han kallad till ett mord som till en början verkar motivlöst. Men 
efter hand dras både Roy och utredningen in i den hänsynslöse knarkhandlarens sfär. När knarkhandlaren 
ställs inför rätta visar han sig vara beredd att göra precis vad som helst för att gå fri, till och med om någon 
dör. 
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MediaNr: CA62124 

Hennakonstnären 

av Alka Joshi. Översatt av Sabina Söderlund. HarperCollins, 2021. Inläst av Ulla Näslund. 

12 tim, 31 min. Talbok. 

Lakshmi flyr från ett arrangerat äktenskap med en våldsam man. Hon flyr från den lilla hembyn i Indien till 
den stora staden Jaipur där hon börjar försörja sig som hennakonstnär. Ryktet om hur duktig hon är, även på 
att lyssna och ge råd, sprids och snart har hon vunnit överklasskvinnornas förtroende. Men plötsligt en dag 
dyker hennes man upp. Boken skildrar Lakshmis kamp för självständighet och modernitet i ett traditionellt 
samhälle. 

MediaNr: CA61509 

Grissly 

av Mons Kallentoft. Forum, 2022. Inläst av André Nilsson. 

06 tim, 52 min. Talbok. 

Del 8 i serien som börjar med Zack. En bok löst baserad på myten om Herkules stordåd. Finns man om man 
inte finns på Instagram? Dör man om man finns på Instagram? Någon har kvinhuggit en känd influerare till 
döds. Det handlar inte om ett rån, den dyra klockan sitter kvar på offrets arm. Zack Herry, Deniz och de 
andra i gruppen vid Särskilda enheten förstår direkt att det här bara är början. Ett spel om ytlighet och 
gränslöshet. 

MediaNr: CA62467 

Mötet 

av Vi Keeland. Översatt av Susanne Nobel. Lovereads, 2022. Inläst av Therese Stenshäll. 

10 tim, 23 min. Talbok. 

Efter nio års slit på ett av USA:s största företag blir Ireland Saint James uppsagd. Allt på grund av en privat 
video från hennes semester på Aruba. Förbannad och lite berusad skriver hon till VD:n och mångmiljardären 
Grant Lexington. Det blir början till en mejlkontakt. När Grant bjuder ut henne tvekar hon. Kan hon verkligen 
dejta sin chefs chefs chef? Om han bara inte var oemotståndligt snygg, charmig, smart och rik. Chick lit. 

MediaNr: CA62246 

Allt förgäves 

av Walter Kempowski. Översatt av Rebecka Kärde. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Ove Ström. 

10 tim, 08 min. Talbok. 

Januari 1945. Den tyska armén drar sig tillbaka efter Rysslands anfall och flyktingar flyr i tusental från de 
ockuperade områdena. På en lantligt belägen ostpreussisk herrgård fjärmar sig den välbärgade familjen 
Globig från världen. De är skyddade från kaoset runt omkring och gör inga ansträngningar för att lämna sitt 
hem. Men så beslutar de sig för att inhysa en främling över natten. 

MediaNr: CA62400 

Eurotrash 

av Christian Kracht. Översatt av Anna Bengtsson. Ersatz, 2022. Inläst av Jens Malmkvist. 

05 tim, 44 min. Talbok. 

Huvudpersonen ger sig av på en roadtrip runt i sitt hemland, tillsammans med sin gravt alkoholiserade och 
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tablettmissbrukande 80-åriga mamma. Det förhatliga hemlandet Schweiz. De besöker platser och 
återupplivar minnen, minnen som bland annat handlar om ett nazistiskt förflutet i familjen. Hur kan man bryta 
förbannelsen av sitt nazistiska släktförflutna, cirkeln av övergrepp, raseri och ensamhet?. 

MediaNr: CA62345 

Att vara man 

av Nicole Krauss. Översatt av Inger Johansson. Brombergs, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

09 tim, 12 min. Talbok. 

Novellsamling om hur det är att bli man idag, historier som speglar varandra och göra att boken läses som 
en roman. Det är samtida historier om spänningarna mellan män och kvinnor, som rör sig mellan Schweiz, 
Japan, New York, Tel Aviv, Los Angeles och Sydamerika. Det handlar om våra drivkrafter, om att vara far, 
älskare, vän och barn, åldrande föräldrar, nyfödda barn, generationsklyftor och oväntade starka band som 
uppstår när vi minst anar det. 

MediaNr: CA62343 

Lyster 

av Raven Leilani. Översatt av Djordje Zarkovic. Modernista, 2021. Inläst av Anna Döbling. 

06 tim, 52 min. Talbok. 

Edie kämpar sig igenom tjugoårsåldern. På en dejtingapp, träffar hon Eric, en medelålders, gift, vit arkivarie 
med en öppen relation. När Edie förlorar jobbet tvingas hon flytta in i gästrummet hos Eric och hans fru 
Rebecca. Hon blir snabbt en förebild för parets svarta, adopterade tonårsdotter Akila. Edie blir en hjälpande 
hand för Akila, hittills fullständigt ensam i ett ogenomträngligt vitt sammanhang. 

MediaNr: CA62302 

Under magnoliaträden 

av T. I. Lowe. Översatt av Birgitta Karlström. Louise Bäckelin förlag, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

12 tim, 53 min. Talbok. 

Austin är knappt fjorton år när hennes mamma dör i barnsäng. Ansvaret att hålla ihop familjen och driva 
deras tobaksfarm vilar tungt på Austins axlar. När samhället sträcker ut hjälpande händer försöker hon 
desperat att dölja sanningen om vad som egentligen sker på gården. Ska hon våga släppa taget och lita på 
någon annan än sig själv? Att avslöja familjens hemlighet skulle innebära konsekvenser men det finns också 
frihet i sanningen. 

MediaNr: CA62211 

Sånger vid avgrunden 

av Kristian Lundberg. Bladh by Bladh, 2021. Inläst av Andreas Wahlberg. 

05 tim, 56 min. Talbok. 

Detta är en bok om beroende. Här möter vi honom bland narkomaner och alkoholister, bland hemlöshet och 
ekonomisk brant. Döden lurar bakom knuten och är för bokens varelser en självklar ingrediens. Överdoser 
blir vardag och läsaren tillåts sitta bredvid en stund. Boken är en markör i en härjad och befläckad stad. 
Lundberg har skrivit ett vittnesmål av vuxna gatubarn där heroinet ersatt trygghet och alkoholen gjuter olja 
på alla vågor. 

MediaNr: CA62290 
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Båten 

av Lotta Lundberg. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

11 tim, 05 min. Talbok. 

Sex kvinnor samlas i Kapstadens hamn för att segla över Atlanten. De är fullständiga främlingar för 
varandra. De flesta är över femtio, på andra sidan om karriär och familjeliv. I takt med att S/Y Malina rör sig 
genom vågorna blir den trånga båten en scen där det som besättningen bär inom sig spelas upp. I kontakt 
med naturens element skalas deras sociala fernissa av så sakteliga och frågan blir: Vilka förvandlas vi till 
då?. 

MediaNr: CA62459 

Sarahs lag 

av Marie H Lundh. Polaris, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

09 tim, 45 min. Talbok. 

Sarah går domarutbildningen i Svea hovrätt och framtiden är utstakad. Tror hon i alla fall, tills det visar sig att 
högsta chefen har lånat ut henne och kommande åren ska tillbringas i Norrland. Det första året i Nordmyr är 
omtumlande. Vem är den hotfulle killen i cargobyxor som dyker upp på hennes första rättegång? Hur 
kommer det sig att bästa väninnan Laura är avståndstagande? Och varför måste mormor vara en mästare 
på längdskidor?. 

MediaNr: CA62368 

Döden i röd klänning 

av Lotta Luxenburg. Lind & Co Förlag, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

07 tim, 54 min. Talbok. 

Vanessa investerar alla sina sparade pengar i en källarlokal och förvandlar den till en fashionabel second 
hand-butik. Strax före premiärminglet dyker det upp en trälåda innehållande en vacker sidenklänning. Dagen 
därpå råkar Vanessa få syn på ett foto på en kvinna som försvunnit efter en utekväll klädd i exakt samma 
klänning. När den försvunna kvinnan hittas död, blir sambanden allt tydligare och Vanessa befinner sig i stor 
fara. 

MediaNr: CA62513 

Elise och allting därefter 

av Veronika Malmgren. Forum, 2022. Inläst av Varja Berg. 

08 tim, 06 min. Talbok. 

Elise växer upp i Ostpreussen. Hösten 1944 rycker Röda armén närmare och det blir alltmer osäkert för 
hennes familj att vara kvar på gården. Långt senare reser Marthe norrut tillsammans med sin pojkvän för att 
slå läger på en myr någonstans i de jämtländska skogarna, där han vill leva utanför samhället. 1988 besöker 
nioåriga Annie sin mormor i Västtyskland och iakttar saker som med barnets blick är svåra att greppa. 

MediaNr: CA62313 

Mullbärsträdet i Aleppo 

av Kadir Meral. Hoi Förlag, 2021. Inläst av David Zetterstad. 

09 tim, 13 min. Talbok. 

Under en flykt från kriget och jihadisterna i Syrien flätas två människoöden samman. Tareq har förlorat hela 
sin familj och yezidiska Zahra har flytt från en fångenskap hos IS. De bestämmer sig för att fly till Sverige. 
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Deras relation fördjupas samtidigt som en svensk jihadist riskerar att rasera deras trygghet. Och en desperat 
handling hotar att komma upp till ytan och förstöra allt när en råbarkad människosmugglare kräver hämnd. 

MediaNr: CA62279 

Frågar åt en vän 

av Sara Molin. Norstedts, 2021. Inläst av Ylva Törnlund. 

10 tim, 18 min. Talbok. 

Lydia har mycket att stå i. Hon jobbar som avdelningschef på en anstalt samt har både sitt eget bröllop och 
mormoderns begravning att planera. Hon gör sitt bästa för att begravningen ska bli värdig och Douglas, som 
hon ska gifta sig med, känner sig bortprioriterad av Lydias kaotiska familj. Av misstag skickar Lydia ett sms 
till en främling istället för till Douglas. Hemligheter avslöjas och när begravningen närmar sig är inget sig likt. 

MediaNr: CA62460 

Hekneväven 

av Lars Mytting. Översatt av Lotta Eklund. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

13 tim, 25 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Systerklockorna. Året är 1903. Det är tjugotvå år sedan prästen Kai 
Schweigaard kom hem med Astrids nyfödde son i famnen. Hans gamla svek, som ledde till att två mäktiga 
kyrkklockor skildes åt, har gnagt i honom sedan dess och ett avgivet löfte växer till besatthet. Romanen är en 
storslagen berättelse om ett Norge på väg in i en ny tid; om att tämja ett vattenfall och om det stora kriget i 
Europa där bror strider mot bror. 

MediaNr: CA62362 

Det förflutna är ett annat land 

av Ildikó Márky. Bokförlaget Korpen, 2021. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

09 tim, 20 min. Talbok. 

I boken berättar författaren om en barndom och uppväxt i 1940-talets och 1950-talets Ungern. De 
dramatiska och gåtfulla familjehistorierna står för alltid ristade i minnet, varken rättade eller anpassade för en 
senare tids syften. Bild på bild fogas med poetisk precision till varandra och gestaltar ett barns och en 
tonårings uppväxt i en tid av politiskt förtryck. En bok om en stark livsnärvaro mitt bland barndomens och 
ungdomens skuggor. 

MediaNr: CA61511 

Min är hämnden 

av Marie Ndiaye. Översatt av Ragna Essén. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

08 tim, 32 min. Talbok. 

Maitre Susane, en 42-årig advokat, får besök av en man vid namn Gilles Principaux. Hon tycker sig känna 
igen honom men kan inte vara säker. Som tioårig flicka var hon hejdlöst förälskad i en fjortonårig pojke som 
skulle kunna vara han. Blev hon utsatt för något, som hennes far hävdar? Hon litar inte på sina egna 
minnen. Det Principaux vill ha hjälp med är ingen liten sak: att försvara hans hustru, som just har tagit livet 
av parets tre små barn. 

MediaNr: CA62389 

Kvarteret Ekorren 

av Ann-Charlotte Persson. Lind & Co, 2022. Inläst av Sari Eliasson. 
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09 tim, 00 min. Talbok. 

När Monas man Kenneth hastigt och oväntat dör ärver Mona ett helt affärskvarter - en gång i tiden 
blomstrande i en levande stadskärna, nu livlöst och dystert. Mona, som är chockad både över makens död 
och att han hållit fastigheterna hemliga, är till en början övertygad om att hon vill sälja så fort det bara går. 
Men först vill hon få en uppfattning om kvarteret och de som hyr där. I stället för att sälja kan hon kanske 
rusta upp kvarteret?. 

MediaNr: CA62496 

Hymn för Hulda Veström 

av Jakob Ringbom. Sjösala förlag, 2021. Inläst av Ingrid Gustafsson. 

09 tim, 28 min. Talbok. 

Gotland 1911. Den 14-åriga flickan Hulda lever ett glädjelöst liv i fattigdom. Hon och hennes tvillingsyster 
Maria frusna och hungriga, konstant rädda för Kal och hans våld. Deras pappa Oskar har åkt till Amerika och 
de har inte hört från honom på 2 år. Deras mamma tycker det är meningslöst att drömma om något bättre. 
Men så får de brev från sin pappa, de ska få åka över Atlanten till Amerika med Titanic, världens största och 
modernaste skepp. 

MediaNr: CA62144 

Ett nödvändigt slut 

av Peter Robinson. Översatt av Jan Malmsjö. Forum, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

10 tim, 13 min. Talbok. 

Tredje kriminalromanen om Alan Banks, för första gången på svenska. Avsikten var en välordnad 
demonstration mot kärnkraft, men det slutar i kaos och en polismans brutala död. Från London kommer Dirty 
Dick Burgess för att leda utredningen. Alan känner sig långt ifrån bekväm med Burgess sätt att hantera fallet. 
Han bestämmer sig för att själv ta reda på sanningen. Men om Burgess hittar mördaren först är Banks 
karriär över. 

MediaNr: CA62434 

Döden och våren 

av Mercè Rodoreda. Översatt av Ellinor Broman. Norstedts, 2021. Inläst av Anni Bernhard. 

08 tim, 12 min. Talbok. 

I en icke namngiven by lever ett namnlöst folk med arkaiska seder och grymma ritualer. Berättarjaget är en 
fjortonårig pojke, vars mor har dött, som beskriver sin omvärld med alla dess brutala inslag. Pojkens mamma 
hade för vana att stå och skrika utanför de hus där par tillbringar sin första natt tillsammans. Männen i byn 
tvingas simma i den underjordiska floden för att kontrollera att stenarna sitter på plats så att inte byn ska 
rasa ned i den. 

MediaNr: CA61489 

Varning för dödlig fara 

av Sofia Rutbäck Eriksson. Lind & Co Förlag, 2021. Inläst av Sari Eliasson. 

06 tim, 29 min. Talbok. 

Del 5 i serien som börjar med Gräset är alltid blodigare på andra sidan häcken. Ingen verkar kunna hindra 
Luleås skickligaste privatdetektiv Katarina Zapp från att lyckas med sitt nya uppdrag. Ja, ingen förutom hon 
själv förstås. Det som börjar som ett klassiskt fall med en mordhotad politiker, kantas snart av självförvållad 
blodsspillan, nittiotalsballader och ond bråd sammankomst i kommunfullmäktige. 
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MediaNr: CA62353 

Jag drömmer om ett mord hemma 

av Sofia Rutbäck Eriksson. Lind & Co, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

05 tim, 20 min. Talbok. 

Del 6 i serien som börjar med Gräset är alltid blodigare på andra sidan häcken. Katarina Zapp  får äntligen 
sätta tänderna i nästa uppdrag: en kvinna som behöver hjälp med att skugga sin otrogne make. Men när 
otrohetshistorien tar en drastisk vändning åt det mordiska hållet blir ingen mer nöjd än Luleås mesta, bästa 
och enda privatdetektiv. 

MediaNr: CA62369 

Bortom Amerika 

av Linnéa Sjödin. Nirstedt/litteratur, 2021. Inläst av Helena Gripe. 

03 tim, 48 min. Talbok. 

Hyran ska höjas i New York-lägenheten. Två unga kvinnor dejtar äldre, förmögna män för att betala 
räkningarna. Alice har redan gjort det under en tid, hon har få andra möjligheter. Lea skulle kunna välja att 
göra annorlunda. Hon kommer från en annan värld, och till hösten väntar studier vid ett fint universitet. Men 
den relation hon inleder intensifieras snabbt. Gränsen mellan makt och underkastelse, beroende och frihet, 
börjar lösas upp. 

MediaNr: CA62356 

Underskottet 

av Daniel Sjölin. Norstedts, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

15 tim, 23 min. Talbok. 

Mamma Lisbet har migrän och pappa finns inte. Om Severin Stenson brukade sägas att han var en 
bubbelpojke. Fast det där för 100 år sedan. Nu är pojken död sedan länge. Året är 2122 i Sollentunet. En 
myndighetschef som jagar illegalt upptinade fyrtiotalister behöver sorgtömning. Lisbet Stenson söker sin son, 
som hon olovligen fryste ner i källaren i sin skoaffär. Civilisationskritisk roman om något som gått förlorat och 
aldrig går att återskapa. 

MediaNr: CA62268 

Mitt liv som härskare 

av Tong Su. Översatt av Anna Gustafsson Chen. Bokförlaget Wanzhi, 2021. Inläst av Örjan Blix. 

08 tim, 11 min. Talbok. 

När Duanbai fjorton år gammal bestiger tronen minns han sin galne tjänares profetia: Olyckan ska drabba 
kungariket Xie. Barnsligt grym och oförmögen att regera får han snart se sin förgyllda värld läggas i aska. 
Tillsammans med den trofaste eunucken Svala tvingas han möta världen som vanlig man och blir så 
småningom ledare för Lindansarkungens resande cirkussällskap. 

MediaNr: CA62407 

Sommargästen 

av Anna Sundbeck Klav. HarperCollins, 2022. Inläst av Ingrid Gustafsson. 

09 tim, 30 min. Talbok. 

När Agneta blir änka känns hennes hus i Mölle plötsligt alldeles för stort, och hon beslutar sig för att hyra ut 
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ett rum. Sophie har vuxit upp med sin danska rockstjärna till mamma, och när hon får veta att hennes far gått 
bort reser hon till hans hemort Mölle. Hon hyr in sig hos Agneta och sommaren som följer blir ett äventyr 
kantat av sorg och lycka, kärlek och besvikelse. Och en stark, ny vänskap som ingen av kvinnorna hade 
väntat sig. 

MediaNr: CA62333 

Allt som är dig kärt 

av Karin Sundberg. Norstedts, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

11 tim, 59 min. Talbok. 

Konstintendenten Thiel hittar ett övergivet spädbarn i Millesgårdens trädgård.  Ingen har anmält henne som 
saknad. Thiel ringer dit sin granne, polisen Ebba. En vecka senare befinner sig Ebba och Thiel på en glassig 
invigning av ett nytt byggprojekt på Lidingö. Festligheterna avbryts abrupt när en död tonårsflicka hittas i 
jorden. En flicka utan identitet och som inte heller verkar saknad. Kan de båda fallen höra ihop?. 

MediaNr: CA62332 

Det var en gång i Hollywood 

av Quentin Tarantino. Översatt av Patrik Hammarsten. Bokfabriken, 2022. Inläst av Ove Ström. 

11 tim, 12 min. Talbok. 

Hollywood 1969. Rick Dalton hade en gång i tiden en egen tv-serie. Nu får han mest roller som bad guy i 
B-filmer. Cliff Booth är Ricks stuntman och dubbelgångare. Lika framgångsrik som ökänd i filmindustrin på 
grund av ryktena om att han kommit undan med mord. Sharon Tate är skådespelerskan som flyttade från 
Texas för att bli filmstjärna och lyckades. Charles Manson, massmördare och ledaren för ett gäng hippies, 
som tror att han är Frälsaren. 

MediaNr: CA62436 

Kvinnor som pratar 

av Miriam Toews. Översatt av Erik Andersson. Rámus, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

06 tim, 06 min. Talbok. 

En berättelse baserad på verkliga händelser bland mennoniter i Bolivia. I den isolerade mennonitkolonin 
drogas och våldtas under flera år byns kvinnor om nätterna. Deras vittnesmål avfärdas som kvinnlig hysteri. 
Nu samlas kvinnorna till rådslag om de ska stanna och förlåta eller ge sig av ut i en för dem okänd omvärld, 
de som inte tillåtits lära sig läsa och enbart pratar plattyska i ett spansktalande land. 

MediaNr: CA62282 

Lincoln highway 

av Amor Towles. Översatt av Jan Hultman. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Gunnar Bjursell. 

21 tim, 52 min. Talbok. 

I juni 1954 körs artonårige Emmett hem till Nebraska av fångvaktaren på arbetslägret där han avtjänat 
femton månader. Emmetts plan är att ta med sin åttaårige bror Billy till Kalifornien. Framme i Nebraska 
upptäcker Emmett att två av hans vänner från lägret har gömt sig i bagageutrymmet på fångvaktarens bil. 
Tillsammans har de gjort upp en helt annan plan för Emmetts framtid, en som kommer att ta dem på en resa 
till New York. 

MediaNr: CA62213 
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Stella 

av Takis Würger. Översatt av Anna Hörmander Plewka. Lind & Co, 2020. Inläst av Jens Malmkvist. 

05 tim, 56 min. Talbok. 

En roman, inspirerad av den sanna historien om Stella Goldschlag, judinnan som kollaborerade med 
nazisterna. Året är 1942. En ung man från Schweiz anländer till Berlin. På en konstskola möter han en ung 
kvinna och de blir ett par. Allt medan mörkret tätnar över Europa dansar de bort långa nätter på förbjudna 
jazzklubbar. En dag knackar dock kvinnan på hans dörr... En historia som i Tyskland lett till många 
reaktioner och en engagerad kulturdebatt. 

MediaNr: CA62276 

Arvingen 

av Monika Nordland Yndestad. Översatt av Ingela Olofsson. Boknöje, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

06 tim, 43 min. Talbok. 

Del 8 i serien som börjar med Malene från Piperviken. Mattias är i chock, efter att ha hittat Malene avklädd 
mellan två män. Säker på att hon är förlorad för alltid, söker han sig till flaskan. Kärleken mellan Jacob och 
Elisabeth växer, och när Jacob får veta vad knappmakaren gjort, växer hoppet om ett bra liv. Fredrik Berg 
fortsätter sina onda gärningar, och han vållar Mattias både sorg och smärta. Men det ska bli ännu värre. 

MediaNr: CA62355 

Parmiddagen 

av Martin Österdahl. Bookmark Förlag, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

09 tim, 39 min. Talbok. 

Ett förälskat par har planerat att deras föräldrar ska träffas för första gången på nyårsafton. Lisa ställer upp 
på sin dotters önskan om gemensam nyårsmiddag, trots kris på både jobbet och i äktenskapet. Det blir 
katastrof. Runt bordet kommer gamla oförrätter till liv. Tidigt på nyårsdagsmorgon möts Nackapolisen av en 
makaber syn i ett av de ståtligare hemmen. I botten av den uttömda och vinterstängda poolen ligger två 
nakna, förvridna kroppar. 

MediaNr: CA62189 

Facklitteratur 

ADHD-guiden för föräldrar 

av Russell A. Barkley. Översatt av Christina Stalby. Natur & kultur, 2015. Inläst av Lottie Johansson. 

20 tim, 30 min. Talbok. 

En handbok som hjälper dig att förstå ditt barn och som försöker få tillvaron att fungera på bästa sätt. Fakta 
om vad som orsakar svårigheterna, om barnets utveckling och om medicinering samt beskrivning om hur en 
utredning går till ger stöd i att hantera beskedet om diagnosen. Praktiska föräldrastrategier och 
förhållningssätt varvas med forskning och exempel från vardagen. 

MediaNr: CA60943 

Rysk kultur i tusen år 

av Per-Arne Bodin. Norma, 2022. Inläst av Jens Malmkvist. 

15 tim, 37 min. Talbok. 
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En bok med estetiska upplevelser och nya oväntade insikter. I tjugo kapitel behandlas konst, film, teater, 
litteratur, opera och balett; allt genomlyst av den kristna traditionen och den ortodoxa kyrkans betydelse. Här 
finns det omskakande vid sidan av det underhållande, det andliga vid sidan av det världsliga. Betoningen 
ligger på frågor viktiga för att förstå Ryssland av i dag. Kan med fördel läsas tillsammans med Rysk litteratur 
i tusen år. 

MediaNr: CA62365 

Fyratusen veckor 

av Oliver Burkeman. Natur & Kultur, 2021. Inläst av Mattias Pleijel. 

10 tim, 23 min. Talbok. 

Den brittisk-amerikanske skribenten Oliver Burkeman har själv känt stressen inpå livet. Han har provat olika 
tidshanteringsmetoder, och nästan ingen fungerar. Orsaken är att de bygger på en lögn om att det finns ett 
rätt sätt för att hinna med allt du vill göra. Men i en ändlig tillvaro är något sådant helt enkelt inte möjligt. Vi 
måste acceptera att vi hela tiden måste välja väg, och att vi därför måste avstå från många andra alternativ. 

MediaNr: CA61691 

En klimathistoria 

av Sven Börjesson. BoD - Books on Demand, 2020. Inläst av Lo Thorsdotter. 

17 tim, 29 min. Talbok. 

Boken beskriver hur klimatet har förändrats under de senaste dryga 100 åren och hur klimatförändringarna 
har uppfattats av sin samtid. Boken tar dig med till Antarktis, Newfoundlands fågelberg, skogsbränder i 
Indonesien och låglänta korallöar, men också till stora FN-konferenser som Rio 1992 och Kairo 1994. Den 
tar hjälp av naturen, men också av skidåkare och upptäcktsresande, när klimatet ska beskrivas. 

MediaNr: CA61225 

B-laget 

av Freddot Carlsson Andersson. Ordfront, 2022. Inläst av André Nilsson. 

03 tim, 48 min. Talbok. 

Freddot Carlsson Andersson (1972-) berättar i boken om hur det kan vara att leva med ADD och asperger, 
och om hur tillvaron försvåras för dem som inte passar in. Under två år hade han en anpassad 
lönebidragsanställning i ett projekt om arbete och normbrytande funktionsvariationer. Samtidigt fick han själv 
sin andra NPF-diagnos. Personliga tankar om diagnoserna, om att vara förälder och kollega, varvas med 
forskning och populärkultur. 

MediaNr: CA62402 

Girig-Sverige 

av Andreas Cervenka. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Jens Jacobson. 

10 tim, 41 min. Talbok. 

Sverige var länge känt som ett av världens mest jämlika länder. Men de senaste decennierna har något 
skett. 1996 fanns det 28 miljardärer i Sverige. Idag är de 542. Tillsammans har de blivit 30 gånger rikare på 
25 år. Samtidigt är andelen svenska hushåll med låg ekonomisk standard den högsta någonsin. I sin nya 
bok berättar Andreas Cervenka om Sveriges osannolika resa från högskatteland till miljardärsparadis. 

MediaNr: CA62347 
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Svamparnas förunderliga liv 

av Anders Dahlberg. Natur & Kultur, 2021. Inläst av Elisabet Thorborg. 

09 tim, 44 min. Talbok. 

Anders Dahlberg, svampforskare, visar oss svamparnas förunderliga liv, allt från matsvampar till 
tvättsvampar och hallucinogena droger. Hur vi kan hitta karlojohansvamp, varför kantarellen är så älskad och 
den japanska svampen matsuke som odlas i Sverige och kostar mer än 10 000 kronor kilot. Vi får lära känna 
de organismer som bygger upp livets väv och som i dag utmanas av klimatförändringarna och hotas av 
skogsbrukets kalhyggen. 

MediaNr: CA61264 

Är det nåt särskilt med dig? 

av Yvonne De Geer. Polaris, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

07 tim, 48 min. Talbok. 

Journalisten och författaren Yvonne De Geer (1930-) växte upp som adoptivbarn hos det adliga paret Jacob 
och Ingrid De Geer. Tidigt misstänkte hon att något inte stämde. När hon väl fick veta fick hon lova att aldrig 
berätta för någon. Hon blev Expressens första kvinnliga nyhetsjournalist. I boken tar hon också upp 
1950-talets djupt rotade klasskillnader och ger oss många intressanta inblickar i kvinnliga skribenters 
situation. 

MediaNr: CA62472 

Sannas fastebok 

av Sanna Ehdin. Bladh by Bladh, 2021. Inläst av Elisabet Thorborg. 

19 tim, 29 min. Talbok. 

Att med jämna mellanrum låta bli att äta ökar möjligheten till ett långt och friskt liv och Sanna Ehdin har 
skapat en guide om fastans effekter med olika metoder och fasteprogram som leder dig rätt. Att fasta är 
enkelt, gratis och du spar både pengar och tid. Det är en enkel och snabb metod att rensa ut och det ger en 
nystart för din kropp. Vi människor är genetiskt byggde för perioder utan mat, vi mår bra av det helt enkelt. 

MediaNr: CA61309 

Vill du så kan du 

av Patrick Ekwall. Lava förlag, 2017. Inläst av Christer Modin. 

10 tim, 13 min. Talbok. 

Det börjar i Lindängen i Malmö. När alla andra barn ville bli polis, brandman, miljonär ville Patrick bli 
sportjournalist. 1981 stegar den sextonårige Patrick med tomma händer in på Kvällspostens sportredaktion. 
Han skulle bli kvar där i tio år. I boken berättar Patrick Ekwall anekdoter från de stora mästerskapen som 
han har bevakat genom åren och ger dessutom sin version av vad som egentligen hände bakom kulisserna. 

MediaNr: CA62221 

Kretsloppsköket med nollavfall 

av Katie Elzer-Peters. Översatt av Gunbritt Geijer. LB, 2019. Inläst av Lottie Johansson. 

03 tim, 41 min. Talbok. 

Det är dags att sluta slänga morotsstumpar, korianderkvistar, gamla salladshuvuden och kålstjälkar. 
Kretsloppsköket innehåller allt du behöver veta för att ditt köksavfall ska förvandlas till nya och goda råvaror.  
Med hjälp av foton och instruktioner kan du steg för steg se hur det matavfall du brukade kasta i sophinken 
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förvandlas till njutbara växter på din köksbänk. 

MediaNr: CA62304 

Bredd 

av David J. Epstein. Översatt av Bitte Wallin. Volante, 2020. Inläst av Martin Lindberg. 

17 tim, 28 min. Talbok. 

David Epstein undersökte världens ledande idrottsprofiler, konstnärer, artister, uppfinnare och forskare. 
Hans upptäckt? Att generalisten inte specialisterna har de bästa förutsättningarna inom alla områden, 
särskilt de komplexa och oförutsägbara. När datorer och AI tar över allt mer av det riktigt avancerade 
tänkandet är det människor som förmår tänka brett som kommer att lyckas bäst. 

MediaNr: CA61272 

Eudaimonia 

av Klas Grinell. Fri tanke, 2021. Inläst av Anna Westberg. 

08 tim, 01 min. Talbok. 

I en tid av miljö- och naturkatastrofer, klimatomställningar och strävan efter hållbara utvecklingar, räcker det 
inte bara med klimatvetenskaplig medvetenhet. Det behövs också en vägledning i livsfilosofi. Med 
utgångspunkt i Aristoteles filosofi påminner idéhistorikern Klas Grinell om det antika idealet om mänsklig 
blomstring, eudaimonia. Här finns stoff till nya etiska och politiska horisonter och mer framkomliga vägar mot 
mänsklig blomstring. 

MediaNr: CA62299 

Andra världskriget 

av Dick Harrison. Historiska media, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

05 tim, 14 min. Talbok. 

Andra världskriget är kriget framför alla andra krig i världshistorien. Det är den enskilda väpnade konflikt som 
folk i gemen associerar till när ämnet kommer på tal. I boken tar Dick Harrison ett helhetsgrepp på konflikten 
och visar hur den fick följdverkningar över hela jorden, hur avlägsna öar som Madagaskar och Nya Guinea 
förvandlades till slagfält och hur även det icke-krigförande Sverige drabbades. 

MediaNr: CA62447 

Ukraina, Ryssland, Belarus 

av Jakob Hedenskog. Utrikespolitiska institutet, 2022. Inläst med talsyntes. 

01 tim, 17 min. Talbok med text. 

Det pågående kriget i Ukraina väcker bestörtning och många frågor. Hur kommer det sig att Ryssland har 
gett sig på ett slaviskt broderland? Och varför har Belarus upplåtit sin mark för anfallet? Det finns mycket 
som förenar de tre länderna, men under de senaste två årtiondena har spänningarna successivt ökat. 

MediaNr: CA62793 

Dit vinden bär oss.. 

av Björn Kopf. Kulturhistoriska bokförlaget, 2020. Inläst av Jens Malmkvist. 

28 tim, 41 min. Talbok. 

Björn Kopf, arkitekt, (1940-) föddes i Poznan, Polen, mitt under Andra världskriget. Han berättar i boken om 
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balttyskarna, i form av en släktkrönika med sin egen familj som exempel på vilka konsekvenser det senaste 
seklets politiska beslut och militära kraftmätningar har fått för enskilda individer, vars enda fel har varit att de 
bott på utsatta platser som kommit i vägen för diktatorernas ambitioner. Illustrerat med dokumentära bilder. 

MediaNr: CA60770 

Det fallna imperiet 

av Martin Kragh. Fri tanke, 2022. Inläst av Andreas Wahlberg. 

14 tim, 27 min. Talbok. 

Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet och docent vid 
Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet, skriver om Vladimir Putin och den ryska 
historien, från Tsarrysslands fall till Sovjetunionens upplösning och det postsovjetiska Ryssland. Han vill få 
oss att förstå Putins vägval, drivkrafter och hans dröm om en rysk stormakt som lett fram till kriget i Ukraina. 

MediaNr: CA62209 

Ser du inte vad jag säger? 

av Niklas Källner. Bonnier fakta, 2022. Inläst av Lottie Johansson. 

07 tim, 37 min. Talbok. 

Boken är uppföljaren till ”Och bilen går bra?”. Denna gång tittar Källner närmre på allt det som inte sägs men 
som berättar lika mycket som det talade eller skrivna ordet. Källner dyker in i forskning om ansiktsuttryck, 
röstlägen, gester och mimik. Niklas Källner delar med sig av lärdomar från sitt yrke som journalist där han 
insett att ögonkontakt kan vara överskattad och att man kan framstå som trevlig trots att man ställer 
obekväma frågor. 

MediaNr: CA62342 

Kodnamn PAM 

av Petra Malm. Bazar förlag, 2022. Inläst av Therese Stenshäll. 

06 tim, 01 min. Talbok. 

Petra Malm (1977-) är den första kvinnliga operatören i specialförbandet SOG, inriktat på underrättelse och 
strid. Hon har i mer än ett decennium åka på hemliga högriskuppdrag under kodnamnet PAM. Nu är hon civil 
och kan prata om saker hon upplevt och om operationer i krigsdrabbade länder. Svårigheterna med att vara 
kvinna i en manlig värld där man är extra utsatt, om kraven som är nära gränsen för det omöjliga. 

MediaNr: CA62174 

Konsten att undervisa 

av Filippa Mannerheim. Gothia kompetens, 2021. Inläst av Lotta Lundberg. 

06 tim, 30 min. Talbok. 

Filippa Mannerheim, gymnasielärare i svenska och historia, försvarar i boken traditionella 
undervisningsmetoder. Hon lyfter fram läraren som kunskapsförmedlare och den tryckta lärobokens 
betydelse. Hon pratar om vikten av att låta eleverna läsa skriven text, skriva för hand och betydelsen av att 
ha det tyst omkring sig. I ett kapitel redogör hon för hur man kan arbeta med skriftliga poängprov för att 
utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper. 

MediaNr: CA61373 

Tvåkammarriksdagen 1867-1970 

av Torbjörn Nilsson. Santérus förlag, 2021. Inläst av Ove Ström. 
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04 tim, 25 min. Talbok. 

Författarna, historikerna vid Södertörns högskola har åstadkommit både en historisk skildring av 
tvåkammarriksdagens tid och ett antal intervjuer med politiker som var med när det begav sig. Antingen 
som ledamöter i den avskaffade riksdagen, eller som nykomlingar i den nya enkammarriksdagen. På så sätt 
kopplas historia samman med nutid, politiska traditioner med enskilda erfarenheter och maktkamp med 
gemenskap över partigränserna. 

MediaNr: CA61785 

Vad är liv? 

av Paul M. Nurse. Översatt av Helena Sjöstrand Svenn. Volante, 2022. Inläst av Jens Jacobson. 

06 tim, 03 min. Talbok. 

Nobelpristagaren Paul Nurse tar sig an den största frågan av alla. Lättfattligt berättar han om livet utifrån fem 
centrala begrepp: Cellen, Genen, Evolutionen, Livet som kemi och Livet som information. Denna odyssé 
genom livets grundläggande steg leder fram till en omvälvande tanke om hur alla levande ting hänger 
samman och hur vi kan förändra världen med den vetenskap som Paul Nurse förmedlar. 

MediaNr: CA62271 

Kvacksalveri! 

av Peter Olausson. Ordalaget bokförlag, 2021. Inläst av Elisabet Thorborg. 

19 tim, 02 min. Talbok. 

På 1870-talet kunde det rekommenderas att skölja ner tre levande daggmaskar med en sup fotogen mot 
halsåkommor. Men kvacksalveri hör inte bara till historien. I boken får du lära känna alla de behandlingar 
och medel som genom historien ofta skadat mer än de gjort nytta. Det är beskrivningar av ibland bisarra 
metoder som många ändå väljer att tro på, i jakt på hälsa och välbefinnande. 

MediaNr: CA61728 

Läsningar av Intet 

av Anders Olsson. Bonnier, 2000. Inläst av Jens Malmkvist. 

37 tim, 01 min. Talbok. 

I en litterär studie följer författaren en tradition av "poetisk nihilism", som härrör ur ett utbrett tvivel på den 
kristna gudens existens och livets mening. Han börjar med att teckna såväl nihilismens rötter i romantiken 
som mystikens renässans. Exempel hämtas från Kierkegaard, Schopenhauer och Nietzsche men också 
svenskspråkiga diktare som Södergran, Diktonius, Ekelöf och Birgitta Trotzig. En betraktelse över den 
samtida poesin avslutar. 

MediaNr: CA61493 

Bättre än perfekt 

av Alexander Rozental. Natur & Kultur, 2021. Inläst av Charlie Haldén. 

06 tim, 23 min. Talbok. 

Perfektionism är ett komplicerat och sammansatt fenomen. Att vara noggrann, ambitiös och ha höga mål är 
förstås bra, men det kan också vara stressigt, ångestskapande och riskera att ens nära relationer påverkas. 
Här försöker man förklara och ge förståelse för perfektionistens beteende. Målet härvidlag är inte att man 
ska sänka sina ambitioner men däremot att få ett mer flexibelt förhållningssätt till uppgifter, åtaganden och 
relationer. 

MediaNr: CA60886 
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Two/faced 

av Thomas Sekelius. Bonnier fakta, 2018. Inläst av Charlie Haldén. 

02 tim, 03 min. Talbok. 

Smink är roligt. Smink är en konstform. Smink är för alla. Här lär du dig hur du med hjälp av makeup kan 
experimentera med ditt utseende. Hur skapar man glow? Hur funkar contouring? Och går det egentligen att 
få till ett par pussäkta läppar? Författaren berättar också om sig själv och om olika skeenden som betytt 
extra mycket i hans liv och tagit honom dit han är idag. Verksam som youtuber, musikartist, modell och 
föreläsare. 

MediaNr: CA60860 

Inställd apokalyps 

av Michael Shellenberger. Översatt av Ulrika Junker Miranda. Karneval förlag, 2021. Inläst av Ove Ström. 

20 tim, 12 min. Talbok. 

I boken utvecklar författaren argumenten för varför han anser att miljörörelsen de senaste decennierna har 
misstagit sig inte bara om klimatet, utan även om en rad andra frågor. I sin bok visar författaren även att flera 
av de populära symbolfrågor som miljöaktivister har propagerat för inte är sakligt grundade: Greenpeace 
räddade inte valarna. Skogsbränderna har inte blivit fler. Amazonas är inte världens lungor. Isbjörnarna 
håller inte på att försvinna. 

MediaNr: CA61218 

Så in i själen 

av Agneta Sjödin. The Book Affair, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

05 tim, 18 min. Talbok. 

En utforskande resa in i sig själv och sin själ. Vännen och författaren Paulo Coelho gav henne ett uppdrag 
2004 - att vandra pilgrimsleden till Santiago de Compostela ensam. Vandringen blev en milstolpe och en 
vändpunkt. I boken delar författaren med sig av sina egna och andras insikter och de verktyg som fungerat 
på temat själen, allt under mottot: "Det är svårt att finna lyckan inom sig, men det är omöjligt att finna den 
någon annanstans”. 

MediaNr: CA61682 

Vardagsskrock 

av Fredrik Skott. Polaris fakta, 2021. Inläst av David Zetterstad. 

15 tim, 10 min. Talbok. 

En bok om varför vardagsskrock fortfarande är något som engagerar oss, och som många av oss mer eller 
mindre tror på. Nycklar på bordet, fyrklöver, a-brunnar, blåsa ut ljusen på födelsedagstårtan och mycket mer. 
Fredrik Skott (1972-), doktor i historia och docent i nordisk folkloristik berättar om över hundra vanliga former 
av skrock och hur vissa har förändrats över tid. Tydor, spådomar, önskningar och föreställningar om tur och 
otur. 

MediaNr: CA61475 

Stad som inte längre är 

av Bengt Svensson. Bengt Svensson, 2021. Inläst av Camilla Borgström. 

07 tim, 22 min. Talbok. 

Skildrar Örebro, den stad som växte fram mellan den stora stadsbranden 1854 och funktionalismens 



 

20 

genombrott på 1930-talet. Författaren ger utrymme åt bakomliggande motiv och ambitioner samt lyfter fram 
de ansvariga och tongivande personer som präglade utvecklingen under denna tidsperiod. 

MediaNr: CA62801 

Sjöhärads bortglömda historia 

av Bengt Wadensjö. Dialogos, 2021. Inläst av Inga Pyk. 

07 tim, 47 min. Talbok. 

Den bygd som omfattar delar av Västbo och Mo härader i Småland och Kinds härad i Västergötland utgjorde 
under lång tid ett gränsland mellan Sverige och Danmark. Regionen är uppdelad på två landskap, tre län och 
två stift. Den präglas av en gemensam kultur och en gemensam historia. Bygden kallas här Sjöhärad. 
Författarna spårar ursprunget till bygdens särart och dess utveckling under fem tusen år fram till medeltidens 
slut. 

MediaNr: CA60861 

Kritvit? 

av Jeff Werner. Studentlitteratur, 2021. Inläst av Eric Linderholm. 

15 tim, 31 min. Talbok. 

Boken introducerar kritisk vithetsteori anpassad efter svenska förhållanden. Den prövar i ett antal konkreta 
tillämpningar hur vithetsperspektiv kan användas för att studera bland annat skönhetstävlingar och 
fototeknik, antik konst och modern design m.m. Boken vänder sig i första hand till studenter inom humaniora 
och samhällsvetenskap men passar också som introduktion för alla som vill orientera sig om kritiska 
vithetsperspektiv. 

MediaNr: CA62244 

Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Jennys pappa har autism 

av Eva Akne. Region Uppsala, 2021. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

00 tim, 10 min. Talbok med text. 

En barnbok som handlar om att ha en förälder med autism. Eva Akne har både skrivit och illustrerat boken. 

MediaNr: CA62381 

Flykten från Budapest 

av Jakob Blixt. Tukan förlag, 2022. Inläst av Åke Lindgren. 

04 tim, 12 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Uppdraget i London. Trots att Milton inte längre vet om han kan lita på Iona 
måste de samarbeta för att kunna rädda hans föräldrar. En tidsresa tar dem till 1940-talets Budapest. Staden 
både ockuperas av tyskarna och hotas av de sovjetiska styrkorna.  De möter svensken Raoul Wallenberg, 
en diplomat som gör allt för att skydda dem som hotas av förintelsen. Men att gömma flyktingar är allt annat 
än riskfritt. 

MediaNr: CA62237 
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Berätta tre saker 

av Callum Bloodworth. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av André Nilsson. 

06 tim, 33 min. Talbok. 

Allt Liv kan tänka på är döden. Hennes mamma har dött i en bilolycka, vilket gjort pappan deprimerad, och 
själv har Liv eventuellt fått corona efter att en kille kysst henne av misstag. Allt Dag kan tänka på är Liv. Av 
en slump har han hamnat utanför hennes dörr och Liv och han har börjat prata genom dörren. Liv och Dag 
fortsätter umgås på avstånd. De faller för varandra och det visar sig att de båda bär på mörka hemligheter. 

MediaNr: CA62106 

Vilda vågor 

av Katja Brandis. Översatt av Anna Hörmander Plewka. Tukan förlag, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

08 tim, 23 min. Talbok. 

Del 3 i serien Seawalkers som börjar med Farligt uppdrag. Livet på Blue Reef High School är inte sig likt. 
Skolan har invaderats av en massa nya reptilvandrare som ställer till kaos. Nu hotar dessutom en förödande 
orkan att dra in över Floridas kust. Hajvandraren Tiago, delfintjejen Shari och deras kompisar bestämmer sig 
för rida ut stormen till havs. Men är de verkligen säkra där? Och kommer Blue Reef High att finnas kvar när 
de återvänder?. 

MediaNr: CA62203 

Det rädda spöket 

av Petrus Dahlin. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Sari Eliasson. 

00 tim, 56 min. Talbok. 

Del 2 i serien Spökräddarna som börjar med Det instängda spöket. Tvillingarna Sam och Sara har fått ta 
över farmor och farfars spökutrustning och är ständigt på jakt efter nya spökmysterier att lösa. En dag träffar 
de på en familj som just har köpt sitt drömhus vid havet. Nu vet de knappt om de vågar bo kvar, för huset 
verkar vara hemsökt. Kanske kan Sam och Sara hjälpa till?. 

MediaNr: CA62204 

Tack vare Faith 

av Lucy Daniels. Översatt av Catharina Löwenhielm Hjelmqvist. B.  Wahlström, 2005. Inläst av Sari 
Eliasson. 

02 tim, 34 min. Talbok. 

Josies häst Faith har fått ett nytt hem hos Jill, en flicka som vill börja rida igen efter en olycka. Josie är den 
som känner hästen bäst, så Jill behöver hennes hjälp för att komma igång. Fjärde boken i serien 
Hästsko-sviten. 

MediaNr: CA62257 

Kaj lär sig rida 

av Katarina Ekstedt. Tukan Förlag, 2018. Inläst av Helena Gripe. 

00 tim, 19 min. Talbok. 

Femte fristående boken i serien om Kaj. Efter simning, hockey, skidor och fotboll har turen nu kommit till 
ridning. Kaj börjar i ridskola - en dröm för många barn - och det blir skojigt, spännande och, förstås, även lite 
läskigt. En saga med pedagogiska inslag och där huvudpersonen också får uppleva personliga fram- och 
motgångar som barnen kan känna igen sig i. För åldersgruppen 3-6 år. 
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MediaNr: CA62177 

Ett enda stort skämt 

av Micaela Favilla. Lilla Piratförlaget, 2021. Inläst av Ina Eklund. 

02 tim, 52 min. Talbok. 

Erka älskar att spexa, älskar skämt och ordvitsar. På klassens timme får han hela klassen att skratta så de 
gråter. Förutom Julian. Han bryr sig bara om sport och inte roliga skämt. Erka vill gärna få honom att skratta. 
En dag börjar de prata om orientering. Erka låtsas att han kan en massa om det och Julian och han 
bestämmer att de ska ses i skogen samma eftermiddag. Problemet är att Erka alltså inte vet ett dugg om 
orientering. 

MediaNr: CA60599 

Tolv och den frusna skogen 

av Aisling Fowler. Översatt av Betty Andersson. HarperCollins, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

09 tim, 20 min. Talbok. 

Tolv och den frusna skogen är första delen i serien Eldfödd. Tolv är en flicka som tränats för att bekämpa 
monstren i riket Ember. Hon har också har en egen agenda: att hämnas på dem, som tog hennes familj ifrån 
henne. När borgen som är hennes hem attackeras, tvingas hon att ge sig av på en livsfarlig resa, där hennes 
förflutna flätas samman med hennes eget öde och hela Embers framtid. 

MediaNr: CA62340 

Katten som kom in från kylan 

av Anja Gatu. B. Wahlströms, 2022. Inläst av Ronnie Bäck. 

01 tim, 36 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Man lever bara nio gånger. Sedan den lilla katten Samira Karlsson träffade 
Pälsa, Kattis, Karry och de andra djuren på Rosengård har hela hennes liv förändrats. Hon är nyrekryterad 
kattspion i ett nätverk som består av hemliga agenter som verkar i en värld dold för människorna. En dag 
berättar hunden Atlas om något fruktansvärt för henne: ett gäng kråkor har haft fest på en innergård och det 
var blod på marken. 

MediaNr: CA62296 

En hund till Hedda 

av Pernilla Gesén. Lilla Piratförlaget, 2022. Inläst av Ina Ekelund. 

02 tim, 54 min. Talbok. 

Hedda fyller år och det är åtta ljus på tårtan. Hon önskar sig bara en sak: en hund! Men Hedda får ingen 
hund på sin födelsedag, hon får skejtargrejer. Och en anteckningsbok. Hedda bestämmer sig för att skriva 
allt hon kan om hundar i den. Sen ska hon visa den för mamma, då kommer hon att förstå att Hedda är 
hundexpert. Det är klart att hon kan ta hand om en egen hund. Kapitelbok. 

MediaNr: CA62322 

Älgkungen 

av Maria Hellbom. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Daniella Liljeström. 

09 tim, 20 min. Talbok. 

Klara längtar efter sommaren. När det blir sommar ska hon åka till byn som hennes föräldrar kommer ifrån. 
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Där har hon en speciell vän, älgen Reynir. Älgen har visat henne skogen på ett nytt sätt, som en förtrollad 
värld med väsen och varelser som bara Klara verkar kunna se. Men den här sommaren innehåller också en 
faster som ska öppna restaurang och Aron, vars familj hyr en sommarstuga i närheten, som blir Klaras bästa 
kompis. 

MediaNr: CA61605 

Skyddsrum nr 2 

av Dan Höjer. Opal, 2022. Inläst av Ronnie Bäck. 

01 tim, 55 min. Talbok. 

På ytan är Agnes lägenhetshus som vilket gammalt hus som helst. Men det som döljer sig nere i 
skyddsrummet är det ingen som har förstått än. Snart börjar boende i huset bete sig annorlunda. Illaluktande 
vätska sipprar ur kranarna och stora, svarta rötter börjar växa sig igenom väggar och tak. Till slut finns det 
bara en sak att göra. Agnes måste ner i skyddsrummet och ta reda på vad som pågår. Thriller. 

MediaNr: CA62486 

Fängelsekuppen 

av Jens Lapidus. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Ronnie Bäck. 

01 tim, 33 min. Talbok. 

Del 5 i serien som börjar med Konstkuppen. Zashas pappa sitter i fängelse, och allt fler bevis pekar mot att 
han är oskyldigt dömd. Men Jonathan, Bollan och Z:a inser att polisens arbete går allt för långsamt, för de 
riktiga skurkarna gör sitt yttersta för att hinna förstöra bevisen som skulle kunnat frikänna pappan. Det blir 
den viktigaste och svåraste kuppen någonsin för Dillstaligan. För nu behöver de överlista både skurkarna 
och polisen. 

MediaNr: CA62206 

Om du lämnar mig här 

av David Levithan. Översatt av Ylva Stålmarck. Gilla böcker, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

08 tim, 06 min. Talbok. 

En dag är Ezras syster, Bea, plötsligt bara borta. Hon har inte berättat för någon vart hon ska, inte för 
pojkvännen, inte för sin bästa vän och inte heller för sin bror. Plötsligt hittar han emellertid en lapp med en 
mejladress som han inte känner igen. Kan den leda honom till systern? En ömsint och hoppfull bok om att 
röra sig framåt, bort från svåra hemförhållanden och mot en ljusare framtid. Om att hitta hem till hemmet 
man aldrig haft. 

MediaNr: CA62295 

H som i Harriet 

av Cecilia Lidbeck. Lilla Piratförlaget, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

05 tim, 58 min. Talbok. 

11-åriga Harriet har allt. Tillsammans med sin vackra mamma pendlar hon mellan villan i Provence, huset 
vid kusten och våningen i Madrid. På varje ställe står ett piano. Harriet har spelat så länge hon kan minnas. 
Men är inte mammas besatthet av Harriets pianospelande lite märklig? Varför har hennes mamma en 
brännskada hand? Harriet tror att hemhjälpen Daisy kan sitta på svaren. Daisy, som verkar veta mycket mer 
än hon vill säga. 

MediaNr: CA62249 
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De svarta svanarna 

av Ruth Lillegraven. Översatt av Ylva Kempe. Bokförlaget Hedvig, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

01 tim, 14 min. Talbok med text. 

En stor båt kraschar in i kajen vid fabriken i den lilla norska byn. Lite senare upptäcker Vanja, Sivert och Mo 
olja i vattnet. De vita svanarna har blivit helt täckta av den svarta sörjan. Kommer det från båten eller kan det 
vara den rika fabriksägaren som dumpar oljan i vattnet? Eller är hans mystiska assistent Loke ansvarig? Del 
1 i serien Klimatklubben. Lättläst. 

MediaNr: CA62442 

Typ jättekär, liksom! 

av Lotta Löfgren-Mårtenson. Saga Egmont, 2018. Inläst av Lena Löfenborg. 

00 tim, 56 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien om Emma. Emmas hösttermin börjar bra. Hon är tillsammans med Anders och de är lyckliga 
ihop. Fast allt är kanske inte helt perfekt. De ses inte så ofta längre och sms:ar knappt heller. Och vad är det 
med bästa kompisen Jonna? Helt plötsligt avslöjar hon att hon är typ jättekär, liksom. I Emma. Vad ska nu 
hända med framtiden? Emma känner sig ensammast i världen. Lättläst. 

MediaNr: CA62518 

Spökljuset 

av Mårten Melin. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Risto Hurskainen. 

00 tim, 23 min. Talbok. 

Skolan som spöksystrarna Maj och Nila går på måste spara pengar, det har några politiker bestämt. Rektor 
Sonja är inte glad, för det betyder att de inte kan bjuda barnen på frukt längre. Men då dyker Annabell upp, 
spöket som bor på skolans vind och hon kan en hel del spökkonster som hon tror kan hjälpa skolan. 
Kapitelbok. 

MediaNr: CA62328 

Vi var vargar 

av Katrina Nannestad. Översatt av Sabina Söderlund. Harper Collins, 2022. 

06 tim, 49 min. Talbok. 

När den ryska armén i slutet av andra världskriget marscherar in i Tyskland måste familjen Wolf fly från sin 
by. Barnen Liesl, Ott och Mia kommer ifrån de vuxna och är plötsligt är de på flykt helt ensamma mitt i kriget. 
Liesl, som är äldst, måste göra farliga saker för att överleva, för att ta hand om sina småsyskon, som hon 
lovat mamma. För att överleva måste Liesl bli en varg. 

MediaNr: CA62223 

Mammas vidriga kompis 

av Bengt Ohlsson. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Therese Stenshäll. 

02 tim, 19 min. Talbok. 

Henrik tycker illa om mammas kompis Fiona, och det verkar som om hon tycker lika illa om honom. Hur 
länge ska hon bo hos dem? I skolan har han fått en ny klasskompis, Elvira. Första dagen i klassen berättar 
hon öppet om sin ångestproblematik. Hon blir omedelbart en ledargestalt. Henrik berättar för Elvira om Fiona 
och hon tycker att han ska försöka få veta mer om Fiona. Henrik snokar igenom Fionas väskor, och gör där 
en kuslig upptäckt. 
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MediaNr: CA62349 

Vilken smash! 

av Joakim Persson. Idus förlag, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

01 tim, 08 min. Talbok. 

En dag börjar en ny elev i Nadirs klass. Nadir inser snart att den nya eleven verkar både cool och rolig att 
umgås med, efter skoltid. När är man egentligen kompis med någon? Och hur ska man våga vara sig själv 
till 100 % när spelreglerna är annorlunda i skolan och utanför den? Kapitelbok. 

MediaNr: CA62326 

Tvillingarnas tid 

av Åsa Rosén. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

12 tim, 12 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Väktarinnan. Det har gått några månader sedan sommarens dramatiska 
händelser och hotet mot viskorna är än en gång borta. Snart är det dags för vintersolståndet då 
skrindviskorna återkommer till Kaulinpää. Iza har med bävan sett fram emot att träffa Varkjaur igen, deras 
känslor för varandra går inte att dölja längre. Om kärlek och uråldrig magi i Tornedalens hisnande miljöer. 
Avslutande delen i trilogin Viskornas dal. 

MediaNr: CA62105 

Ett nytt hopp 

av Mårten Sandén. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Therese Stenshäll. 

02 tim, 52 min. Talbok. 

Del 1 i serien Dogstars. Dogstars, är ett superhjältegäng med fyra vänner – Anna, Horace, Sandro, Trixie - 
utvalda av världens hundar. Hundarna måste rädda jorden, men de behöver Dogstars hjälp. Endast de fyra 
vännerna med superkrafter kan sätta stopp för den mystiska Rimfrosts diaboliska plan att värma upp 
planeten. Men kommer de att hinna innan det är för sent?. 

MediaNr: CA62202 

Faktaböcker 

Lätta fakta om livet i dammen 

av Emily Bone. Översatt av Kersti Wittbom. Berghs, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

00 tim, 15 min. Talbok. 

Ännu en bok i serien Lätta fakta, nu om livet i dammens ekosystem som gestaltas    i bilder, ofta 
pedagogiskt över hela uppslag. I dammar kan man hitta många         livsformer. Vad äter en trollslända? 
Kan spindlar leva under vatten? Finns det vilda sköldpaddor i Sverige? Detta och mycket mer får du veta 
här. 

MediaNr: CA62047 

Dynamitgummor 

av Josefin Johansson. Mondial, 2021. Inläst av Varja Berg. 

04 tim, 37 min. Talbok. 
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Nobelpriset har sedan 1901 delats ut till personer som gjort stora insatser inom fysik, kemi, litteratur, 
fysiologi eller medicin, och efter några år också ekonomi. Sedan starten har antal manliga pristagare varit 
873, antalet kvinnor har varit 57. En av dem, Marie Curie, har fått priset två gånger, både i kemi och fysik. 
Författaren Josefin Johansson och illustratören Jonna Björnstjerna presenterar alla dessa dynamitgummor. 

MediaNr: CA60716 

Böcker på andra språk än svenska 

Böcker för vuxna 

White oleander 

av Janet Fitch. Back Bay Books, 2000. Inläst av Lisa Sculati. 

17 tim, 05 min. Talbok. 

Huvudpersonen Astrid är 12 år, när hennes mor döms till livstids fängelse för mord på sin älskare. Astrids 
tonårstid blir en vandring mellan olika fosterhem. Moderns starka personlighet präglar dottern även på 
avstånd och hindrar henne från att uppleva nära kontakt med andra människor. Gripande och trovärdigt om 
trasiga familjeförhållanden i USA under 1990-talet. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62178 

Shadows of Self 

av Brandon Sanderson. Tor, 2015. Inläst av Jared Brown. 

13 tim, 26 min. Talbok. 

Utspelar sig trehundra år efter händelserna i trilogin Mistborn. Scadrial befinner på modernitetens tröskel 
med järnvägar, elektrisk belysning och den första stålomgärdade skyskrapan. Waxillium Ladrian, som en 
gång återvänt från gränslandet till att bli styrande för metropolens Nobel House, får nu möta mord och terror i 
form av en kriminellt anstiftad konspiration. 

MediaNr: CA61505 

Violeta 

av Isabel Allende. Vintage Español, 2022. Inläst av Anahí Giacman-Ríos. 

13 tim, 17 min. Talbok med text. 

Året är 1920, flickan Violeta ser dagens ljus i den chilenska överklassfamiljen del Valle och spanska sjukan 
skördar liv världen över. Hundra år senare ligger Violeta på sin dödsbädd och ännu en pandemi drar över 
jorden. Romanen är skriven i form av ett långt brev från Violeta till barnbarnet Camilo, ett ömsint avsked där 
hon skriver fram såväl sin egen som Chiles dramatiska historia. På spanska. 

MediaNr: CA62309 

Böcker för barn 

The darkest minds 

av Alexandra Bracken. Hyperion, 2012. Inläst av Sarah White. 

15 tim, 29 min. Talbok. 

Första delen i trilogin The Darkest Minds. Nästan alla barn i USA har avlidit av en oförklarlig sjukdom. 
16-åriga Ruby har överlevt men har – tillsammans med andra överlevande – ådragit sig skrämmande 
förmågor som hon inte kan kontrollera. Skickad av sina föräldrar till ett ”rehabläger” får hon lära sig att frukta 
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och undertrycka sina nya krafter. Inom henne gnager dock tanken om de egentligen inte borde bemästra 
sina förmågor för att kunna överleva. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62258 

Arctic Star 

av Tom Palmer. Barrington Stoke Ltd, 2021. Inläst av Scott Ackerman. 

02 tim, 30 min. Talbok. 

Vintern 1943. Tonåringarna Frank, Joseph och Stephen är sitt första uppdrag till sjöss under andra 
världskriget. Deras fartyg är en del av en arktisk konvoj som ska till Ryssland för att leverera förnödenheter. 
Inför skrämmande fiendesattacker från både luft och hav, samt livsfarlig kyla och stormar, kommer pojkarna 
att ta sig hem igen? Mellanåldersbok. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62179 

The young world 

av Chris Weitz. Atom, 2015. Inläst av Kola Krauze. 

08 tim, 07 min. Talbok. 

New York styrs av tonåringar. En märklig sjukdom har slagit ut resterande befolkning och de unga 
överlevarna är nu organiserade i hårt styrda klaner. Jefferson, ledaren av Washington Square-klanen, är 
hemligt förälskad i Donna och de båda för en osäker tillvaro mitt i allt kaos. När en annan klanmedlem 
upptäcker nyckeln till vad som kan vara botemedlet för sjukdomen, beger sig fem tonåringar ut på en 
livsförändrande långresa med syftet att rädda mänskligheten. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62199 


