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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Faller jag faller du 

av Krillan Ahlsén. Bokfabriken, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

14 tim, 26 min. Talbok. 

Stenen som kastas in genom fönstret i huset som journalisten Iris just ärvt är bara första tecknet på att hon 
inte är välkommen på Österlen. Med en deprimerad tonårsdotter och en dement mamma kvar i Stockholm 
kämpar Iris för att rusta upp huset. På vinden hittar hon ett foto som föreställer pappan med en liten flicka. 
Fram växer en annan bild av den far hon trodde att hon kände. Fler skrämmande händelser inträffar och Iris 
börjar bli orolig. 

MediaNr: CA62498 

Verkligheten 

av John Ajvide Lindqvist. Ordfront, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

06 tim, 11 min. Talbok. 

Heidi Hallberg är stjärna i den populära realityshowen Hemma med Hallbergs. Det är konstant 
kameraövervakning som gäller för henne och familjen. Men en dag börjar det uppstå hack i verkligheten. 
Saker försvinner plötsligt, Heidis hand åker rakt igenom en solid dörr och trappsteg ändrar höjd. Hon börjar 
mer och mer tvivla på sitt livs realism. Är mannen och barnen hennes överhuvudtaget? Är hennes liv sant 
eller är allt en simulering?. 

MediaNr: CA62559 

Minnen och fantasier 

av Jossan Antonsson. LL-förlaget, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

02 tim, 43 min. Talbok med text. 

De lättlästa novellerna i Minnen och fantasier är skrivna av sju deltagare i skrivargruppen på Kulturcentrum 
Skåne i Lund, en kreativ kulturarbetsplats för personer med intellektuell eller kognitiv funktionsvariation. 
Gruppen har under flera år fördjupat sig i skrivande i olika genrer. Det senaste året har de fokuserat på 
noveller och arbetat utifrån olika teman som minnen, kärlek, rädsla, sorg och fantasi. 

MediaNr: CA62715 

I nödens stund 

av Jeffrey Archer. Översatt av Ann Margret Forsström. Saga Egmont, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

11 tim, 15 min. Talbok. 

Del 6 i serien som börjar med Harrys sång: en familjesaga. Lady Virginias dåliga finanser ser ut att vara 
bortom all räddning, tills en intet ont anande amerikan dyker upp. Kan han vara svaret på alla hennes 
problem? Harry har bestämt sig för att befria en författarkollega från ett av Sovjetunionens Gulagläger. Giles 
funderar på om han ska överge politiken och rädda sin älskade Karin, som befinner sig på andra sidan 
järnridån? Är hon en spion?. 

MediaNr: CA61730 
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En ärans man 

av Jeffrey Archer. Översatt av Ann Margret Forsström. Saga Egmont, 2020. Inläst av Ove Ström. 

12 tim, 13 min. Talbok. 

Del 7 i serien som börjar med Harrys sång. Harry Clifton inleder sitt största skrivarbete någonsin. Sebastian 
Clifton blir slutligen invald i styrelsen för Farthings Kaufman bank, men inte på sättet han hade önskat. 
Samtidigt blir hans begåvade dotter avstängd från skolan. Slutligen drabbar olyckan familjen Clifton när en 
oväntad diagnos ställer allt på ända. Avslutande delen i författarens serie Cliftonkrönikan. 

MediaNr: CA61731 

En vänskap 

av Silvia Avallone. Översatt av Johanna Hedenberg. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

15 tim, 54 min. Talbok. 

Om någon hade bett Elisa tala om exakt när hennes och Beas vänskap började skulle hon inte ha kunnat 
svara på det. Slutet är hon däremot säker på, trots att det har gått tretton år sedan dess gör det fortfarande 
ont. Elisa är en skygg kvinna, fortfarande blott i trettioårsåldern men kanske lite gammaldags. Hon tycker 
varken om att visa upp sitt liv eller att befinna sig på sociala medier. Men nu vill hon berätta historien om 
deras vänskap. 

MediaNr: CA62079 

Utpressaren 

av David Baldacci. Översatt av John-Henri Holmberg. Bokfabriken, 2022. Inläst av Risto Hurskainen. 

14 tim, 38 min. Talbok. 

Det är 1952. Krigsveteranen Aloysius Archer har suttit i fängelse för ett brott han inte begått. Nu jobbar han 
som privatdetektiv i Hollywood. Archer möter manusförfattaren Eleanor Lamb. Hon känner sig förföljd och 
hotad efter telefonsamtal på nätterna från en okänd person, hon fruktar för sitt liv. Cedric, också 
privatdetektiv, intresserar sig även han för Eleanor och hennes vänner inom filmindustrin. Archer söker upp 
honom och finner honom död. 

MediaNr: CA62471 

En hund begraven 

av Sophia Bennett. Översatt av Birgitta Wernbro-Augustsson. Forum, 2022. Inläst av Linda Norgren. 

12 tim, 56 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Windsorknuten. En folkomröstning har delat landet och det sista drottningen 
behöver är fler problem. Men när en oljemålning föreställande den kungliga yachten, Brittania dyker upp på 
en utställning börjar hon ana oråd. När en kropp därefter hittas i slottets pool finner sig drottningen återigen i 
mitten av en mordutredning. Med Rozie vid sin sida tar hon sig an fallet fast besluten att lösa gåtan innan 
mördaren slår till igen. 

MediaNr: CA62468 

Syndoffer 

av Jeanette Bergenstav. Norstedts, 2021. Inläst av Toya Westberg. 

13 tim, 21 min. Talbok. 

Två personer blivit brutalt mördade i Torshammarskolans nyrenoverade bildsal, utan att någon sett eller hört 
något. Frilansjournalisten Jennifer råkar kliva rakt in på brottsplatsen. Istället för att larma polisen tar hon 
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närgångna bilder av de sargade kropparna. Något väcks i den före detta kriminalreportern. Snart inträffar 
ännu ett mord, i ett lugnt radhusområde i närheten. Jennifer blir allt djupare indragen i mordgåtan. 

MediaNr: CA61681 

Spionen Bergling 

av Jonas Bonnier. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

11 tim, 18 min. Talbok. 

Namnet Stig Bergling har varit lika med spioneri ända sedan han greps i Israel 1979. En kvinnokarl, gift 
många gånger men aldrig med den som var hans stora kärlek. Gång på gång gäckade han den svenska 
rättvisan, inte minst genom den spektakulära rymningen i oktober 1987. Men hur framgångsrik var han 
egentligen, Stig Bergling? Vem tjänade på hans eskapader, och vem offrades för att han skulle gå fri. 

MediaNr: CA62076 

Den hemliga våningen 

av Kelly Bowen. Översatt av Annika Sundberg. Historiska media, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

11 tim, 54 min. Talbok med text. 

London 2017. Lia får veta att mormor, Estelle Allard, har testamenterat en exklusiv våning till henne, i Paris. 
Den har stått orörd sedan andra världskriget och är en skattkammare full av dyrbara konstverk, smycken och 
kläder. Men mest chockerande är fynden av nazipropaganda. Genom att ta reda på konstverkens ursprung 
hoppas Lia få veta sanningen om sin mormor. Romantisk historisk roman av kanadensiska författaren Kelly 
Bowen. 

MediaNr: CA62742 

Projekt jul 

av Cathy Bramley. Översatt av Helen Ljungmark. Piratförlaget, 2021. Inläst av Toya Westberg. 

11 tim, 44 min. Talbok. 

Merry hade tänkt tillbringa julen med sin pojkvän men när hennes frieri inte riktigt går som förväntat står hon 
plötsligt hemlös och ensam. Cole är nyskild och saknar sina barn som flyttat till Kanada med sin mamma så 
han lägger ner ännu fler arbetstimmar i sin byggfirma. Såväl Merry som Cole har bestämt sig för att julen är 
inställd i år. Så hur i hela världen kommer det sig att de blir ansvariga för att arrangera stadens julfirande? 
Feelgood. 

MediaNr: CA62475 

Toner från en stilla skog 

av Laila Brenden. Översatt av Ingela Olofsson. Boknöje, 2021. Inläst av Ylva Törnlund. 

13 tim, 55 min. Talbok. 

Under alla år har bygdens folk tittat misstänksamt på Ane Solingen, kvinnan med de ovanliga ögonen och en 
inre styrka. Är det hennes styrka som gör att byborna tar avstånd från henne? Men så möter hon Hans och 
tillsammans med honom finner hon lyckan på en liten plats djupt inne i skogen. En dag händer något 
oförutsett vid den lilla stugan. Ane vet vad hon måste göra; men inte att det kommer att förändra hennes liv 
så dramatiskt. 

MediaNr: CA62284 

En enkel till Indien 

av Cassandra Brunstedt. Louise Bäckelin förlag, 2022. Inläst av Marika Bergström. 
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11 tim, 50 min. Talbok med text. 

Modejournalisten Ellas dröm blir till verklighet när hon tackar ja till tjänsten som chefredaktör för världens 
största modemagasin, som ska lanseras i Skandinavien. Men mitt i drömmen inser Ella att hon borde varit 
försiktig med vad hon önskade sig. Utmattad och besviken bokar hon en enkel biljett till Indien och checkar 
in på ett ashram. Där möter hon meditationsläraren Amit som öppnar hennes ögon på fler sätt än hon trodde 
var möjligt. 

MediaNr: CA62769 

Hemligheten 

av Anna Bågstam. Norstedts, 2022. Inläst av Malin Halland. 

09 tim, 57 min. Talbok med text. 

Affärsmannen Petter Larsson hittas mördad på sitt kontor. Det är flickvännen Alex som hittar honom, och när 
chocken har lagt sig inser Alex att det är mycket Petter har hållit dolt för henne. Alex jobbar på den 
advokatbyrå där Petter var klient, men det är hennes tystlåtna kollega Lydia som verkar veta mest om 
Petters hemligheter. Vem var han egentligen, mannen som hon trodde att hon lärt känna?. 

MediaNr: CA62780 

De dödas galleri 

av Chris Carter. Översatt av Bo Samuelsson. Jentas, 2021. Inläst av Dan Bratt. 

16 tim, 27 min. Talbok. 

Efter en fullkomligt oväntad händelseutveckling blir kriminalinspektörerna Hunter och Garcia indragna i ett 
samarbete med FBI för att spåra en seriemördare vars jaktmarker inte har några gränser. En psykopat som 
älskar det han gör därför att för honom är mord mycket mer än bara att döda, det är en form av konst. 

MediaNr: CA62316 

Kärlekens exil 

av Sandy Harry Ceesay. Albert Bonniers Förlag, 2022. Inläst av Ove Ström. 

02 tim, 04 min. Talbok. 

Kamil och Peti är barn när familjen lämnar Sverige för Paris, kärlekens stad och som deras gambiske pappa 
älskar. Livet på ’2, Rue Lamarck’ slås dock sönder när mamman dör. När Kamil dessutom senare, som ung 
vuxen, utsätts för ett hatbrott kompliceras hans relation till fadern ytterligare. Under tiden pågår en spirande 
kärlekshistoria mellan Kamil och jämnårige Lamin. En poetisk roman om migration, våldsamhet och förlust, 
kärlek och överlevnad. 

MediaNr: CA62561 

Soluppgång över strandpromenaden 

av Jenny Colgan. Översatt av Birgitta Karlström. Norstedts, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

10 tim, 52 min. Talbok med text. 

Del 4 i serien som börjar med Det lilla bageriet på strandpromenaden. Marisa Rosso kämpar med sorgen 
efter älskade morfar. Hon tar sin tillflykt till den lilla tidvattenön Mount Polbearne, vid foten av Cornwall. Hon 
behöver vara ifred men att bli lämnad i fred visar sig inte helt lätt. Kan den livliga gemenskapen i det lilla 
samhället hjälpa Marissa att hitta tillbaka till glädjen, där på den lilla ön vid världens ände?. 

MediaNr: CA62768 
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Ett fynd att dö för 

av Anders De la Motte. Forum, 2022. Inläst av Ove Ström. 

11 tim, 37 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Döden går på visning. Det är högsommar på Österlen och den stora 
antikmarknaden i Degeberga ska just gå av stapeln, men ett brutalt mord på en ökänd antikhandlare chockar 
besökarna. Vinston och Esping dras in i fallet och snart inser de att antikvitetsvärlden är full av gamla 
konflikter och gåtor som är ovanligt svåra att lösa. Frågan är bara vem som är beredd att döda i jakten på 
det stora fyndet?. 

MediaNr: CA62512 

Den sista hemligheten 

av Lucy Diamond. Översatt av Birgitta Karlström. Printz Publishing, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

16 tim, 00 min. Talbok med text. 

Familjen Sheppard drabbas av en tragedi när den omtyckte Patrick plötsligt går bort. För Patricks bror, Dan, 
betyder familjen allt. Han bestämmer sig därför för att ta sin brors plats och hjälpa till och städa upp i 
familjens sorg; ett löfte han tidigare gett till sin bror om någonting oförutsett skulle inträffa. När han väl sätter 
sig in i sin brors affärer upptäcker han dock hemligheter, någonting som skulle djupt såra familjen om han 
skulle avslöjade dem. 

MediaNr: CA62827 

Den onda systern 

av Karen Dionne. Översatt av Molle Kanmert Sjölander. Bokförlaget Nona, 2021. Inläst av Camilla Bard. 

09 tim, 08 min. Talbok. 

I femton år har Rachel suttit i frivillig exil på en psykiatrisk klinik, eftersom hon är övertygad om att hon är 
ansvarig för sina föräldrars död. Men när det kommer fram nya detaljer kring morden återvänder Rachel till 
familjens stora timmerstuga, djupt inne i Michigans skogar, för att söka efter svar. Där upptäcker hon att ett 
hem kan vara fyllt av obeskrivlig ondska. Spänningsroman. 

MediaNr: CA62339 

Till minne av en mördare 

av Pascal Engman. Bokförlaget Forum, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

18 tim, 54 min. Talbok. 

Under den heta "VM i fotboll-sommaren" 1994 sker ytterligare ett mord i skuggan av Mattias Flinks 
massmord i Falun. Det faller på den nyss hemkomne FN-soldaten och polisen Tomas Wolf att hitta 
mördaren. Till sin hjälp har han Vera Berg – en korrupt kvällstidningsreporter, på flykt från sin ex-pojkvän och 
hans MC-gäng. Första delen i en ny serie av författarna. 

MediaNr: CA62152 

Fas 3 

av Åsa Ericsdotter. Forum, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

13 tim, 26 min. Talbok. 

Celia, forskare vid Harvard, har hittat ett botemedel mot Alzheimer. Hennes pappa lider av sjukdomen och 
hon är beredd att göra vad som helst för att rädda honom. Strax efter att Fas 3-försöken inletts sker en rad 
oförklarliga terrordåd. En 86-åring hugger ner sina medboende på ålderdomshemmet. En masskjutning 
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ödelägger ett IKEA-varuhus. Forskaren Adam inleder en undersökning för att hitta sambandet mellan det 
nya läkemedlet och morden. 

MediaNr: CA62422 

Än brinner lågan 

av Susanne Fellbrink. Bokfabriken, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

08 tim, 21 min. Talbok. 

Del 4 i serien som börjar med Än sjunger hon inga sånger. Artisten och mångsysslaren Cilla Fallander 
startar en festvåning i Sundsvall, vilket inte går helt smärtfritt. Förutom problem med illasinnade kockar och 
okända inkräktare hör hon konstiga ljud inifrån fläktrummet. Men bara på nätterna och bara när hon är 
ensam kvar. En natt gör hon en fruktansvärd upptäckt i en sopcontainer och kastar sig handlöst ut i den kalla 
vinternatten. 

MediaNr: CA62266 

En kärlekshistoria i Cornwall 

av Liz Fenwick. Översatt av Dorothee Sporrong. Norstedts, 2022. Inläst av Malin Wahlstedt. 

13 tim, 42 min. Talbok. 

I samband med en skilsmässa flyttar Theo in i den fallfärdiga Fiskarstugan vid floden Tamar på gränsen 
mellan Devon och Cornwall. Snart hittar hon en plåtlåda med brev. Breven berättar om den omöjliga 
kärleken mellan lady Alice Neville och fiskeförvaltaren Zachariah Carne. Theo pusslar ihop berättelsen om 
två unga förälskade som var före sin tid, en berättelse som på ett märkligt och ödesmättat sätt vävs samman 
med hennes egen historia. 

MediaNr: CA62435 

Att fejka en bestseller 

av Anneli Fichtelius. Lind & Co, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

11 tim, 46 min. Talbok. 

Vanna Carlsson drömmer om ett liv som författare. Trots ständiga refuseringar är hon övertygad om att 
succéromanen finns någonstans i henne. På en skrivarkurs möter hon förläggaren Julia som ger henne nytt 
hopp. Boken blir en enorm framgång. Framtiden ser ljus ut, men bara hon och Julia vet hur hennes roman 
blivit till. Vad kommer att hända om den mörka hemligheten bakom Vannas bestseller avslöjas?. 

MediaNr: CA62524 

Galanterna 

av Mia Franck. Förlaget, 2021. Inläst av Malin Wahlstedt. 

08 tim, 11 min. Talbok. 

Det är skottåret 1912 i Helsingfors. I huset Hoppet bor bästa väninnorna Dagmar och Hilma och deras hem 
är samlingspunkten för en fyrklöver tillsammans med Klara och Ebba, samtliga självförsörjande 
yrkeskvinnor. De har alla sina drömmar om ett större liv. Frihetslängtan bubblar under ytan. Väninnorna 
utmanar gränserna: de klär sig i kostym och går ut som män och dansar, de tar risker som kan sluta illa. 

MediaNr: CA62421 

Mördande rättvisa 

av Ramona Fransson. Anomar Förlag, 2021. Inläst av Anni Bernhard. 
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08 tim, 43 min. Talbok. 

Två unga killar hittas mördade i Hjällboskogen och fastbundna vid ett träd. Hassim och hans team får veta 
att killarna begått grova våldtäkter men inte fått några straff på grund av sin låga ålder. En ny kollega, 
kriminalinspektör Ellinor Ljung, placeras i Hassims team och han vet inte riktigt hur han ska ta det. Det 
inträffar ytterligare ett mord. En ung flicka har sänkts ner i Oxsjön. Men vem är hon? Varför är det ingen som 
saknar henne?. 

MediaNr: CA62417 

Barnmorskans löfte 

av Emily Gunnis. Översatt av Maria Store. Printz Publishing, 2022. Inläst av Charlie Haldén. 

12 tim, 34 min. Talbok med text. 

Familjen Hilton håller på att förbereda nyårsfesten 1969 på Yew Tree Manor när deras dotter Alice 
försvinner. Den unga bonden Bobby var den som sist såg Alice och han blir direkt misstänkt för hennes 
försvinnande. Han förnekar inblandning men förgäves. I nutid arbetar arkitekten Willow med ett projekt på 
Yew Tree Manor och hon inser snart att marken bär på många hemligheter. Hon börjar nysta i det förflutna 
och samtidigt försvinner ännu ett barn. 

MediaNr: CA62529 

Kaktus 

av Sarah Haywood. Översatt av Fredrika Spindler. HarperCollins, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

11 tim, 02 min. Talbok. 

Susan Green har full koll på läget och en tydlig bild av hur hon vill att livet ska vara. Hon har en lägenhet 
som är perfekt att bo själv i och ett jobb som passar hennes logiska tänkande, här finns ingen plats för 
smetiga och kletiga känslor. Men när Susans mamma oväntat går bort, samtidigt som hon upptäcker att hon 
själv ska bli mamma, blir hennes största rädslor plötsligt verklighet. Hon håller på att förlora kontrollen. 

MediaNr: CA62269 

Ett lik för mycket 

av Carin Hjulström. Forum, 2022. Inläst av Varja Berg. 

18 tim, 05 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Bara ett litet mord. Elitsoldaten Maria Storm och skådespelerskan Siri 
Ehrensvärd passerar varandra vid plantskolan och de byter några ord. Därefter försvinner Maria utan ett 
spår. Polisen Olle Magnusson tar hjälp av Missing People för att leta i skogarna. Samtidigt har en varg rivit 
får i området. Anton vill vinna Cecilias kärlek men för att kunna det måste han nog först övervinna sin 
hästrädsla. 

MediaNr: CA62310 

Det elfte manuset 

av Anne Holt. Översatt av Barbro Lagergren. Piratförlaget, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

13 tim, 18 min. Talbok med text. 

Del 11 i serien som börjar med Blind gudinna. En pandemi har tagit över världen. Hanne Wilhelmsen, en 
legend inom polisen, är sedan länge pensionerad. Polisassistent Henrik Holme arbetar med ett mord som 
ingen annan bryr sig om, en kvinna har hittats naken i bagageutrymmet till en bil. Kroppen är oskadad men 
ansiktet sönderslaget. Hon är inte anmäld saknad, ingen vet vem hon är. Holme vänder sig till sin gamla 
mentor Hanne Wilhelmsen för hjälp. 
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MediaNr: CA62836 

Systrarna och ensamheten 

av Simon Häggström. HarperCollins, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

14 tim, 09 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Flickorna som sprang. Markus Lundström och Natalia Volotkova från 
människohandelsgruppen får ett samtal från Jennifer. Hon är orolig för sin storasyster och poliserna lovar att 
undersöka saken. De lyckas hitta Amanda och förstår direkt att hon är fångad i en värld full av pornografi, 
prostitution och droger. När poliserna kör fast inser Jennifer att hon är den enda som kan rädda sin syster. 

MediaNr: CA62115 

Breven som länkar oss samman 

av Anne-Lie Högberg. Louise Bäckelin förlag, 2022. Inläst av Charlie Haldén. 

08 tim, 14 min. Talbok. 

Maria älskar sitt lilla faluröda pensionat som ligger vid Mälarens strand. Stället hon drivit i tio års tid. När det 
tillfälligt måste stängas ner rasar hennes tillvaro och hon tvingas fylla sin tid med annat. Av en slump hittar 
hon ett brev i sin mormors gamla sekretär, ett brev som hennes mormor själv har skrivit och som aldrig 
nådde mottagaren. Mysteriet blir som en drog för Maria och hon börjar gräva i sin mormors förflutna. 

MediaNr: CA62548 

Anomali 

av Anders Jallai. Pub Lic, 2021. Inläst av Anna Döbling. 

08 tim, 59 min. Talbok. 

Del 12 i serien som börjar med Spionen på FRA. Mitt i högsommaren hittar två barn en skelettdel i Ålands 
hav. En skelettdel som borde fått stanna kvar i havet. När Göran Filipson, chef för militärens hemligaste 
enhet, ber den avhoppade underrättelseoperatören Anton Modin att beslagta fyndet gör han det motvilligt. Ju 
mer Modin forskar i fyndets historia ju mer förstår han att det hände något märkligt i Sverige på 1970-talet. 
Spionthriller. 

MediaNr: CA62247 

Onda drömmar 

av Anna Jansson. Norstedts, 2022. Inläst av Christer Modin. 

13 tim, 40 min. Talbok. 

Del 24 i serien som börjar med Stum sitter guden. Amelie har träffat Laura och blivit blixtförälskad. De flyttar 
ihop utan att känna varandra. När Amelie ska passa Lauras treårige son försvinner han. Maria Wern har 
förlorat sin man och hanterar sorgen genom att gräva ner sig i arbete. Hon tar extrapass i yttre tjänst. En 
pojke har försvunnit mitt i en snöstorm. Maria måste ta reda på hur allt hänger samman, mitt i sin egen 
privata tragedi. 

MediaNr: CA62012 

Andra sidan månen 

av Mari Jungstedt. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

09 tim, 10 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Innan molnen kommer. En nyförälskad man och kvinna hittas mördade i en 
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badtunna på en enslig gård på nyårsdagen. De är ihjälskjutna med pilbåge. Kvinnan är från Spanien, 
mannen från Sverige men bosatt i Málaga. Hector Correa blir ansvarig för utredningen från spanskt håll och 
till sin hjälp har han svenskan Lisa Hagel. Fallet visar sig ha kopplingar till skumma miljöer i Marbella och 
händelser från det förflutna. 

MediaNr: CA62545 

Dödsjö 

av Elinor Kapp. Bokfabriken, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

08 tim, 47 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Sjörök. Kriminalkommissarie Eddie Öhlund kallas till ett vägbygge ute på 
Tjörn. En grävmaskinist har upptäckt kvarlevorna efter ett spädbarn. Stenungsundspolisens utredning kan 
inte avgöra vem som grävt ner barnet och varför, men när ytterligare ett bylte påträffas i närheten inser 
Eddie att han och kollegorna står inför en prövning som de kanske aldrig kommer att hämta sig ifrån. 

MediaNr: CA62274 

Fadern 

av Pia Kask. Hoi Förlag, 2021. Inläst av Ylva Törnlund. 

14 tim, 22 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Bestraffaren. En väktare hittas avrättad. På hans bröst sitter en lapp med 
texten Till mitt hjärta från pappa och det dröjer inte länge förrän två liknande mord sker. Rollins och 
utredningsgruppen hittar snart en gemensam nämnare för offren, de har alla blivit anmälda för våldtäkt, men 
åtalen har lagts ner. Hannah blir alltmer intrasslad i sitt förflutna och spänningarna mellan henne och Rollins 
växer. 

MediaNr: CA62446 

Lite krasslig, bara 

av Stephen King. Översatt av Lena Jonsson. Novellix, 2018. Inläst av David Zetterstad. 

00 tim, 51 min. Talbok. 

Om ditt undermedvetna försöker säga någonting till dig - skulle du förstå det? Eller snarare, om ditt 
medvetna jag försöker tvinga dig ur en illusion, skulle du låta det hända trots att det innebar total katastrof? I 
Stephen Kings bisarra värld kan allt hända. Eller har det kanske redan hänt? Novell. 

MediaNr: CA62248 

Flickan i Stenparken 

av Nilla Kjellsdotter. Norstedts, 2022. Inläst av Sara Losten. 

09 tim, 50 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med I rättvisans blod. En tonårsflicka hittas halvt ihjälfrusen mitt i vintern. Hon är illa 
tilltygad och pratar knappt. Mysteriet tätnar när det visar sig att ingen har anmält henne saknad. Medan 
kriminalpolisen Mija försöker balansera sitt privatliv och den växande arbetsbördan kommer utredningen allt 
närmare henne själv. Den lastbilschaufför som hittade tonårsflickan, är han verkligen den som Mija tror?. 

MediaNr: CA61984 

Inte vilken håla som helst 

av Barbara Kjellström. Lind & Co, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 
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10 tim, 40 min. Talbok. 

Charlotta Silverstake tvingas lämna lyxlivet på Östermalm och hamnar av en slump på landet. Omgiven av 
en skock halvgalna höns och grannar som vägrar prata med varandra träffar hon Robert, ortens veterinär. 
Med oväntat gröna fingrar och oanad förmåga att mäkla fred stormar Charlotta in och vänder upp och ner på 
det mesta i byn. Frågan är bara: Är hon verkligen redo för en helt ny livsstil och ett nytt förhållande?. 

MediaNr: CA62432 

Julstök i Halleholm 

av Ruth Kvarnström Jones. Översatt av Mats Foerster. Printz, 2021. Inläst av David Zetterstad. 

11 tim, 53 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Lovisas val. Det är höst i det idylliska skärgårdssamhället Halleholm. Lovisa 
har planer på att starta stans bästa bageri och kärleken spirar mellan henne och Axel. Men minnena från 
Lovisas syster som dött i cancer plågar henne och när Axels mamma insjuknar ställer det till stora problem 
mellan Lovisa och den praktiskt lagda onkologen Axel. Och vad döljer bästa vännen Rebecca för Lovisa?. 

MediaNr: CA61729 

Den nionde kretsen 

av Victoria Larm. Norstedts, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

11 tim, 17 min. Talbok. 

Första delen om familjen Seigel. Det är 1930-tal i Stockholm. Livia är sjutton år, infödd i en av Sveriges 
rikaste redarfamiljer, men knappast den som ska ta över företaget. Hennes far ser henne som ett hopplöst 
fall ända sedan moderns död. Vid en dekadent fest skapar ett bombhot panik bland gästerna och ett 
värdefullt föremål försvinner. Detta föremål visar sig vara nyckeln till familjens stora gåta: Livias farbrors och 
arvtagaren Henriks plötsliga försvinnande. 

MediaNr: CA62604 

Sidenvägen 

av Jacob Lindfors. Piratförlaget, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

20 tim, 24 min. Talbok. 

Andra delen i en serie som började Vinterpacket. Brottsnätverket Vinterpackets ledare har skjutits till döds av 
Försvarsmakten. Men någon anlitade honom för att sätta Norrland i brand, och spåren leder till Himalaya. 
Mattias Kassian och hans kollegor beger sig till Centralasien för att jaga svar. Där väntar dock en fara som 
ingen kunnat föreställa sig och de måste de ta sig igenom krigets Afghanistan som precis fallit i talibanernas 
händer. 

MediaNr: CA62281 

I lögn och lust 

av Pernilla Lindroos. Ordberoende förlag, 2020. Inläst av Varja Berg. 

08 tim, 00 min. Talbok. 

Lucky och Viktoria, vars liv kommit i gungning, träffas i en liten fiskeby på Marockos kust. Deras olika 
värderingar krockar genast, men de finner trots allt en vänskap och ett stöd i varandra. Dessvärre upptäcker 
kvinnorna snart något ofattbart, något som väver samman deras liv för alltid, samtidigt som det trasar sönder 
allt. Feelgood. 

MediaNr: CA62415 
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Vardagar 

av Ulf Lundell. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

11 tim, 09 min. Talbok. 

Del 7 av Ulf Lundells dagboksurval sträcker sig från 22 april 2021 till 24 september 2021. Reflektioner från 
den lilla världen på gården på Österlen blandas med tankar om den stora världen som han mestadels tar del 
av från olika medier. Första raden: ”Fick min första spruta igår”. Sista stycket: ”Man ska aldrig glömma att / 
Ungern är Sverigedemokraternas förebildsland / Särskilt inte året 2022”. 

MediaNr: CA62499 

Vardagar 

av Ulf Lundell. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

16 tim, 02 min. Talbok. 

Del 6 av Ulf Lundells dagboksurval sträcker sig från 7 september 2020 till 16 april 2021. Reflektioner från 
den lilla världen på gården på Österlen blandas med tankar om den stora världen. Covid-19 och restriktioner 
får ett stort utrymme och Lundell är kritisk till antivaxxare och konspirationsteoretiker. Han berättar om sitt 
privatliv och gör vassa och syrliga kommentarer till samtida politiska fenomen och samhällstendenser. 

MediaNr: CA62492 

En eld 

av Megha Majumdar. Översatt av Niclas Hval. Bokförlaget Tranan, 2022. Inläst av Varja Berg. 

07 tim, 13 min. Talbok. 

I Calcuttas slum lever tre personer: Jivan, en muslimsk tjej som går i en fin skola, som efter ett 
Facebookinlägg bli anklagad för att ligga bakom ett terrordåd. Magister Sir, Jivans gymnastiklärare, som gör 
karriär i ett högernationalistiskt parti där han trots sina tvivel måste attackera sin elev i offentligheten. Lovely, 
en transperson, som tagit engelskalektioner av Jivan och som skulle kunna ge henne alibi. Hyllad 
debutroman. 

MediaNr: CA62514 

Såld på en måndag 

av Kristina McMorris. Översatt av Emö Malmberg. Louise Bäckelin förlag, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

10 tim, 45 min. Talbok. 

Boken börjar på den amerikanska landsbygden 1931, mitt under depressionen med hög arbetslöshet och 
matbrist. Reportern Ellis Reed dokumenterar och fotograferar situationen där han bevittnar barn som lämnas 
bort i hopp om ett bättre liv, för att kunna ha råd med mat och husrum. Minderåriga som sitter vid vägkanter 
med skyltar om halsen: till salu. Boken är inspirerad av ett verkligt tidningsfotografi som mötte förtvivlade 
läsare på den tiden. 

MediaNr: CA62423 

Daisys gamla folkabuss 

av Ali McNamara. Översatt av Sofia Ejheden. Lavender Lit, 2021. Inläst av Malin Halland. 

09 tim, 56 min. Talbok. 

Ana har ärvt en trasig folkabuss, hon lagar den och åker till St Felix, Cornwall. Havsluft och fish and chips är 
precis vad hon behöver. Väl på plats hittar hon gamla vykort som gömts i folkabussen, skrivna på 1950-talet. 
Vykorten är inte ivägskickade. Ana ser det som ett tecken att hon måste hitta personen som skulle fått dem. 
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När folkabussen behöver renoveras får att få tillbaka sin lyster börjar även Ana hitta tillbaka till sig själv. 

MediaNr: CA61658 

Mittlandet 

av Johanna Mo. Romanus & Selling, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

10 tim, 16 min. Talbok med text. 

Del 3 i serien som börjar med Nattsångaren. Juni 1999. Sista kvällen med studentgänget slutar med att 
Mikael försvinner spårlöst. 20 år senare hittas hans skelett i Mittlandsskogen på Öland, det är uppenbart att 
han blivit mördad. Mikaels efterlevande måste få ett avslut och Hanna Duncker och hennes kollegor vid 
Kalmarpolisen kallas in för att ta reda på vad som egentligen hände. 

MediaNr: CA62608 

Mord i lönndom 

av Jan Mårtenson. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Åke Lindgren. 

10 tim, 34 min. Talbok. 

Antikhandlare Homan har lovat hjälpa en hög tjänsteman i Regeringskansliet som anklagas för våldtäkt. Det 
var ett misstag. Han finner sig snart indragen i en härva av vapenexport, underrättelsetjänster och Estonias 
förlisning. Dessutom trubbel i äktenskapet. Tur då att han kan trösta sig med kultur, antikviteter och god mat. 

MediaNr: CA62547 

Natten. Sömnen. Döden. Och stjärnorna 

av Joyce Carol Oates. Översatt av Fredrika Spindler. HarperCollins, 2022. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

32 tim, 20 min. Talbok. 

När Whitey McClaren, före detta borgmästare och en respekterad man i samhället, försöker hindra två 
poliser som brutalt misshandlar en ung man, blir han själv angripen. Den korta tid som återstår av hans liv 
tillbringar han på sjukhus, omgiven av sin hustru Jessalyn och de fem vuxna barnen. Roman om hur en 
familj prövas i svallvågorna av en tragedi, hur banden mellan familjemedlemmarna påverkas och hur var och 
en reagerar på sitt eget vis. 

MediaNr: CA62210 

Jag står här och stryker 

av Tillie Olsen. Översatt av null. Romanus & Selling, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

04 tim, 37 min. Talbok. 

Den amerikanska författaren Tillie Olsen har hyllats som skildrare av den kvinnliga tystnaden och i hennes 
prosa finns ett tryck av vrede, sorg och ensamhet som talar lika mycket till kvinnor idag som när den skrevs. 
Konflikten mellan rollerna som maka, mor och författare var i allra högsta grad självupplevd och först vid 49 
års ålder, när yngsta dottern började skolan, kunde Olsen realisera sitt skrivande. Noveller. 

MediaNr: CA62497 

Bland hittegods och vilsna hjärtan 

av Helen Paris. Översatt av Emeli André. Etta, 2021. Inläst av Toya Westberg. 

12 tim, 21 min. Talbok med text. 

Dot skulle egentligen leva livet i Paris, med ett spännande jobb och den stora kärleken. Istället arbetar hon 
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på hittegodsavdelningen i London och bor hos sin mamma. Hon trivs med sitt inrutade liv, men allting 
förändras den dag en äldre man kommer in och efterlyser sin döda frus väska. Dot bestämmer sig för att 
göra allt för att återförena mannen med väskan, vilket tar henne ut på en resa både i världen och i sitt eget 
förflutna. Feelgood. 

MediaNr: CA62611 

Kärleksbrevet 

av Lucinda Riley. Översatt av Anna Thuresson. Bazar förlag, 2022. Inläst av Elisabet Thorborg. 

19 tim, 05 min. Talbok med text. 

När skådespelaren sir James avlider 95 år gammal efterlämnar han en hemlighet som är så chockerande att 
den skulle kunna skaka det brittiska etablissemanget i grunden. Joanna Haslam, ung ambitiös journalist, är 
på skådespelarens begravning och hamnar bredvid en gammal kvinna som senare skickar henne ett brev. 
Joanna är hemligheten på spåret men det finns starka krafter som gör allt för att hindra henne från att 
avslöja sanningen. 

MediaNr: CA62078 

Morden i Fleat House 

av Lucinda Riley. Översatt av Anna Thuresson. Bazar förlag, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

16 tim, 58 min. Talbok. 

En elev på en avlägset belägen internatskola i Norfolk hittas död, rektorn insisterar på att det var en olycka. 
Polisen kan dock inte utesluta att det rör sig om ett brott och den ambitiösa kriminalinspektören Jazmine 
”Jazz” Hunter får utredningen på sitt bord. Omständigheterna kring elevens tragiska död visar sig vara minst 
sagt mystiska. Men på internatskolan Fleat House skyddas hemligheter som är mörkare än hon någonsin 
kunnat föreställa sig. 

MediaNr: CA62516 

Hjärtats land 

av Nora Roberts. Översatt av Anna-Stina Johnson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Camilla Bard. 

11 tim, 39 min. Talbok med text. 

Hjärtats land är den första delen i en serie om den irländska släkten O'Dwyer. Iona flyttar tillsammans med 
några släktingar till Irland, landet från hennes mormors berättelser om djupa skogar, sjöar och legender. De 
skapar sig ett nytt liv men under ytan vilar en urgammal förbannelse och mörka makter väcks till liv. Historien 
tar sitt ursprung några generationer bort men utspelar sig mestadels i nutid. 

MediaNr: CA62830 

Den fjärde doktrinen 

av Denise Rudberg. Bookmark förlag, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

09 tim, 36 min. Talbok. 

Del 4 i serien som börjar med Det första chiffret. Iris befinner sig i i kläm mellan sin syster med 
nazistsympatier och sina söners judiska arv. Elisabeth börjar inse att den frihet hon trodde sig vinna genom 
äktenskapet i själva verket inte kunde vara mer avlägsen. För Signe vänds tillvaron uppochner när ett 
plötsligt dödsfall förändrar förutsättningarna på familjegården hon trodde att hon för alltid lämnat bakom sig. 

MediaNr: CA62546 
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Barkarbymordet 

av Nicklas Rydberg. Lind & Co Förlag, 2022. Inläst av Dan Bratt. 

14 tim, 22 min. Talbok. 

I ett gammalt flygledartorn finner två skyddsvakter från regementet LV4 i Kungsängen en ihjälskjuten man. 
Överstelöjtnant Agnes Brandt vid Riksmilitärpolisen och hennes två utredare får i uppdrag att utreda mordet, 
som visar sig ha förgreningar djupt in i Sveriges militära hjärta.  En klassisk polisroman, men här med 
militärpoliser i huvudrollen. 

MediaNr: CA62601 

Svalans torn 

av Andrzej Sapkowski. Översatt av David Szybek. Gondol förlag, 2021. Inläst av Ove Ström. 

15 tim, 57 min. Talbok. 

Del 4 i serien The Witcher som börjar med Blood of elves. Världen står i brand och Geralt letar efter sin 
skyddsling och lärling, Ciri, arvtagerskan till Cintras tron. Hon har förklätt sig till en obetydlig tjuv och lever för 
första gången i sitt liv helt fritt utan att någon vet vem hon är. Men det är inte bara Geralt och hans allierade 
som letar efter henne. Hennes brott har gjort henne ökänd och det finns nu bara en plats kvar att fly till. 

MediaNr: CA61446 

Själsfränden 

av Sofie Sarenbrant. Bookmark, 2022. Inläst av Varja Berg. 

11 tim, 26 min. Talbok med text. 

Del 10 i serien som börjar med Vila i frid. Stockholms stad är som en kuliss med sprakande höstfärger. En 
slående utsikt, tills kriminalinspektör Emma Sköld får syn på en kvinna som balanserar på fel sida om räcket 
på Västerbron. En vindpust tar tag i det långa mörka håret. Emma håller andan. Hur ska hon hindra kvinnan 
från att hoppa och falla fritt tjugosex meter, rakt ner mot en säker död? Och inte bara hon, utan även 
spädbarnet i hennes famn. 

MediaNr: CA62469 

Alltid vid din sida 

av Nikola Scott. Översatt av Ingmar Wennerberg. Historiska media, 2021. Inläst av Jörgen Bodner. 

17 tim, 03 min. Talbok. 

1940 är 17-åriga societetsflickan Violet med rädd för att tvingas gifta sig än vad hon är för kriget. Hon 
rymmer och går under falskt namn med i WLA (Women’s Land Army) och hamnar på gården Winterbourne. 
Där mognar hon och träffar nya vänner. Sextio år senare försöker den unga journalisten Frankie närma sig 
sin mormor Violet. Vad var det egentligen som hände med flickorna på Winterbourne? Och varför har Violet i 
alla år tigit om sin tid i WLA?. 

MediaNr: CA61217 

Romeo och Juliet 

av William Shakespeare. Översatt av Göran O. Eriksson. Bra klassiker, 1986. Inläst av Marie-Thérèse 
Sarrazin. 

08 tim, 22 min. Talbok. 

Två av Shakespeares mest kända pjäser, en tragedi och en komedi, i nyöversättning och med förord av 
Göran O Eriksson. Romeo och Julia är det klassiska kärleksdramat som bildat modell för ett otal pjäser och 
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filmer med mera; det kanske mest kända dramat av dem alla. En midsommarnattsdröm är en komedi fylld av 
klassisk mytologi och engelsk folklore, med munterhet, livsbejakelse och sexuell åtrå som bärande element. 

MediaNr: CA61457 

En oansenlig detalj 

av ʻAdanīyah Shiblī. Översatt av Jonathan Morén. Bokförlaget Tranan, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

03 tim, 14 min. Talbok. 

I den första delen av romanen begår israeliska soldater ett krigsbrott mot en beduinflicka i Negevöknen. 
Händelsen inträffar 1949, ett år efter Nakbadagen som ledde till mer än 700.000 palestinier i exil. I den andra 
delen möter vi en ung kvinna i Ramallah som påbörjar en personlig undersökning som med tiden närmast 
övergår i besatthet, inte bara på grund av brottets natur, utan för att händelsen inträffade exakt på dagen 25 
år innan hon föddes. 

MediaNr: CA62371 

Släckta äro ljusen 

av Annika Sjögren. Ordfront, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

11 tim, 17 min. Talbok. 

Paula måste rensa sin mors hur när hon flyttat till demensboende. Hon hittar spår efter ett sedan länge 
begått brott. Istället för att kontakta polisen försöker Paula själv komma på sanningen. Samtidigt tar Kristoffer 
kontakt med de mörkare delarna av sitt förflutna efter att fått tag på ett mystiskt arv. Den unga mamman 
Olivia på prov när den nyblivna familjelyckan visar sig vara mer ömtålig än hon trott. De tre personernas 
öden vävs samman. 

MediaNr: CA62495 

Faust 

av Gustaf Skördeman. Bokförlaget Polaris, 2021. Inläst av Toya Westberg. 

14 tim, 04 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Geiger. Polisen Sara Nowak är upptagen av ett privat kaos och hon har ingen 
aning om att hon är ett villebråd förrän hon blir beskjuten i hemmet. Spåren leder bakåt till Västtyskland och 
små radikala celler med fanatiska terrorister. Vad var Operation Wahasha? Vem döljer sig bakom 
kodnamnet Faust? Sara Nowak har inte mycket att gå på och under tiden kommer Faust allt närmare. 

MediaNr: CA62314 

Miraklet i Tunneberga 

av Helena Stjernström. Copyright Saga Egmont, 2020. Inläst av Lena Löfvenborg. 

06 tim, 22 min. Talbok. 

I Tunneberga by bär invånarna på en hemlighet. Kyrkoherden Ylva är ofrivilligt i centrum av det hela och har 
vakat över den i alla år, i skydd av sin till synes fläckfria prästfasad. Men när den pensionerade 
kriminalkommissarien Walter flyttar till byn börjar det tisslas och tasslas bland byborna. Med sitt idoga 
grävande i byns historia lär det inte dröja länge innan han är dem på spåren. 

MediaNr: CA61492 

Intill vanvett, intill döden 

av Kirsten Thorup. Översatt av Helena Hansson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Helena Gripe. 
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18 tim, 57 min. Talbok. 

Tyskland, hösten 1942. Danskan Harriet, en ung nybliven krigsänka med småbarn, har ensam åkt till 
München. Hon vill hedra sin man som störtat och dött som frivillig stridspilot för Nazityskland. Hon får bo hos 
sin mans officerskollega, hög nazist, och hans danska hustru. Men tyskarnas seger som verkade så självklar 
har börjat rämna när tyskarna fastnat i Stalingrad. Harriet möter en verklighet av våld, galenskap och skräck. 

MediaNr: CA62551 

Blind vrede 

av Malin Thunberg Schunke. Piratförlaget, 2022. Inläst av Risto Hurskainen. 

09 tim, 30 min. Talbok med text. 

Del 4 i serien som börjar med Ett högre syfte. En våg av våldsbrott drabbar platser runt om i Europa och på 
varje brottsplats återfinns en märklig symbol. På Eurojust i Haag tillsätts en utredningsgrupp med den 
svenska åklagaren Esther Edh i spetsen. Spåren leder södra Sverige. Men är det en eller flera 
gärningsmän? Samtidigt får den italienska åklagaren Fabia Moretti dödshot från maffian och hennes förflutna 
kommer ifatt henne. 

MediaNr: CA62718 

Mörkret under ytan 

av Gabriella Ullberg Westin. HarperCollins, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

08 tim, 01 min. Talbok. 

En kall höstdag i Hudiksvall försvinner polischef Carl spårlöst. Han är Rokkas fadersgestalt och när han 
senare påträffas död rasar Rokkas värld samman. Rokkas tidigare skyddsling Eddie är tillbaka i Hudiksvall. 
När Eddie berättar om sitt nya jobb lägger Rokka märke till en detalj som kan kopplas till mordutredningen. 
Han anlitar Eddie för att ta reda på mer, men kommer Eddie klara av att jobba för polisen i hemlighet utan att 
avslöja sig?. 

MediaNr: CA62449 

Tills vinden vänder 

av Angelica Victorin. Semnos förlag, 2021. Inläst av Lotta Lundberg. 

12 tim, 35 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med De minst väntade. Hösten 1917 börjar Agnes sin tjänst på herrgården utanför 
Lund. Att undervisa Beata och ha att göra med sin nya arbetsgivare blir en större utmaning än hon trott. 
Första världskriget fortsätter rasa och Nathanael har tagit värvning. Han och Agnes möts på nytt när han får 
permission och reser till sommarhuset i Borgholm. Är de redo att ge varandra en ny chans och våga satsa 
på kärleken?. 

MediaNr: CA62273 

Mannen på gatan 

av Trevor Wood. Översatt av Jessica Hallén. Modernista, 2022. Inläst av Risto Hurskainen. 

11 tim, 57 min. Talbok. 

När Jimmy, en hemlös veteran som kämpar med posttraumatiskt stressyndrom, hör ljudet av något tungt 
som faller i floden försöker han först låtsas att han inte hört något. Men när han får syn på en tidningsrubrik 
om en flicka, Carrie, vars pappa försvunnit, och anar att det kan vara samma man, påminns han om någon 
han själv förlorat. Jimmy bestämmer sig för att berätta för flickan vad han hörde. Det visar sig bara vara 
början på historien. 
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MediaNr: CA62335 

Mot paradiset 

av Hanya Yanagihara. Översatt av Niclas Nilsson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Ove Ström. 

28 tim, 12 min. Talbok. 

Tre århundraden, tre fin-de-siècleberättelser om det amerikanska experimentet. New York, 1893: en skör 
välsituerad man dras till en charmig, obemedlad musiker och stöter då på allmänt motstånd, trots samhällets 
frihetsdeklarationer. Manhattan 1993: en ung man lever med sin äldre, rikare partner mitt under 
aidsepidemin. 2093: i en totalitär värld plågad av sjukdomar, försöker en berömd forskares barnbarn lösa 
gåtan med sin makes försvinnanden. 

MediaNr: CA62191 

Lejonmannen 

av Monika Nordland Yndestad. Översatt av Ingela Olofsson. Boknöje, 2021. Inläst av Ylva Törnlund. 

06 tim, 20 min. Talbok. 

Del 7 i serien som börjar med Malene från Piperviken. Efter att polisman Arne kommit Malene till 
undsättning, tvingas han och hans familj att fly från polismästaren och hans män. Ett fruktansvärt oväder är 
på väg in mot Piperviken, och det hotar både liv och hem. Det regnar och blåser, och vattnet forsar längs 
gatorna tillsammans med mängder av föremål som vittnar om stor förödelse. Malene kämpar för att rädda en 
kvinna som är i nöd. Kommer hon själv att hinna i säkerhet innan det är för sent?. 

MediaNr: CA62348 

Sommaren då katten flyttade 

av Eli Åhman Owetz. Printz Publishing, 2022. Inläst av Jörgen Bodner. 

09 tim, 22 min. Talbok. 

Del 2, fristående, i serien som börjar med Brevvännerna. Anders är nyskild och lägger all tid på sitt 
skogsbruk. Nilla har efter en skilsmässa nyligen flyttat ut på landet, inte långt från Anders gård. Anders 
saknar sin Malin, tur att han ändå har kvar katten. Men en dag försvinner den. När Nilla en morgon går ut 
från sin stuga sitter det en katt på nedersta trappsteget. Berättelse om saknad och om att våga släppa taget 
och börja om på nytt. 

MediaNr: CA62526 

Till de döda 

av Emma Ångström. Piratförlaget, 2021. Inläst av Anni Bernhard. 

06 tim, 02 min. Talbok. 

En ung kvinna och hennes nyblivne make flyttar från storstaden till en herrgård på landet och planerar för sitt 
gemensamma liv. Allt är perfekt: hon ska äntligen förverkliga sin dröm om att öppna en liten butik och ser 
fram emot att bilda familj. Men ingenting blir som hon har tänkt sig. Det vackra huset bär på en mörk historia 
och när maken reser bort är hon inte säker på att hon är ensam hemma. Vad döljer sig i skuggorna?. 

MediaNr: CA62729 

Facklitteratur 

@Stoltjude 

av Samuel Adler. Hillelförlaget, 2022. Inläst av Rikkert Hasselrot. 
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05 tim, 42 min. Talbok. 

Grunden till boken är Instagramkontot @Stoltjude. Kontot startades av Judiska Ungdomsförbundet i Sverige 
2015. Genom personers egna korta texter får vi en helt ny bild av vad det innebär att vara jude i Sverige 
idag. 

MediaNr: CA62017 

Romarrikets undergång 

av Dag Sebastian Ahlander. Historiska media, 2022. Inläst av Kristina Bäckman. 

06 tim, 25 min. Talbok med text. 

Boken skildrar Romarrikets framgångar men framför allt de faktorer som ledde till dess upplösning och det 
västromerska rikets fall år 476 e.Kr.  Hur kunde ett så framgångsrikt samhälle gå under? Tematiskt 
behandlas yttre faktorer som germansk invasion, klimatförändringar och pandemier, ekonomiska faktorer 
som skattepolitik och kolonisation samt kulturella förändringar som kristendomens intåg. Författaren är 
pensionerad diplomat. 

MediaNr: CA62851 

Tankar för dagen 

av Per J. Andersson. Ordfront, 2022. Inläst av Åke Lindgren. 

05 tim, 43 min. Talbok. 

Få saker påverkar oss lika starkt som att förflytta oss till helt nya platser. I boken vrider och vänder Per J 
Andersson på de tankar som uppstår mitt i det annorlunda, när vi kan känna oss överväldigade, vilsna, 
förundrade och i bästa fall pånyttfödda. Han ger oss även några goda råd på vägen: stäng av mobilen, testa 
att resa ensam, färdas på marken så ofta som möjligt och skaffa dig minst en ny vän där ute. 

MediaNr: CA62419 

Saknad 

av Katarina Barrling Hermansson. Mondial, 2022. Inläst av Elisabet Thorborg. 

10 tim, 22 min. Talbok. 

En stor invandring på kort tid har förändrat Sverige i grunden. Och i ett land av ingenjörer är det de praktiska 
frågorna som diskuteras: skolresultat, arbetslöshet, bostäder. Statsvetarna Katarina Barrling och Cecilia 
Garme gör en resa i tid och rum för att försöka förstå varför ett land som betraktar sig som tolerant, vidsynt 
och förändringsbenäget har så svårt med den kulturförändring som invandringen innebär. 

MediaNr: CA62443 

Jag och min skugga 

av Anna Bergman. Översatt av Mikaela Hincks. Ekerlids förlag, 2022. Inläst av Charlie Haldén. 

08 tim, 01 min. Talbok. 

Självbiografi av Anna Bergman, 1948- , svensk skådespelare och författare och dotter till Ellen Bergman och 
filmregissören Ingmar Bergman. Hennes uppväxt kantas av dramatiska upplevelser och hon beskriver sin 
längtan bort från hemmet som var fyllt av hemligheter och ilska. Naket och öppet berättar hon om sin relation 
till pappa Ingmar som till en början var mycket ansträngd. Mot slutet av hans liv når de ändå en slags 
försoning. 

MediaNr: CA62537 
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Nå fler med dina texter 

av Ylva Bjelle. Lava förlag, 2022. Inläst av Inga Pyk. 

02 tim, 19 min. Talbok med text. 

Nästan varannan vuxen har svårt att läsa och förstå texter från myndigheter och kommuner. I Sverige 
klassas 42 procent av befolkningen som icke goda läsare. I boken förklaras hur du konkret gör för att 
framställa en lättläst text på klarspråk med en tillgänglig formgivning. Här samlas tips och bilder med åsikter 
och önskemål från de människor som har störst behov av dessa texter. 

MediaNr: CA62689 

Det är identitetspolitikens fel! 

av Ulf Bjereld. Timbro förlag, 2021. Inläst med talsyntes. 

04 tim, 15 min. Talbok med text. 

Med exempel hämtade från bl a #MeToo, Sverigedemokraterna, sametinget, Pridefestivalen och Black Lives 
Matter tar statsvetarna Ulf Bjereld och Marie Demker i boken sig an en av samtidens hetaste stridsfrågor. 
Pedagogiskt och med exempel sorterar de argumenten för och emot identitetspolitiken. På vilka sätt är 
identitetspolitik skadlig och på vilka sätt är den oundviklig?. 

MediaNr: CA61751 

Rättvisa 

av Bengt Brülde. Fri Tanke Förlag, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

15 tim, 35 min. Talbok. 

Det klassiska rättvisetänkandet har omfattat frågor om det rättvisa samhället. Men under det gångna seklet 
har rättvisefrågornas fält utvidgats. Vi tvingas idag konfronteras med de frågor som en alltmer åldrande 
befolkning, ökande migration och klimatkris medför.I en sammanställning, som passar både som introduktion 
och fördjupning, ledsagar filosofen Bengt Brülde läsaren genom vår tids stora rättvisefrågor. 

MediaNr: CA62418 

Vi har ingen aning 

av Jorge Cham. Översatt av Joachim Retzlaff. Volante, 2018. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

11 tim, 55 min. Talbok. 

Vår kunskap om universum är liten, faktum är att majoriteten av universum fortfarande är helt okänt, men det 
vi vet vill en serietecknare och en partikelfysiker berätta om. Med stor kunskap, mycket humor och en och 
annan ordvits får de oss att förstå hur mycket vi fortfarande inte begriper men vi bjuds också på en 
grundkurs i allt det som vetenskapen faktiskt klarlagt om kosmos. 

MediaNr: CA60797 

1 %-metoden 

av James Clear. Översatt av Ylva Mörk. Akademius Förlag, 2021. Inläst av Jens Malmkvist. 

12 tim, 12 min. Talbok. 

En bok med praktiska strategier som lär ut hur man bildar goda vanor, bryter dåliga och behärskar små 
beteenden som gör skillnad. James Clear, expert på vanebildning, menar att om man inte kan ändra vanor 
är man själv inte problemet utan systemet man använder. Tips varvas med sanna berättelser om olympiska 
guldmedaljörer, livräddande läkare och stjärnkomiker som har använt vetenskapen om mikrovanor för att 
briljera inom sina respektive fält. 
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MediaNr: CA61408 

Den enkla vägen till ekonomisk frihet 

Sterners förlag, 2018. Inläst med talsyntes. 

05 tim, 27 min. Talbok med text. 

Ny bok av bloggaren Miljonär innan 30. Första boken Miljonär innan 30 och Pensionär innan 40 blev en stor 
försäljningssuccé. Författaren berättade sin egen framgångshistoria med sina bästa spar- och placeringstips. 
Nya boken tar fasta på varför så många idag drömmer om ekonomisk frihet. Och hur även du kan ta dig dit. 

MediaNr: CA60862 

Låt mig berätta vad jag menar 

av Joan Didion. Översatt av Magdalena Sørensen. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Sara Losten. 

03 tim, 12 min. Talbok med text. 

Joan Didion föddes i Sacramento, Kalifornien 1934 och dog i New York 2021. Hon inledde sin journalistiska 
bana på Vogue och debuterade som författare med romanen Run River 1963. Mest känd är hon för sina 
reportage och essäer. Den här boken är Didions sista samling texter. Dessa tolv texter, skrivna mellan 1968 
till 2000, visar upp Joan Didions skarpa iakttagelseförmåga och hennes empatiska blick. 

MediaNr: CA62741 

Sociologins klassiker 

av Lisa Eklund. Studentlitteratur, 2022. 

22 tim, 43 min. Talbok. 

Boken presenterar grundfrågor och centrala begrepp hos klassiker, från Auguste Comte till Alva och Gunnar 
Myrdal. Ett syfte med antologin är att vidga förståelsen av klassisk sociologi och inkludera dem som tidigt 
skrev viktiga sociologiska verk men som av olika anledningar inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. 
Boken vänder sig till studenter i sociologi och annan samhälls- och beteendevetenskap på grundnivå. 

MediaNr: CA62354 

Ord och handling 

av Jan Eliasson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Christer Modin. 

13 tim, 30 min. Talbok. 

Diplomaten och politikern Jan Eliasson (1940-) har skrivit om sin bakgrund och uppväxt i ett arbetarhem i 
Göteborg, studierna, yrkeslivet och posten som vice generalsekreterare i FN med mycket krävande 
medlingsuppdrag. Han har bland annat medlat i konflikter som Iran-Irakkriget och Nagorno-Karabach. Han 
har även hunnit med att vara Sveriges utrikesminister. Boken avslutas med reflektioner kring säkerhetspolitik 
och Rysslands krig i Ukraina. 

MediaNr: CA62470 

Stugland 

av Göran Greider. Volante, 2022. Inläst av Andreas Wahlberg. 

02 tim, 38 min. Talbok. 

Göran Greider (1959-), författare, poet, debattör och journalist, tar oss med på en vandring genom 
kulturhistorien som inte ryggar för samtidens mest brännande politiska frågor. I boken spårar han drömmen 
om den röda stugan till det tidiga 1900-talets nationalromantik och spirande välfärdsstat. Han pratar om det 
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politiska landskapet, nationalstatens roll och den nationella gemenskap som är nödvändig för att skapa ett 
fungerande, jämlikt samhälle. 

MediaNr: CA62527 

Att skriva i onda tider 

av Jan Guillou. Piratförlaget, 2021. Inläst av David Rubenstein. 

12 tim, 35 min. Talbok. 

Jan Guillou, 1944- , författare och journalist, har samlat ett urval av sina kolumner, tidigare publicerade i 
Aftonbladet 2005–2021. Ämnena täcker ett brett spektrum kring politiska frågor av olika slag - nationellt och 
internationellt. Under senare år har texterna förskjutits mot den växande högerextremismen som det största 
hotet mot Sveriges demokrati sedan andra världskriget. 

MediaNr: CA61044 

Jesus 

av Dick Harrison. Historiska media, 2021. Inläst av Kristina Bäckman. 

06 tim, 35 min. Talbok. 

Alla har hört talas om mannen från Nasaret som var verksam i Galileen, hamnade i bråk med de styrande i 
Jerusalem och avrättades i relativt ung ålder. I den här boken går Dick Harrison flera steg längre och skildrar 
inte bara den historiska personen Jesus utan resonerar också kring fundamenten i kristendomen 
uppståndelsen, himmelsfärden, miraklen. Finns det historiska belägg för detta?. 

MediaNr: CA62463 

Imperiernas fall 

av Dick Harrison. Ordfront, 2022. Inläst av Ove Ström. 

17 tim, 46 min. Talbok. 

Inget imperium har varat för evigt. Men varför har de fallit? Den här boken tar ett helhetsgrepp på imperier 
från det mesopotamiska Akkad till USA under Trump och Biden. Hur har imperier konstruerats och 
vidmakthållits, vilka brister har frambesvurit deras fall och hur har makten utvecklats och konfronterat kriser?. 

MediaNr: CA62401 

Conquistadorerna 

av Dick Harrison. Historiska media, 2022. Inläst av Eric Linderholm. 

04 tim, 08 min. Talbok. 

Männen som gav sig av för att söka äventyr och rikedom har gått till historien som conquistadorerna, 
erövrarna. Vägen uppåt gick via guldjakt och slavhandel. Under en period på omkring 150 år lyckades 
conquistadorerna från Gamla världen lägga stora delar av Nya världen under sina fötter, inte minst beroende 
på att de förde med sig sjukdomar som slog ut stora delar av befolkningen i de erövrade länderna. 

MediaNr: CA62416 

Hällebergaboken 

Hälleberga hembygdsförening, 2000. Inläst av Ingemar Jonson. 

07 tim, 46 min. Talbok. 

Hälleberga hembygdsförenings årsbok 2000 innehåller en mängd artiklar om människor och händelser i 
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Hälleberga förr och nu. 

MediaNr: CA63123 

Hela svenska folkets Loffe 

av Mikael Jansson. Bokfabriken, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

09 tim, 51 min. Talbok. 

Janne "Loffe" Carlsson var en av Sveriges mest folkkära artister. Hans filmer Repmånad och Göta kanal är 
fortfarande älskade komediklassiker. I en serie intervjuer som skulle ha blivit hans memoarer berättar Janne 
öppenhjärtigt om sin karriär. Han kommenterar succéerna och fiaskona, missbruksproblemen och 
glädjeämnena och berättar om samarbeten med svenska och internationella artistkollegor. 

MediaNr: CA62285 

Samtal som förändrar 

av Rikke Kjelgaard. Studentlitteratur, 2021. Inläst med talsyntes. 

10 tim, 55 min. Talbok med text. 

Det finns en stor mängd böcker om Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Detta är dock den första 
boken i Sverige som presenterar ACT som modell och som är skriven för svenska läsare. Här får du som 
behandlare en introduktion till ACT med kliniska exempel och övningar. De grundläggande begreppen 
introduceras och de bärande principerna beskrivs. Boken vänder sig till terapeuter och behandlare. 

MediaNr: CA60952 

Incel 

av Stefan Krakowski. Bazar, 2021. Inläst av David Zetterstad. 

09 tim, 41 min. Talbok. 

Incel är ett begrepp som skrämmer och som ofta förknippas med kvinnohat och våld. Stämmer verkligen den 
bilden? Är män som lever i ofrivilligt celibat potentiella våldsverkare och terrorister eller bara ensamma män, 
bortstötta av samhället och kanske också en del av en manlighetskris där kvinnorna håller på att köra om 
dem? En av de första studierna med djupintervjuer av incelmän som berättar om sina liv och avslöjar sina 
innersta tankar. 

MediaNr: CA61123 

Hela havet stormar 

av Sara Kristoffersson. Volante, 2022. Inläst av Kristina Bäckman. 

06 tim, 02 min. Talbok med text. 

Vintern 2021 väcker studentkollektivet Brown Island på Konstfack i Stockholm frågan om att döpa om 
utställningssalen Vita havet eftersom namnet uppfattas som kränkande. Sara Kristoffersson, professorer på 
skolan, skriver en debattartikel och ifrågasätter det rimliga i att se namnet som ett uttryck för rasistiska 
strukturer. Hennes artikel får stark kritik. Kristoffersson ger här sin bild av förloppet – en ” fallstudie inifrån en 
myndighet”. 

MediaNr: CA62525 

Storm, översvämning och torka 

av Niklas Kämpargård. Roos & Tegnér, 2020. Inläst av Inga Pyk. 

04 tim, 04 min. Talbok med text. 
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Hur klarar man extremväder? Klarar ditt hus en översvämning till exempel? Väderfenomen som för 50 år 
sedan var ovanliga är idag vanliga i Sverige. Torka, översvämningar och stormar drar in över landet och 
vattenflödet varierar hela tiden. Här får vi konkreta tips på hur vi kan öka beredskapen och rusta oss för olika 
väderfenomen. Boken tar också upp forskning, skillnaden på väder och klimat och vad vi kan förvänta oss av 
el- och försäkringsbolag. 

MediaNr: CA62453 

Alla dessa djäfla qvinnor 

av Anna Laestadius Larsson. Piratförlaget, 2022. Inläst av Malin Wahlstedt. 

08 tim, 45 min. Talbok. 

Anna Laestadius Larsson (1966-), journalist, har skrivit om kvinnokamp, en bortglömd historia, och de första 
feministerna. Det har i alla tider funnits kvinnor som ifrågasatt den roll som tilldelats deras kön, som visat på 
orättvisor och högljutt protesterat. En del har offrat sina liv i kampen. Hedvig Charlotta Nordenflycht, Olympe 
de Gouges och Mary Wollstonecraft är tre kvinnokämpar från 1700-talet som tog striden för alla kvinnors 
rättigheter. 

MediaNr: CA62028 

Barbro före Babben 

av Babben Larsson. Lind & Co, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

05 tim, 34 min. Talbok med text. 

Babben Larsson (1956-), komiker och skådespelare, berättar om sitt liv innan hon blev känd för hela 
svenska folket. Hon skriver om kärleken till gården där hon växte upp, och korna. Hon beskriver hur hon 
längtade efter att få stå på scen. Men hon tar också upp mörka minnen om övergrepp av en kompis 
storebror, ensamhet i sin egen familj och att hela tiden må dåligt över sin kropp. Det är en personlig 
barndomsskildring. 

MediaNr: CA62609 

I en annan klass 

av Emma Leijnse. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Inga Pyk. 

08 tim, 18 min. Talbok med text. 

Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i tjugo års tid och blir allt större. Emma Leijnse har följt två 
svenska klasser från fyran till sexan. I den ena klassen har eleverna lågutbildade föräldrar, i den andra är 
föräldrarna högutbildade. Både lagen och den politiska retoriken uttrycker att skolan ska kompensera för 
elevernas bakgrund, så blir det allt mer så att de elever som har dåliga förutsättningar med sig hemifrån, 
också får gå i en sämre skola. 

MediaNr: CA62574 

Örebro - den sevärda staden 

av Carl Anders Lindstén. Örebrokompaniet AB, 2011. Inläst av Eva Deivert. 

06 tim, 32 min. Talbok. 

Vägvisare till Örebros sevärdheter och deras historia. Utgiven i samarbete med Svenska turistföreningens 
Närkekrets och Turistbyrån i Örebro. Den tryckta boken utkom 2011. 

MediaNr: CA63102 
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Maktens kvinnor 

av Jenny Madestam. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

06 tim, 57 min. Talbok. 

I hundra år har kvinnor haft rösträtt i Sverige, men vid bara ett fåtal tillfällen har riksdagspartier letts av 
kvinnor. Kvinnliga partiledare befinner sig också i ett påfallande utsatt läge där deras ledarskap och 
personlighet ofta ifrågasätts. I den här boken antas dessa kvinnors perspektiv. Genom ett unikt 
intervjumaterial med både nuvarande och före detta partiledare skildrar Jenny Madestam upplevelsen av att 
vara maktens kvinnor. 

MediaNr: CA62488 

Lyckans gåta 

av Carl-Johan Malmberg. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

23 tim, 28 min. Talbok. 

Boken är en vägvisare in i Marcel Prousts väldiga romansvit "På spaning efter den tid som flytt". Den är 
skriven av Carl-Johan Malmberg (1950-), av en av Sveriges främsta Proustkännare. Hans egna iakttagelser 
och minnen av Proustläsning får stor plats. Ett pussel läggs som tar fasta på en romanperson, en textdetalj, 
en plats, en relation, en idé eller en känsla, och gör utvikningar till en rad andra verk inom litteraturen, 
musiken och konsten. 

MediaNr: CA61942 

Övervintring 

av Katherine May. Översatt av Carina Nunstedt. Yourlife Books, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

07 tim, 27 min. Talbok. 

En bok om varför det är så viktigt för oss människor att vila, återhämta och reparera oss i livets svåra 
stunder. Katherine May tar oss med på sin egen resa som börjar en indiansommar när hon förlorar jobbet 
och hennes man plötsligt blir sjuk. Vi får följa med genom höstens och vinterns månader och hon visar med 
insikt och eftertanke hur vi kan ta oss igenom de tuffaste perioderna av sorg, kris och utmaningar. 

MediaNr: CA62283 

Under en vit himmel 

av Elizabeth Kolbert. Översatt av Bitte Wallin. Volante, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

10 tim, 19 min. Talbok. 

Journalisten Elizabeth Kolbert (1961-) skriver om människans avtryck på planeten som nu är så stor att vi 
pratar om en ny geologisk tidsålder: antropocen. Hon möter forskare som försöker rädda världens 
ovanligaste fisk, som lever i ett enda litet vattendrag i Mojaveöknen; ingenjörer som omvandlar 
koldioxidutsläpp till sten på Island; fysiker som skissar på en plan att skjuta upp mikroskopiska diamanter i 
stratosfären för att kyla ner jorden. 

MediaNr: CA61382 

Svindlande stunder i Blackeberg 

av Petra Mede. Norstedts, 2022. Inläst av Charlie Haldén. 

05 tim, 05 min. Talbok. 

Del två i en självbiografisk serie som börjar med Skam och högmod i Sävedalen. Med svart humor skildrar 
hon här sina tonår; en tid fylld av perfektion och kontroll inom baletten som alltmer tar upp hennes liv. Vi får 
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uppleva glimtar av dansvärldens sublimitet, men ännu oftare dess avigsidor. Samtidigt skildras ett 80-tal där 
den nyupptäckta sjukdomen aids tar flera vänners liv, och där jakten på en roll gör att man både får utstå 
hån och självförakt. 

MediaNr: CA62176 

Illuminerade detaljer. 

av Péter Nádas. Översatt av Daniel Gustafsson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Jens Malmkvist. 

29 tim, 28 min. Talbok. 

Första delen i ett självbiografiskt verk av ungraren Péter Nádas. Han skriver om minnen från barn- och 
ungdomstiden i Ungern från tiden för andra världskriget och den efterföljande kommunistiska regimen. Han 
skriver om livet och livsvillkoren för det ungerska folket som levde under olika former av totalitära regimer. 
Nádas blev föräldralös i tonåren då pappan tog livet av sig och han skriver om livet med sin strävsamme 
morfar och dennes syster. 

MediaNr: CA62287 

Godnattsagor för vuxna 

av Kathryn Nicolai. Översatt av Anna-Stina Johnson. Albert Bonniers förlag, 2021. Inläst av Anni Bernhard. 

08 tim, 30 min. Talbok. 

Det här är en bok för dig som kämpar med sömnen. Korta och lugnande berättelser att läsa vid 
sänggåendet: Att påta i trädgården den första soliga vårdagen. Att sitta uppkrupen i en fåtölj med en 
spinnande katt i knät. Att laga pasta och lyssna på jazz i ett varmt kök medan regnet smattrar mot rutorna. 

MediaNr: CA62300 

Sven Ingvars 

av Anders Nilsson. Mondial, 2021. Inläst av Ove Ström. 

06 tim, 20 min. Talbok. 

Sven Ingvars har under mer än ett halvt sekel på scen tagit från genombrott och storhetstid, via ekonomiska 
och personliga kriser till återkomsten som kultband, och vidare mot framtiden. I boken får vi följa dem från de 
första stapplande stegen på logdansscener i Värmland, genom varenda svensk folkpark, till landets största 
scener. De har en enorm spelglädje och kärlek till sin publik. Bygger på intervjuer med tidigare och 
nuvarande medlemmar. 

MediaNr: CA61643 

Radikalt lagom 

av Fredrik H. Nyström. Volante, 2021. Inläst av Lottie Johansson. 

08 tim, 34 min. Talbok. 

Fredrik Nyström, professor i internmedicin och endokrinologi, synar våra stressande hälsoråd som att träning 
och dieter skulle vara bättre än att åka buss och att fika. Han menar att en del av hälsoråden kan vara rent 
av skadliga. Med hjälp av humor, värme och de senaste forskningsresultaten menar han att ett hälsosamt liv 
handlar om att leva balanserat och gott med lagom mycket mat, lagom mycket träning och lagom mycket vin. 

MediaNr: CA61727 

Armbrytning med ondskan 

av Erik Ohlsson. Ordfront, 2022. Inläst av Jens Jacobson. 
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14 tim, 34 min. Talbok. 

Staffan de Mistura har haft några av världens svåraste medlaruppdrag. I den här boken skildrar han sitt liv 
som internationell medlare och krishanterare. En meritlista som omfattar över 50 år och som spänner från 
konflikten på Cypern i 1960talets början, över Vietnamkriget och konvulsionerna i Afghanistan, fram till det 
blodiga kriget i Syrien. 

MediaNr: CA62501 

Stalins prickskytt 

av Ljudmila Michajlovna Pavličenko. Översatt av Hans Dalén. Historiska media, 2019. Inläst av 
Marie-Thérèse Sarrazin. 

16 tim, 28 min. Talbok. 

Ljudmila Pavlitjenko (1916-1974) var under andra världskrigets en framgångsrik och fruktad prickskytt. I sina 
memoarer, skrivna mellan 1967 och 1972, berättar hon om sitt liv före, under och efter kriget.  Hon deltog i 
striderna vid Odessa och Sevastopol och reste till USA för att övertala amerikanarna att fortsätta kriget mot 
Nazityskland i Europa. Hon beskriver också vad som krävs av en prickskytt och hur hon genomförde sina 
uppdrag. 

MediaNr: CA62445 

Fransk politik 

av Alice Petrén. Utrikespolitiska institutet, 2021. Inläst av Charlie Haldén. 

01 tim, 16 min. Talbok med text. 

Emmanuel Macrons år på presidentposten i Frankrike har varit turbulenta - från de Gula västarnas 
demonstrationer till coronapandemin och de protester som följt i dess spår. Sociala klyftor skapar därtill 
fortsatt missnöje, något som kan gynna yttersta högern i valen nästa år. 

MediaNr: CA62647 

Jorden 

av Johan Rockström. Översatt av Claes Bernes. Natur & Kultur, 2021. Inläst av David Zetterstad. 

17 tim, 01 min. Talbok. 

En bok i tre akter och 19 kapitel. Den första akten berättar om jordens livsuppehållande system. Akt två är 
berättelsen om de senaste tre decenniernas enastående vetenskapliga bedrifter. Sista akten är berättelsen 
om Jordresan och människans roll som planetförvaltare. Texten är mycket faktarik och tankeväckande. Den 
redogör för vart vi är på väg, fokuserar på lösningar och nödvändiga systemomställningar. 

MediaNr: CA61586 

Modern självhushållning 

av Anders Rydell. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Kristina Bäckman. 

14 tim, 01 min. Talbok med text. 

Författarna driver ett självhushåll i liten skala. Självhushållning innebär att leva lite enklare och producera fler 
saker, men inte alla, från grunden. De delar med sig av lösningar och tips om matlagning, bakning och 
hushåll, jord och kompost, odling och förädling av blommor, grönsaker och frukt, biodling, höns och ankor, 
produkter till hemmaspa, mikromejeri, mikrobryggeri. Boken har receptregister och ämnesregister och är 
illustrerad med foto. 

MediaNr: CA62690 
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Sjöelefanten i Bukarest 

av Fredrik Sjöberg. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Mattias Pleijel. 

07 tim, 27 min. Talbok. 

Boken innehåller essäer från de senaste tio åren. De handlar om samlandets psykopatologi, heraldisk 
zoologi och glömda konstnärer, om avlopp, droger, klimatet och patriotismen. Alltihop händer i det vildvuxna 
gränslandet mellan kultur och natur, och texterna präglas av den forskande, nyfikna blick som har gjort 
Fredrik Sjöberg till en uppskattad författare i många länder. 

MediaNr: CA62288 

Blekings historia och beskrivning 

av Nils Henrik Sjöborg. Blekingia, 1968. Inläst av Ingemar Jonson. 

07 tim, 50 min. Talbok. 

Nils Henrik Sjöborg, 1767-1838, svensk historiker, fornforskare och professor vid Lunds universitet utgav 
boken Blekinges historia och beskrivning, 1792-93. Här i en ny utgåva med moderniserat språk och 
förklarande noter. 

MediaNr: CA62943 

"De kommer att vara annorlunda svenskar" 

av Simon Sorgenfrei. Norstedts, 2022. Inläst av Annika Denke. 

15 tim, 47 min. Talbok. 

Vid förra sekelskiftet flyttade Ebrahim Umerkajeff till Stockholm. Länge levde han där som landets enda 
muslim. Med tiden blev han en framgångsrik affärsman och 1930 fick han sällskap av familjen Arhan från 
Turkiet. När ytterligare muslimska familjer kom som flyktingar under andra världskriget hjälpte Ebrahim dem 
till rätta. Dessa människor är i centrum i boken men det finns också en större berättelse om det svenska 
1900-talet. 

MediaNr: CA62530 

Konsten att tänka klart 

av Christer Sturmark. Översatt av Tom Sköld. Fri tanke, 2021. Inläst av Martin Lindberg. 

15 tim, 59 min. Talbok. 

Människan har en unik superkraft: förnuftet. Hon är förmögen att både förstå, förklara och förändra världen. 
Men när tankelättja breder ut sig tenderar hon att halka sig fram till sina slutsatser. Behovet av att tro på 
förnuftet och blåsa liv i upplysningens ideal är stort. Författarna presenterar en uppsättning enkla 
tankeverktyg för att bemästra konsten att tänka klart och få en djupare förståelse för sanning, vetenskap, 
förnuft och moral. 

MediaNr: CA61397 

Så förråddes Anne Frank 

av Rosemary Sullivan. Översatt av Fredrika Spindler. HarperCollins, 2022. Inläst av Elisabet Thorborg. 

17 tim, 06 min. Talbok. 

En hängiven FBI-agent, ny DNA-teknik och mer sofistikerade undersökningsmetoder ledde fram till svaret på 
frågan om vem som förrådde Anne Frank och hennes familj. Boken avslöjar den nya kunskapen, men 
framförallt tar den med läsaren på en resa tillbaka till det krigsdrabbade Amsterdam. 
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MediaNr: CA62153 

Mitt liv bland flaskor och revypärmar 

av Sören Svensson. Sören Svensson, 2021. Inläst av Ingemar Jonson. 

11 tim, 04 min. Talbok. 

Revykungen Sören Svensson från Mönsterås berättar i denna självbiografi om sitt liv. 

MediaNr: CA62944 

Ostron i Prag 

av Richard Swartz. Polaris, 2022. Inläst av Jens Malmkvist. 

11 tim, 08 min. Talbok. 

Två år efter att Pragvåren kommit och gått söker sig en ung man till Tjeckoslovakien, av både för honom och 
hans omgivning något oklara skäl. För att med egna ögon se anpassning till den sovjetiska ordningen, som 
följt på Sovjetunionens invasion? Eller helt enkelt för att Prag erbjuder ett gömställe, en existentiell paus? 
Det är Kafkas, Haseks och Hrabals stad, overklig, ofrivilligt komisk och drabbad av historia. 

MediaNr: CA62603 

Så kan du också bli miljonär innan 30 och pensionär innan 40 

Sterners förlag, 2017. Inläst med talsyntes. 

05 tim, 27 min. Talbok med text. 

I boken får du alla de smarta spartips och placeringstips som redan gjort författaren till mångmiljonär. Alla 
med möjlighet att spara och viljan att offra en del konsumtion nu mot senare rikedomar kan lyckas med 
samma sak.  Inte i första hand för pengarna. Utan för friheten. Om du inte vill vara lika sparsam som 
författaren kan du ändå följa många av hans råd och skapa en rejäl guldkant i tillvaron senare i livet. 

MediaNr: CA60841 

Södermörekrönikan 2022 

Södermöre hembygdsförening, 2022. Inläst av Ingemar Jonson. 

04 tim, 24 min. Talbok. 

Årsbok 2022 innehåller artiklar av varierande innehåll och längd om allt möjligt som berör bygdens historia, 
mestadels lite modernare historia. Området Södermöre består av socknarna Halltorp, Arby, Voxtorp och 
Hagby. 

MediaNr: CA62387 

Turnéliv 

av Anders Tengner. Premium Publishing, 2021. Inläst av Ove Ström. 

09 tim, 17 min. Talbok. 

Samling av röster från medlemmar i pop- och rockband från 1960-, 70- och 80-talen om vad som egentligen 
hände längs vägarna, i logerna och på hotellrummen. Det var decennier då artisterna åkte bil och buss, kors 
och tvärs med orkestersläp och spelade i varenda liten avkrok i vårt avlånga land. 

MediaNr: CA61474 
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Hultbygden 

av Birgit Tyréus. Hults hembygdsförening, 1993. Inläst av Ingemar Jonson. 

10 tim, 07 min. Talbok. 

Sockenbok om Hult i Södra Vedbo härad, Småland. De många artiklarna handlar bland annat om kyrkan, 
hembygdsföreningen, näringslivet, skolan, donationer, kommunalt, frikyrkoförsamlingar, gårdar och torp och 
folkminnen. Ett kapitel ägnas åt Albert Engström, som bodde i Hult som barn och ligger begravd där. 

MediaNr: CA62374 

Att rösta 

Valmyndigheten, 2022. 

00 tim, 10 min. Talbok med text. 

Information från Valmyndigheten om hur det går till att rösta i valet den 11 september 2022. 

MediaNr: CA62808 

Ormen Friske 

av Jack Werner. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Jens Malmkvist. 

09 tim, 38 min. Talbok. 

Berättelsen om det moderna vikingaskeppet Ormen Friske är idag bortglömd av de flesta. Sommaren 1950 
satte en grupp unga frisksportare segel för att besöka det Europa som så nyligen härjats av kriget. När de 
lämnade Sverige hyllades de, men när resan inte gick enligt planerna blev det tyst. Jack Werner riktar nu 
efter år av undersökningar ljuset mot en brytningstid i Sveriges historia, då femton människoöden avgjordes. 

MediaNr: CA62523 

Svenskarna på Titanic 

av Claes-Göran Wetterholm. Lind & Co, 2022. Inläst av Charlie Haldén. 

14 tim, 50 min. Talbok med text. 

Titanic är idag världens mest kända fartyg. Erik Lind var en av de fyra från Sverige i första klass. Han köpte 
en biljett trots att han stod på ruinens brant och hans brev från fartyget ger en känsla av den osannolika lyx 
som mötte dessa passagerare. Boken är illustrerad med många fotografier från Titanic och innehåller 
biografier över de 123 svenskarna ombord, inklusive de 34 som räddades. 

MediaNr: CA62688 

Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Disablotet på valborg 

av Madeleine Bäck. Bokförlaget Hedvig, 2022. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

01 tim, 06 min. Talbok. 

Tvillingarna Lucia och Albin flyttar med sin familj till Disaberg, en håla mitt ute i de mörka skogarna i norr. 
Det är något konstigt med platsen och människorna som bor där. Under valborgsfirande tar folket i Disaberg 
högtiden på blodigt allvar. På valborgsnatten brinner eldarna, men utöver det är firandet inte sig likt. Alla bär 
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otäcka masker, håller hand kring eldarna och talar om ett mörker som inte får slippa igenom. Lättläst. 

MediaNr: CA62521 

Farlig ritt! 

av Lucy Daniels. Översatt av Catharina Löwenhielm Hjelmqvist. B.  Wahlström, 2007. Inläst av Ylva 
Törnlund. 

03 tim, 34 min. Talbok. 

Del 7 i serien Hästsko-sviten. Josie och Jill får under sommaren besök av Katrina och hennes vackra 
fullblod. Katrina är en äventyrlig ryttare, men hon verkar mindre intresserad av att ta hand om sin häst. På en 
farofylld ridtur sätts flickornas mod på prov. Mellanåldersböcker. 

MediaNr: CA62378 

En chans för Charity 

av Lucy Daniels. Översatt av Catharina Löwenhielm Hjelmqvist. B.  Wahlström, 2005. Inläst av Varja Berg. 

02 tim, 44 min. Talbok. 

Josie vet att hennes familj inte har råd att behålla någon av de tre hästarna som hon vuxit upp med. Nu 
måste hon skiljas från sin allra mest älskade häst, Charity.  En familj är intresserad av att köpa Charity, och 
Josie vet att hon borde vara glad eftersom det verkar vara ett bra hem. Men plötsligt en natt försvinner 
Charity från stallet. Mellanåldersbok. 

MediaNr: CA62320 

Säljes: älsklingshäst 

av Lucy Daniels. Översatt av Catharina Löwenhielm Hjelmqvist. B. Wahlström, 2005. Inläst av Åke Lindgren. 

03 tim, 27 min. Talbok. 

Faith måste säljas. Det underbara stoet som tolvåriga Josie lärt sig rida på, stoet som funnits i familjen så 
länge Josie kan minnas. Men Josie och hennes föräldrar har inget val. De måste flytta och kan inte behålla 
alla sina hästar. Nu gäller det att hitta rätt köpare.Tanken på att aldrig mer få träffa Faith går knappt att stå ut 
med, även om Josie vet att stoet får det bra. Mellanåldersbok. 

MediaNr: CA62438 

Silvergruvans dotter 

av Caroline Degerfeldt. JW, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

09 tim, 14 min. Talbok. 

Femtonåriga ryttaren Justine skadar sig när hon en dag ramlar av sin häst, vilket förstör alla planer och 
satsningar hon gjort för sin ridkarriär. I samband med detta börjar märkliga saker att hända. Handlar Justines 
varsel om att något hemskt är på väg att drabba den gamla gruvstaden Sala? Kan sägnen om gruvfrun vara 
sann och vad vill hon i så fall Justine?. 

MediaNr: CA62254 

Den andra staden 

av Helen Ekeroth. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

08 tim, 14 min. Talbok. 

I Lux Malmö lever magin sitt eget liv och drar till sig osynliga väsen. I Dimos Malmö håller miljökatastrofer 
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och kriminalitet på att förstöra staden. När Lux farmor mördas sätter det i gång hennes jakt på sanningen 
och de mytomspunna portalerna. Lux och Dimo möts utan att veta hur sammanlänkade deras öden kommer 
att bli. Men med fiender på båda sidorna kan de inte lita på någon. Kanske inte ens på varandra. 
Ungdomsbok. 

MediaNr: CA62205 

100K 

av Melody Farshin. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Varja Berg. 

02 tim, 43 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Mizeria. Tvillingarna Ali och Aicha lever med släktingar och vänner i en 
namnlös svensk förort. Här finns också den unge Dollar, en retad spelnörd som förvandlas från att vara 
mobbad med få vänner till en kille som väljer våld för att få status. Han åker fast för mord medan hans 
flickvän försöker få livet att hålla ihop i vardagen. Avslutande delen i en trilogi som tar upp några av 
samtidens mest brännande frågor. 

MediaNr: CA62483 

Kanske är det längtan 

av Malin Fjellborg. Vox, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

04 tim, 52 min. Talbok. 

Violas längtan har tagit henne till Stockholm, hundraelva mil hemifrån. Hon känner sig ensam men så träffar 
hon Olof och tillsammans med honom får hon ett sammanhang. Han är feminist och verkar vilja ha Viola i sitt 
liv. Men ändå är det något som skaver. Violas bästis Melanie frågar vad som händer om hon formar sig efter 
Olof. Kommer den hon är att försvinna då? Och kan man verkligen göra så, trots att man vet bättre? 
Ungdomsbok. 

MediaNr: CA62385 

Flykten från Falaise 

av John Flanagan. Översatt av Ingmar Wennerberg. B. Wahlströms, 2022. Inläst av Anni Bernhard. 

08 tim, 26 min. Talbok. 

Efter att har misslyckats med att rädda prins Giles från den ondskefulla baronen sitter Will och Maddie 
fängslade i slottet Falaise. För att kunna återvända hem måste de både överlista baronen och ta sig ner från 
det höga tornet. Deras vänner kommer till undsättning, men de inser snart att de har underskattat baronen. 
Att rädda prinsen och undslippa baronens vaktgarde ser ut som ett omöjligt uppdrag. 

MediaNr: CA62155 

Älskade Sigge 

av Lin Hallberg. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Sari Eliasson. 

01 tim, 22 min. Talbok med text. 

Del 20 i serien om den lilla shetlandsponnyn Sigge och stalltjejen Elina. Den internationella shettistävlingen i 
Danmark närmar sig med stormsteg. Allt det som Elina och de andra skötartjejerna har drömt om så länge 
ska äntligen bli verklighet. Luften är full av förväntningar. Men plötsligt börjar Sigge halta! Dessutom berättar 
stallkompisar att de vill byta stall. Elina anar att det här kan bli den sista tävlingen för henne och Sigge. 

MediaNr: CA62321 
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Allt om Kerstin 

av Helena Hedlund. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

02 tim, 48 min. Talbok med text. 

Del 6 i serien som börjar med Det fina med Kerstin. Det är sommarlov och Kerstin vill tälta och bada och äta 
glass och leka med Gunnar. Men så kommer Kerstins syssling Bella, en tonåring med rosa hår. Alla verkar 
älska Bella och Kerstin vet inte hur hon ska kunna berätta för de vuxna om godissnattandet och de krossade 
fönsterrutorna i skogen. Om Kerstin skulle skvallra kommer Bella avslöja Kerstins hemlisar för andra. 

MediaNr: CA62380 

Sally och meningen med nästan allt 

av Åsa Hofverberg. Rosa huset, 2011. Inläst av Helena Gripe. 

03 tim, 54 min. Talbok. 

Sally är tjejen som älskar att sjunga men blir illa berörd av nyheterna att så många ungdomar mår dåligt. 
Något måste göras och vem är inte bättre lämpad att hjälpa till än barnkörens ledare Henrik. Men att ringa 
honom vid sjutiden på nyårsmorgonen faller inte väl ut hos mamma. Det blir många turer fram och tillbaka 
mot den stödgala Sally beslutar ordna och på vägen lyckas hon bli osams med nästan alla och bli kär. 
Kapitelbok. 

MediaNr: CA62399 

Okänd fiende 

av Erin Hunter. Översatt av Elin Pirttimaa Rosén. Bokfabriken, 2022. Inläst av Daniella Liljeström. 

07 tim, 29 min. Talbok. 

Del 2 i serien Survivors som börjar med Den öde staden. I efterskalvet från Det stora morret står det klart att 
alla hundar inte kommer att överleva. Bella och koppelhundarna har äntligen funnit sig till rätta i skogen, men 
de har råkat inkräkta på några vildhundars revir, vars ledare inte skyr några medel för att försvara det. Svåra 
utmaningar kommer att visa Lucky var hans sanna lojalitet ligger. Berättad ur hundarnas perspektiv. 

MediaNr: CA62260 

Du kommer alltid ha Paris 

av Hanna Jedvik. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Anni Bernhard. 

04 tim, 04 min. Talbok. 

Alma och Hedvig ska tågluffa i Europa efter studenten. ”Bildningsresa” kallar Hedvig det. Hon har en 
detaljerad plan med allt från konstnärsklubbar till vandringar i författares fotspår. Alma vill åka till havet. Hon 
fascineras av de människor de möter som lever mer spontant. Hedvig föreslår mitt i resan att de ska testa att 
vara med andra. Alma blir ställd och resan som skulle föra dem närmre blir en spricka. Kan kärleken 
överleva sommaren. 

MediaNr: CA62482 

Gruvraset 

av Anna-Karin Karlsson. Speja, 2020. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

00 tim, 27 min. Talbok. 

Om ett gruvras på 1600-talet. Saga och Emil åker med mamma till Sala Silvergruva. Mitt under rundturen i 
berget går Saga och Emil vilse. De upptäcker att en pojke fastnat längst in i gruvan och att alla är i fara när 
gruvan riskerar att rasa. Det blir en kamp mot klockan. 
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MediaNr: CA60187 

Anastasias öde 

av Kim M. Kimselius. Roslagstext, 2014. Inläst av Qina Hermansson. 

07 tim, 28 min. Talbok med text. 

Året är 1917. Anastasia är rädd, räddare än vad hon någonsin har varit. Hon ber till högre makter om hjälp 
och plötsligt dyker en främmande person upp. 2014 ser Ramona hur Theo upplöses och försvinner från 
auktionen av tsarfamiljens möbler. Han har rest i tiden, men vart? En gammal dam faller livlös ihop, ur 
hennes hand glider ett brev där det står: Till Theo Aurelius. Ramona förstår att lösningen till vart Theo har 
tagit vägen finns där. 

MediaNr: CA62541 

Tudorrosen 

av Kim M. Kimselius. Roslagstext, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

07 tim, 22 min. Talbok med text. 

Henrik VII var den förste kungen av huset Tudor. Genom att besegra Rikard III i slaget vid Bosworth Field 
övertog han Englands krona. Han slog samman ätterna Lancaster och York, genom att gifta sig med 
Elisabet av York, vilket blev slutet för Rosornas krig. Genom tidsresa hamnar Theo och Ramona mitt i 
maktstriden. Den här gången vänds allt upp och ned, när de inte bara kämpar mot andra, utan även mot 
varandra. Roman. 

MediaNr: CA62659 

Stjärnfolkets ö 

av Filip Lindkvist. B. Wahlströms, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

06 tim, 36 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Bläckfiskarnas dal. En dimmig natt vaknar Henrietta av att stjärnfolket kallar på 
henne. Det är inte första gången det händer, men den här natten känns något annorlunda. Trots att hon vet 
att hennes pappa blir orolig smyger hon ut på klipporna och in i dimman. Stjärnfolkets röster är svaga, 
nästan bara viskningar, men en sak lyckas hon uppfatta: en varning. Ett mörker är på väg att falla över den 
lilla ön Dunkelskär. 

MediaNr: CA62543 

De tre nyckelstenarna 

av Manne Lindwall. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Sara Losten. 

01 tim, 53 min. Talbok. 

Enligt legenden farfar brukar berätta för Kim så gömmer sig en hemlig värld under havets yta, Daidalo. En 
kväll teleporteras Kim till en mörk och okänd plats. Och med följer även hennes ärkefiende Teo, och Alex. 
Snart inser de tre barnen att de hamnat i Daidalos undervattensvärld. De förstår att det kommer att krävas 
både list, mod och en hel del samarbete för att de ska lyckas ta sig hem igen. Kapitelbok. 

MediaNr: CA62341 

Cirkusbjörnen 

av Kerstin Lundberg Hahn. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Anni Bernhard. 

05 tim, 18 min. Talbok. 
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Del två i serien som börjar med Tankeläsarna. Tvillingarna Alba och Elio har rymt från sin styvpappa och 
slagit följe med Cirkus Caselli. Deras nya vänner björntämjaren och hans björn, lindanserskan Madelona, 
svärdslukaren Nino och magikern, och världens starkaste pojke, Taddeus. Alba har lärt sig läsa björnens 
tankar och ser att något hemskt har hänt. Bara hon kan rädda situationen. Samtidigt är de rädda att 
styvfadern ska hitta dem. 

MediaNr: CA62441 

Agnes Evander och De dödas sjö 

av Anna Lundgren. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

06 tim, 19 min. Talbok. 

Tonåringen Agnes Evander befinner sig på Ljungvikens sommarskola tillsammans med andra särskilt 
begåvade elever. Agnes har en förmåga att se in i framtiden, andra viskar med andar och några kan få 
växter att skjuta i höjden. En kväll råkar Agnes och hennes vän Elise höra när lärarna pratar om att 
begåvade människor har försvunnit, och snart börjar mystiska saker hända på Ljungviken. Har det någonting 
att göra med Legenden om Marius? Fantasy. 

MediaNr: CA62261 

Borta bäst 

av Lotta Löfgren-Mårtenson. Lindhardt og Ringhof, 2017. Inläst av Britt Ronström. 

01 tim, 15 min. Talbok med text. 

Del 5 i serien om Emma. Emma måste flytta till en ny, stor stad trots att hon verkligen inte vill. Hon vill inte 
lämna skola, kompisar, huset och pojkvännen Gustav för att bo en lägenhet i ett höghus, ensam hela 
sommarlovet. Men så hittar hon ett nytt intresse, att lära sig spela piano. Och verkar inte pianoläraren också 
vara ensam? Kanske kan det bli en helt okej sommar trots allt. Lättläst. 

MediaNr: CA62707 

Snyggast på nätet 

av Lotta Löfgren-Mårtenson. Saga Egmont, 2017. Inläst av Anna Döbling. 

01 tim, 06 min. Talbok. 

Del 4 i serien om Emma. Just som Emma tycker att hon börjar känna sig vuxen och säker, känner hon sig 
liten igen. Det började när Elin kom till klassen. Elin bestämde att de två skulle vara bästisar. Emma vet inte 
hur hon ska värja sig, och hon förstår inte hur Elin lyckas få henne att lägga ut bilder på sig själv halvnaken 
på nätet. Emma skäms över vad hon gjort. Hon måste få bort bilderna snabbt från nätet. Lättläst. 

MediaNr: CA62658 

Bad girls 

av Jennifer Mathieu. Översatt av Carina Jansson. Gilla böcker, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

08 tim, 31 min. Talbok med text. 

Det är Texas 1964. Evie Barnes är inte en av de duktiga, snälla flickorna. Inte heller hennes kompisar. De är 
högljudda, klär sig utmanande och hänger med killar. Framför allt skyddar de varandra i alla lägen, speciellt 
mot de som anser sig vara lite finare. Men när Evie en dag är med om något hemskt är det någon helt 
oväntad som står på hennes sida. Hon börjar ifrågasätta sina principer och komma underfund med vem hon 
egentligen är. 

MediaNr: CA62544 
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Anne på Grönkulla 

av L. M. Montgomery. Översatt av Eva Ström. Aglaktuq, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

14 tim, 33 min. Talbok. 

Den föräldralösa elvaåringen Anne har tagits från barnhemmet för att få ett hem hos det gamla syskonparet 
Marilla och Matthew på Grönkulla, men en förväxling har skett. De ville egentligen ha en pojke. Men kanske 
kan hon ändå få stanna? Tid: Kanada i slutet av 1800-talet. Klassisk barnbok från 1908. För första gången – 
utan tidigare utgåvors strykningar och tillägg – i komplett nyöversättning till svenska av Eva Ström. 

MediaNr: CA62256 

Bert och den förbjudna kärleken 

av Sören Olsson. B. Wahlströms, 2022. Inläst av Dan Bratt. 

09 tim, 11 min. Talbok med text. 

En modern och skruvad Romeo och Julia-historia. Bert och hans band, Heman Hunters, har fått sin första 
riktiga spelning. De repar som besatta och snart kan man till och med höra att bandmedlemmarna spelar 
samma låt. Bert träffar en mystisk, snygg och rolig tjej på nätet och de bestämmer att ses i verkliga livet. 
Men Bert gör en fasansfull upptäckt, en upptäckt som hotar att förstöra allt. 

MediaNr: CA62440 

Hannas nattbok 

av Marie Oskarsson. Rabén & Sjögren, 2006. Inläst av Anna Döbling. 

02 tim, 35 min. Talbok med text. 

Mitt under skolavslutningen i 7:an får Hanna ett sms från sin bästis Matilda, som kallas Matte. Där står det 
att Matte aldrig vill mer vill ha kontakt med Hanna. Utan någon förklaring gör Matte slut på deras vänskap. I 
dagboksform beskriver Hanna sina tankar och grubblerier över sin del i uppbrottet, men eftersom hon inte 
kan kontakta Matte så får hon ingen förklaring. Hannas lillebror blir en öppning för nya kontakter. 

MediaNr: CA62708 

Tappa kontrollen 

av Andreas Palmaer. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

02 tim, 58 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien som börjar med Dubbelspel. Allt 11-åriga Lionel vill göra är att spela Golden Goal, världens 
bästa tv-spel. Men Lionel har förlorat sin startplats i fotbollslaget och hans föräldrar tagit bort hans skärmtid. 
Men efter en oväntad händelse ändras allt. Om Lionel gör mål i fotbollslagets nästa match så får han två 
timmars skärmtid. Stadens Golden Goal-lag är klara för GG-Allsvenskan, och Lionel bara måste ta en plats. 
Men hur?. 

MediaNr: CA62383 

Vittring 

av David Renklint. Bokförlaget Hedvig, 2022. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

01 tim, 26 min. Talbok. 

Del 2 i serien Strömånge som börjar med Kraften vaknar. Sindra är ledsen sedan striden med Moa. Hon vill 
helst glömma sin superstyrka och vara en normal tonåring. Wille tycker att Sindra ska använda sin kraft för 
att göra gott men hon har ingen önskan om att spela hjälte. Men det går inte att ignorera kraften. Sindra 
beger sig tillsammans med Wille till en övergiven bilskrot. Där kan hon testa sina krafter utan att någon ser 
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dem. Lättläst. 

MediaNr: CA62485 

Blodspakten 

av Johan Rundberg. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

04 tim, 43 min. Talbok med text. 

Del 4 i serien Månvind & Hoff som börjar med Nattkorpen. På resan från Stockholm upptäcker Mika att 
Valdemar är mer illa däran än hon trott. Tänk om han dör ifrån henne? Väl framme vid Gilles gods misstas 
de för poliser och Mika spelar med för att vinna tid. Men vem eller vad är det som stryker runt godset om 
nätterna och gör så att alla dörrar hålls låsta? Barndeckare om barn på samhällets botten i 1800-talets 
Stockholm. 

MediaNr: CA62664 

Skolnatten 

av Kristina Sigunsdotter. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

02 tim, 19 min. Talbok. 

10-åriga Bim Bang ska börja fyran efter ett långt sommarlov som hon tillbringat med sin mamma på en enslig 
ö. Bims mamma är tämligen excentrisk, en konstnär som helst är naken på sommaren och oftast går i ide på 
vintern. I Bims vardag handlar det om att ha snälla kompisar och inte så snälla kompisar, att ha gråtgröt i 
bröstet och att få gömma sig i en plint i flera timmar med någon man gillar. 

MediaNr: CA62250 

Vänner, lögner och (väldigt tjocka) kaniner 

av Siri Spont. Rabén & Sjögren, 2021. Inläst av Ylva Törnlund. 

08 tim, 54 min. Talbok. 

Tilda bor på landet och älskar djur. Hon har en storasyster som är typ perfekt, en bästis som tyvärr verkar 
vilja vara med de populära i klassen, och hon är helt övertygad om att hon aldrig i livet kommer att lyckas bli 
ihop med någon. De tre första böckerna om Tilda i en lätt reviderad samlingsvolym. Innehåller illustrationer. 

MediaNr: CA61931 

Jordängel 

av Pascale Vallin Johansson. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

04 tim, 52 min. Talbok. 

Solveigs nya lägenhet var för länge sedan en del av Beckomberga mentalsjukhus. Egentligen hade hon 
hellre bott kvar i stan. Hon träffar den mystiske Daniel och då börjar allt kännas mer spännande. Plötsligt 
börjar det dyka upp ord skrivna i blodröd färg på Solveigs målningar. Och hon är förföljd av måsar. Daniel 
säger att de kan bära budskap från andra sidan. En bortglömd och förträngd familjehistoria nystas upp 
framför Solveigs ögon. 

MediaNr: CA62484 

Handbok för superhjältar 

av Elias Våhlund. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

00 tim, 39 min. Talbok. 
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Del 7 i serien som börjar med Handboken. Alla de kidnappade barnen har kommit tillbaka till Rosenhill, men 
Röda Masken och hennes vänner kan inte sluta fundera på det. Det är någonting som inte stämmer. Varför 
skulle kidnapparna göra sig så mycket besvär med att först föra bort barnen, för att sedan bara släppa dem? 
Dessutom går flera av de återvändande barnen i sömnen. Något riktigt skumt är på gång i staden. 

MediaNr: CA62480 

Hajtänder 

av Anna Woltz. Översatt av Olov Hyllienmark. Lilla Piratförlaget, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

01 tim, 48 min. Talbok. 

Det tar en hel dag och en hel natt att cykla runt hela sjön. 360 kilometer. Atlanta har bestämt sig för att göra 
det, trots vansinnet. Hon vet inte vad hon annars ska göra när hon väntar på provsvar som ska komma nästa 
dag. Hon krockar nästan direkt med Finley. Han är också på flykt från något. Atlanta oroar sig för sin 
mamma. Finley är arg på sin. De slår följe. Tillsammans består deras packning av vattenflaskor, tolv frallor – 
och hajtänder. 

MediaNr: CA62487 

I spelmästarens händer 

av Maria Frensborg. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Lena Löfvenborg. 

00 tim, 43 min. Talbok med text. 

Första boken om Yumi & Tomu som hittills endast figurerat i kortfilmer för barn på Youtube. Någon har börjat 
skicka skumma sms till deras mobiltelefoner och de bestämmer sig för att leta reda på vem som är 
avsändaren. För sent inser de att de har gått rakt in i fälla riggad av ingen mindre än – Spelmästaren! De 
kommer att behöva betydande mängder av köttätande blommor, radioaktiva bananer och slajm om de ska 
ha en chans att ta sig ut i friheten igen. För ålder 6-9 år. 

MediaNr: CA62479 

Faktaböcker 

Värsta bästa tonåren 

av Maria Dufva. Bookmark, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

05 tim, 55 min. Talbok. 

En bok om utvecklingen som sker i kroppen och själen under puberteten, om det som pågår i skolan och 
familjen, på fester och nätet. En handbok som blandar fakta, siffror och bra-att-veta med berättelser ur 
verkligheten. Jobbiga ämnen avdramatiseras. Tonåringar kan få svar för att kunna fatta bra och kloka beslut 
för att få en tryggare och roligare tonårstid. Boken vänder ut och in på ideal, normer, trender och sätter ord 
på svåra känslor. 

MediaNr: CA62439 

Lätta friluftsboken - junior 

av Bengt Fredrikson. Bokförlaget Hedvig, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

00 tim, 55 min. Talbok. 

Lättläst och praktisk guide om friluftsliv framtagen för att inspirera barn att ge sig ut i naturen. För naturen 
har mycket att erbjuda. Vare sig man vill spana på fåglar, plocka svamp eller bara sitta på en stubbe och ta 
det lugnt ett tag. Lättläst. 

MediaNr: CA61345 
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Så funkar krig och konflikter 

av Niki Walker. Översatt av Mats Wänblad. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av David Zetterstad. 

03 tim, 20 min. Talbok. 

En bok för barn och ungdomar och krig och konflikter. Vi får lära oss grundorsakerna till varför konflikter 
uppstår. Det berättas både om politiska konflikter och andra konflikter. Vi får fundera på hur vi själva skulle 
reagera på kränkningar och förtryck, och om man skulle fly eller stanna i en diktatur om man ställdes inför 
det valet. Med denna kunskap är det lättare att ifrågasätta rasism, auktoritära ledare och falsk information. 

MediaNr: CA60421 

Så funkar det! 

av Mats Wänblad. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Kajsa Ekström. 

06 tim, 56 min. Talbok. 

En bok i serien Så funkar det. Det handlar om vårt solsystem och universums lagar. Här förklaras svarta hål 
och gravitation. Hur skiljer man på stjärnor och planeter, vad är norrsken? Och så handlar det om jorden 
som planet: dess historia och utveckling, kretslopp, klimat och väder. Varför blir det jordbävningar och hur 
bildas vulkaner? Baskunskap, myter och fantastiska fakta om djupaste rymden och planeten jorden. 

MediaNr: CA60849 

Böcker på andra språk än svenska 

Böcker för vuxna 

The legend of Sleepy Hollow and other stories 

av Washington Irving. Collins, 2012. Inläst av Kola Krauze. 

13 tim, 56 min. Talbok. 

I denna klassiker möter vi den fiktive historikern Diedrich Knickerbocker, som introducerar oss till Rip van 
Winkle, den nederländske kolonisatören som lyckades sova sig igenom det amerikanska frihetskriget; 
Ichabod Crane, den vidskepliga och karriärlystne rektorn och den pumphuvudförsedde Headless Horseman, 
en föregångare till många skräckfilmskaraktärer. Åtskilliga kulturella och historiska fenomen berörs som 
ingalunda mist sin aktualitet. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA61694 

Synrehabilitering vid dövblindhet 

av Karin Jönsson. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2022. Inläst av Jenny Widmark. 

00 tim, 58 min. Talbok med text. 

En bok om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet, för de som arbetar med synrehabilitering i 
både privat och offentlig verksamhet oavsett arbetsuppgifter. Innehåller en kort bakgrund och sedan 
praktiska och pedagogiska tips på hur man kan tänka vid val och utprovning av hjälpmedel och för att 
optimera ett besök. Det finns också enkla beskrivningar om hörapparater och hur dessa kan användas för att 
bättre kunna använda synhjälpmedel. 

MediaNr: CA62431 

House of sky and breath 

av Sarah J. Maas. Bloomsbury Publishing, 2022. Inläst av Sarah White. 
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30 tim, 28 min. Talbok. 

Del 2 i serien Crescent City som börjar med House of earth and blood. Bryce Quinlan och hennes pojkvän 
ängeln Hunt Athalar har räddat Crescent City från undergång och önskar nu bara lugn och ro, men stället 
dras de in i ett rebelluppror. Bryce har genom sitt släktskap med älvfolket visat sig vara "starborn"; en 
prinsessa som bär på kraftfulla magiska förmågor vilka hon gradvis utvecklar. Urban fantasy. Inläst på 
engelska. 

MediaNr: CA62465 

Convenience store woman 

av Sayaka Murata. Översatt av Ginny Tapley Takemori. Granta Books, 2019. Inläst av Camilla Bard. 

03 tim, 21 min. Talbok. 

Keiko är en 36-årig kvinna som har arbetat i en närbutik, eller konbini, i 18 år. Hon har alltid vetat att hon är 
annorlunda men den mycket reglerade världen i butiken hjälper henne att verka mer normal. En dag träffar 
hon Shiraha som också är annorlunda. Han flyttar in hos Keiko och de låtsas vara ett par för att undvika 
problem med familjerna och samhället som förväntar sig att alla ska bilda familj. Men det går inte så bra. 
Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61755 

The bands of mourning 

av Brandon Sanderson. Tor, 2016. Inläst av Jared Brown. 

14 tim, 31 min. Talbok. 

Del 6 i The Mistborn saga som börjar med The final empire. Tre hundra år efter händelserna i 
Mistborn-trilogin har Scadrial moderniserats med järnvägar för att komplettera kanalerna, elektrisk belysning 
på gatorna och i de rikas hem och de första skyskraporna. Bands of Mourning är de mytomspunna 
metallhjärnorna som ägs av Lord Ruler. De sägs ge alla som bär dem de krafter som Lord Ruler befaller. 
Fantasy. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61506 

Baptism of fire 

av Andrzej Sapkowski. Översatt av David French. Gollancz, 2014. Inläst av David Rubenstein. 

14 tim, 20 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Blood of Elves. Geralt the Witcher har i uppdrag att rädda sin församling, Ciri. 
The Wizards Guild har krossats av en kupp och i uppståndelsen skadades Geralt allvarligt. Nu är han 
hjälplös tills han återhämtat sig från sina skador. Medan krig rasar över alla länder är magins framtid hotad 
och de trollkarlar som överlever är fast beslutna att skydda den. Ciri, arvtagerskan till Cintras tron, har 
försvunnit och Gerald måste hitta henne, oavsett hur skadad han är. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62393 

Aḥmad Iskandarī 

av Ahman Eskandari. Ahmad Eskandari, 2021. Inläst av Ahmad Eskandari. 

20 tim, 19 min. Talbok. 

Memoarer och anteckningar från åren 1948 till 1980 av den kurdiske författaren Ahmad Eskandri, 1948- . I 
sin barndom är han bosatt i Saqiz i iranska Kurdistan och han berättar om sin mormor, sin mamma, sina 
systrar och kvinnliga släktingar. Under sina studier på universitetet i Tehran kritiserar han det politiska 
systemet som inte tillåter kurder att studera på kurdiska. Inläst på kurdiska. 
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MediaNr: CA62291 

Böcker för barn 

The one memory of Flora Banks 

av Emily Barr. Penguin Books, 2017. Inläst av Camilla Bard. 

08 tim, 00 min. Talbok. 

Sjuttonåriga Flora Banks har nästan inget korttidsminne. Enligt hennes föräldrar beror det på en tidigare 
hjärntumör. Hon minns ingenting från dag till dag och hennes armar är fullklottrade med saker hon inte får 
glömma. Under en fest kysser hon sin bästis pojkvän Drake. Det är det första hon kommer ihåg sedan hon 
var tio år. Men han är borta. Flora blir besatt av att hitta honom och sökandet tar henne ut på en farlig resa. 
Inläst på engelska. 

MediaNr: CA60641 

Escaping peril 

av Tui Sutherland. Scholastic Press, 2016. Inläst av David Rubenstein. 

07 tim, 32 min. Talbok. 

Del 8 i serien som börjar med The dragonet prophecy.  Peril har varit trogen mot Queen Scarlet som 
använde sina eldvågar för att döda otaliga drakar på SkyWing-arenan. Nu är Peril lojal mot Clay, den enda 
dragonet som någonsin varit hennes vän. Så när Scarlet hotar Jade Mountain Academy ger sig Peril i väg 
för att hitta sin före detta drottning och stoppa henne, oavsett vad som krävs. Fantasy. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62319 

Wings of fire 

av Tui Sutherland. Scholastic press, 2015. Inläst av David Rubenstein. 

07 tim, 56 min. Talbok. 

Del 7 i serien som börjar med Dragonet prophecy. Winter har varit en besvikelse för den kungliga 
drakstammen IceWing i hela sitt liv. När hans syster, Icicle, rymmer vet Winter att de båda behöver en andra 
chans. Men först måste han hitta henne. Han får hjälp av sina clawmates. Deras sökande leder dem till 
drottning Scarlets elaka klor men inte ens de modigaste drakarna kan följa Winter till Isriket. Fantasy. Inläst 
på engelska. 

MediaNr: CA62255 


