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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Hanteraren 

av Mats Ahlstedt. Bokfabriken, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

11 tim, 54 min. Talbok med text. 

Del 6 i serien som börjar med När inget annat återstår. Klockan är 22.22 när Ella Werners, profilerare vid 
Göteborgspolisen, telefon ringer. "Han är död." Sedan bryts linjen. Ella anar att det handlar om hennes 
infiltratör Christer Quist. När hon kontrollerar uppgiften får hon beskedet att en utbrunnen bil påträffats i ett 
vägdike och att kvarlevorna efter föraren stämmer in på hans signalement. Vem kände till att hon var hans 
hanterare?. 

MediaNr: CA62859 

Damaskus 

av Iben Albinus. Översatt av Kalle Hedström Gustafsson. Modernista, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

15 tim, 18 min. Talbok med text. 

Sigrid Melin tar anställning på ett stort telekombolag och utstationeras till deras kontor i Damaskus. Året är 
2011 och den arabiska våren pågår för fullt. När regimen tar till brutala medel för att slå ner upproret tackar 
Sigrid ja till ett uppdrag för den danska underrättelsetjänsten. Sigrid försöker göra det rätta men det leder 
henne in i en livsfarlig konspiration och hon tvingas fråga sig vem som i slutänden är vän och vem som är 
fiende. 

MediaNr: CA62914 

Otid 

av Erik Axl Sund. Ordfront, 2022. Inläst av Ove Ström. 

12 tim, 53 min. Talbok med text. 

En ung flicka har hoppat på ett godståg i norra Sverige och hamnat i Stockholm. I samband med ett 
slagsmål grips hon och en utredning kring hennes identitet påbörjas, där poliserna Jeanette Kihlberg, Jimmy 
Schwarz och Nils Åhlund kopplas in. Det är ett krävande fall med komplexa orsakssamband och snart knyts 
flickan till två mord i förorten. Samtidigt lanserar författaren Per Qviding sin senaste roman, vilken får en 
anknytning till fallet. 

MediaNr: CA62727 

Elizabeth Finch 

av Julian Barnes. Översatt av Andreas Vesterlund. Bakhåll, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

07 tim, 27 min. Talbok med text. 

Här handlar det om huvudpersonen Neil som går en kurs i vuxenutbildningen med rubriken "Kultur och 
civilisation". Läraren heter Elizabeth Finch. Hon är läraren ingen kan glömma. Eleverna fascineras av 
hennes pedagogiska briljans men ännu mer av hennes gäckande personlighet. När åren går lyckas Neil 
komma Elizabeth Finch närmare in på livet. Han får ynnesten att då och då äta lunch med henne och gåtan 
kring hennes person bara djupnar. 

MediaNr: CA62549 
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Förbjuden längtan 

av Elvira Berg. Lovereads, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

09 tim, 05 min. Talbok. 

Serien Ellens val har nu kommit fram till våren 1917. Efter att Helena Dahlgren skrivit de två första delarna 
och Moa Eriksson Sandberg de tre följande delarna har nu Elvira Berg tagit över. Detta är den sjätte delen. 
Genom en rad kvinnor, som läsaren mött i de tidigare delarna, skildras kärlek med olika svårigheter. Boken 
handlar om kvinnornas kärlekslängtan, hungersnöden i landet och rösträttskampen. 

MediaNr: CA63029 

Eko av ett skott 

av Lisa Bjerre. Piratförlaget, 2022. Inläst av Ove Ström. 

11 tim, 43 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Ensamt vittne. Polisassistent Lina Kruse åker på ett larm där allt går fel. Ett 
skott brinner av och en människa dör. Snart uppdagas att inget är vad det verkar. Ett farligt spel avslöjas, 
men vem står bakom? Protester mot polisvåld blossar upp och motdemonstranter rustar till 
medborgargarden. Hur många ska dö innan våldsspiralen får ett slut?. 

MediaNr: CA62728 

Balkong med havsutsikt 

av Hanna Blixt. Historiska media, 2022. Inläst av Linda Norgren. 

07 tim, 34 min. Talbok med text. 

Tredje delen i serien som börjar med Glasveranda med sjöutsikt. Nora och Viktor ser fram emot sin lyxiga 
bröllopsresa i Karibien tillsammans med bästa vännerna Vega och Kim. Dessvärre råder det en dålig 
stämning bland de senare som även påverkar bröllopsparet. En parallellhistoria om Anders emigration till 
Amerika 100 år tidigare korsar dagens där han som kolare betalar sin överfart på ett fartyg vid namn Titanic. 

MediaNr: CA62877 

Dödliga hemligheter 

av Robert Bryndza. Översatt av Lottie Eriksson. Jentas, 2021. Inläst av Linda Norgren. 

10 tim, 38 min. Talbok. 

En iskall morgon vaknar en mor bara för att finna sin dotters blodindränkta kropp fastfrusen på vägen utanför 
deras hem. ”Detective” Erika Foster, som kommer att leda brottsutredningen, hittar flera rapporter om 
överfall i samma tysta Londonförort där flickan blev funnen. Gemensam nämnare för dem alla är att de 
attackerades av en person i svart gasmask. I Ericas privatliv ger sig samtidigt smärtsamma minnen ur det 
förgångna till känna. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62949 

Konungens sändebud 

av Tua Burlin. Lind & Co, 2022. Inläst av Linda Norgren. 

09 tim, 37 min. Talbok. 

Året är 1543. Fogden Ulf har precis blivit knivhuggen av den unga Matilda som brutit sig in hos honom för att 
hämta bevis på att fogden planerar ett förräderi mot kungen. Matilda fångas dock och fängslas. Riddaren 
Trond är utsänd av Gustav Vasa för att spionera på Ulf. Han misstänker att Matilda vet något viktigt och fritar 
henne. Matilda vägrar dock att berätta det hon vet för någon annan än kungen och tillsammans ger de sig av 
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mot huvudstaden. 

MediaNr: CA62535 

Nya världens evangelium 

av Maryse Condé. Översatt av Ulla Linton. Leopard förlag, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

09 tim, 46 min. Talbok. 

En påskdag hittar madam Ballandra ett nyfött barn i sitt uthus. Hon bestämmer sig för att döpa pojken till 
Pascal. Förutom sin mystiska härkomst är barnet mycket vackert och rykten om gudomlig inblandning börjar 
spridas. Men vem är egentligen Pascal och vart kommer han ifrån? Är han verkligen Guds son? En roman 
som lika mycket är ett eget testamente som en del i det fortsatta berättandet om kolonialismens arv, rasism 
och migration. 

MediaNr: CA62286 

Frestelser 

av Lex Croucher. Översatt av Molle Sjölander Kanmert. Bokförlaget Nona, 2022. Inläst av Elisabet Thorborg. 

12 tim, 44 min. Talbok. 

Övergiven av sina föräldrar har medelklassflickan Georgiana Ellers blivit omhändertagen av sina släktingar. 
På en tråkig fest träffar hon den karismatiska Frances. Ensam och sårbar börjar Georgiana umgås med 
Frances och hennes rika och oerhört olämpliga vänner. En ny värld öppnar sig för Georgiana. En värld med 
redlös berusning, omåttlighet, och mystiska unga män med underligt fängslande händer. Allt omgivet av flärd 
och lyx. 

MediaNr: CA62448 

Det är tropiska nätter nu 

av Anna Dahlqvist. Atlas, 2021. Inläst av Helena Gripe. 

05 tim, 44 min. Talbok med text. 

Det är den onaturligt heta sommaren, skräcken för bränder, översvämningar, hungersnöd och vattenbrist, 
som tvingar Clara till den psykiatriska avdelningen. Det är löpsedlarna om klimatkatastrofen som jagar i väg 
henne från allt som var välbekant och tryggt. Läkarna säger att hon kommer att bli sig själv, att medicinerna 
kommer att hjälpa. När hettan har lagt sig återvänder hon hem. Men Clara kan inte slå sig till ro. 
Debutroman. 

MediaNr: CA62898 

Emmas affär 

av Tessa Dare. Översatt av Per Hagman. Lovereads, 2022. Inläst av Anni Bernhard. 

11 tim, 06 min. Talbok. 

Ända sedan hertigen av Ashbury återvände hem från kriget har han insett att han behöver en arvinge. Och 
eftersom hans tidigare förlovning brutits behöver han alltså hitta en lämplig fru. När sömmerskan Emma 
Gladstone dyker upp iklädd den brudklänning som hans tidigare fästmö varken hämtat eller betalat för 
bestämmer han sig för att det ska bli hon. Men med villkoret att de inte, under några omständigheter, får bli 
kära. 

MediaNr: CA62550 

Barndom ; Ungdom 

av Tove Ditlevsen. Översatt av Vanja Lantz. Natur & Kultur, 2021. 
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07 tim, 55 min. Talbok. 

De två första delarna i författarens självbiografiska Köpenhamnstrilogin. Tove växer upp i arbetarkvarteret 
Vesterbro i Köpenhamn på 1920-talet. Tvåbarnsfamiljen är fattig och bor i en liten sliten lägenhet, pappan 
har förlorat jobbet. Tove är både rädd och nyfiken på livet. Hon lär sig tidigt att läsa och skriva och börjar 
dikta och anlitas som författare av hyllningsverser. Genom detta ser hon en möjlig väg ur barndomens 
fattigdom. Tove Ditlevsen, 1917-1976, dansk författare. 

MediaNr: CA62360 

Lantbiblioteket vid älven 

av Josefin Eman. Norstedts, 2022. Inläst av Lo Thorsdotter. 

09 tim, 48 min. Talbok med text. 

När Edda får sparken från sin doktorandtjänst rasar tillvaron. I behov av ett nytt jobb tackar hon ja till ett 
sommarvikariat på ett bibliotek i Tornedalen. Livet där är annorlunda än i Stockholm.  Det blir en myggig och 
händelserik sommar i midnattssolen med gamla och nya vänner. Samtidigt som hon gör sig alltmer 
hemmastadd i biblioteket och byn kämpar hon för att få tillbaka sin karriär på universitetet. Feelgoodroman 
om att finna sin plats. 

MediaNr: CA62890 

Den judiska flickans revansch 

av Ulf Engfalk. Kira förlag, 2021. Inläst av Varja Berg. 

10 tim, 51 min. Talbok. 

Om den judiska flickan Mette och människorna på det skånska bondesamhällets absoluta botten. Mete 
föddes i en väntsal på en nerlagd järnvägsstation, blev övergiven av sina föräldrar och så småningom 
fördriven av en antisemitisk prost med anhang till Danmark. Här får hon gömma sig för de nazistiska 
ockupanterna men  även uppleva en djup vänskap och stark sammanhållning mitt i mörkret. 

MediaNr: CA62961 

Gustave Eiffel och kärleken 

av Nicolas d' Estienne d'Orves. Översatt av Ulla Linton.  Sekwa förlag, 2021. Inläst av Ove Ström. 

06 tim, 44 min. Talbok med text. 

År 1886 är Gustave Eiffel på toppen av sin karriär. Han lever ett stilla liv och är fokuserad på byggandet av 
Paris tunnelbana. Inför världsutställningen i Paris efterfrågas ett spektakulärt bygge. När han under 
förarbetet med det som ska bli Eiffeltornet möter sin ungdomskärlek, Adrienne, dras de in i en omöjlig och 
skandalomsusad kärlekshistoria. Enligt legenden är tornets form en hyllning till Adrienne som för alltid 
förändrar vyn över Paris. 

MediaNr: CA62857 

Huset nedanför klipporna 

av Sharon Gosling. Översatt av Birgitta Karlström. Louise Bäckelin förlag, 2021. Inläst av Malin Wahlstedt. 

09 tim, 51 min. Talbok. 

Den av hjärtesorg tyngda Anna köper en liten stenstuga i en by vid den skotska kusten, allt för att påbörja ett 
nytt liv. Hon rotar sig snabbt och öppnar så småningom en liten lunchservering, vilken snabbt blir en succé 
och till och med föranleder hennes ex Geoff, en känd TV-kock, att komma på besök. En dag står en häftig 
storm för dörren och tvingar henne att välja - att stanna i byn eller att flytta därifrån, för att i stället jobba för 
sin ex-pojkvän. Feelgoodroman. 
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MediaNr: CA62925 

Rekryteringen 

av Caroline Grimwalker. Nona, 2022. Inläst av Varja Berg. 

17 tim, 16 min. Talbok med text. 

Ina Farkas lever ett dubbelliv med en fot i den undre världen och en fot i polisvärlden. Hon har jobbat som 
utredare för polisen i Malmö. De två världarna kolliderar i en dramatisk händelse som gör att Ina hamnar i 
fängelse. När hon kommer ut är hon avskydd av både de gamla poliserna inom polisen och den kriminella 
familjen hon var en del av. Då blir hon värvad av den hemliga organisationen Trickster: hon ska infiltrera den 
svenska extremhögern. 

MediaNr: CA62696 

Lelo 

av Markus Grönholm. Modernista, 2022. Inläst av Lotta Lundberg. 

13 tim, 36 min. Talbok. 

Ett dygn efter att tolvåriga Lena Karlsmark sagt hej då till kompisarna i stallet har hon fortfarande inte kommit 
hem. Cykeln har hittats övergiven vid en vägren. Erik Eriksson, som leder spaningsarbetet vid 
Enköpingspolisen, misstänker brott då en välkänd pedofil har uppehållit sig vid stallet. När Erik kopplas bort 
från fallet och dessutom diagnosticeras med hjärncancer kan han ändå inte släppa utredningen. Tiden är nu 
knapp i dubbel bemärkelse. 

MediaNr: CA62562 

Konserverad kärlek och spröda drömmar 

av Åsa Hallengård. Louise Bäckelin förlag, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

10 tim, 04 min. Talbok. 

Berättelsen utspelas i Landskrona i nutid samt vinterhalvåret 1969-1970. Gunilla var i sin ungdom 
elitgymnast och förälskad i en fotbollsspelare. Hans svek och uppväxten i en dysfunktionell familj och 
gymnastiktränarens övergrepp har präglat hela hennes liv. När det nu är dags för Gunilla att gå i pension 
från en tjänst som rektor börjar hon reda ut sina relationer, bearbeta sina trauman och lyssna till vad hon 
själv vill. 

MediaNr: CA63011 

Pitbull 

av Anne Mette Hancock. Översatt av Helena Stedman. Louise Bäckelin förlag, 2022. Inläst av Åsa Ekberg. 

10 tim, 11 min. Talbok med text. 

Del 3 i serien som börjar med Likblomman. Journalisten Heloise Kaldan får under en research kontakt med 
Jan Fischhof, en cancersjuk äldre man som berättar att han i sin ungdom var inblandad i ett mord och nu 
fruktar Guds straff. Hon börjar gräva i vad som hände offret, och upptäcker en koppling till ett fall från slutet 
på 1990-talet, då flera unga kvinnor försvann spårlöst. Hon måste ta reda på sanningen för att bedyra Jans 
oskuld, innan han drar sitt sista andetag. 

MediaNr: CA62528 

Överlevarna 

av Jane Harper. Översatt av Mattias Edvardsson. Forum, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

13 tim, 00 min. Talbok med text. 
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Ett misstag förändrade Kieran Elliots liv för alltid. När han återvänder till sin gamla barndomsstad vid kusten, 
där hans föräldrar fortfarande kämpar för att få det att gå ihop, väcks skuldkänslorna från det förflutna åter till 
liv. När en kropp flyter i land hotar väl gömda hemligheter att dyka upp i den mordutredning som följer och 
han tvingas att konfrontera sitt förflutna. Spänningsroman. 

MediaNr: CA62848 

Herrens år 1400 

av Dick Harrison. Ordfront, 2022. Inläst av Malin Halland. 

11 tim, 28 min. Talbok. 

Historisk roman om korsfarare och legoknektar. Det är 1398. Kalmarunionen har precis grundats, på Gotland 
har Tyska orden landstigit med sin här och befriat befolkningen från sjörövare. När riddarna firar segern i 
Visby försvinner en av stadens handelsmän. Thierry av Liège, får i uppdrag att utreda vad som hänt. Men 
efter år av krig, pest, svält och misär går ingen att lita på. Fallet visar sig vara både svårare och farligare än 
Thierry trott. 

MediaNr: CA62643 

Inte utan min syster 

av Åsa Hellberg. Forum, 2022. Inläst av Anni Bernhard. 

11 tim, 56 min. Talbok med text. 

Detta är första delen i en planerad serie där författaren Åsa Hellberg utgår från starka kvinnor i sin egen 
släkt. Berättelsen börjar tidigt 1900-tal och handlar om två systrar: Anna och Cornelia som kommer från 
enkla förhållanden. De utbildar sig och har en innerlig gemenskap men deras liv förändras när de möter sina 
män. Systrarnas relation blir under många år ansträngd, men så småningom finner de åter varandra. 

MediaNr: CA62954 

Bokälskare 

av Emily Henry. Översatt av Anna Thuresson. Lavender Lit, 2022. Inläst av Malin Halland. 

12 tim, 12 min. Talbok med text. 

Bokälskare är en feelgoodroman. Huvudpersonen Nora älskar sitt liv som litterär agent i New York. När 
lillasyster Libby ber henne att följa med på semester till småstaden Sunshine Falls gör hon det även om hon 
ryser lätt vid tanken. Det ingen av dem räknat med är att Nora ständigt springer på Charlie Lastra, den 
snygge men tjurige bokförläggaren från New York som hon tidigare träffat i jobbsammanhang. 

MediaNr: CA62994 

Gränslös 

av Jørn Lier Horst. Översatt av Marianne Mattsson. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Christer Modin. 

12 tim, 01 min. Talbok med text. 

Jørn Lier Horst är tillbaka med en ny bok om polishjälten William Wisting. Ett gäng privatspanare som 
försöker lösa det ouppklarade mordet på en australiensisk backpacker tar kontakt med Wisting på nätet. 
Sakta men säkert dras han motvilligt in i ett mysterium som bara växer och växer. 

MediaNr: CA62965 

Julmord i skärgården 

av Anna Ihrén. Louise Bäckelin förlag, 2021. Inläst av Döbling Anna. 
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08 tim, 18 min. Talbok med text. 

Femte delen i serien som börjar med Strandsittaren. Den kallaste vintern på många år har lagt sig över 
Smögen och i en myr hittar två skridskoåkande pojkar en död kvinna. Dennis och Sandra får det brådskande 
fallet precis innan julledigheten och i stället för julefrid får de försöka lösa gåtan kring den okända kvinnan. 
Bredvid henne ligger ett värdefullt föremål från vikingatiden som föranleder utredarna att söka sig långt bak i 
historien. 

MediaNr: CA62720 

Ondskans ekon 

av Arnaldur Indriðason. Översatt av Ingela Jansson. Norstedts, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

10 tim, 24 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Mörkret vet. En kvinna hittas mördad i sin lägenhet i Reykjavik. På hennes 
skrivbord hittas en lapp med den numera pensionerade kriminalinspektör Konrads telefonnummer. Konrad 
nekade henne en gång för femtio år sedan att hjälpa henne med att finna sitt barn. Driven av ånger börjar 
han nu göra efterforskningar för att förstå vad som har hänt och spåren leder honom till en religiös sekt. En 
bok om synder, skuld och ånger. 

MediaNr: CA62962 

Småland 

av Anders Johansson. Ängö bok och bild, 2016. Inläst av Ingemar Jonson. 

04 tim, 54 min. Talbok. 

Författaren, född 1947 i Västerås, är en svensk poet, författare och fotograf, bosatt i Kalmar. 

MediaNr: CA63101 

Profeten och idioten 

av Jonas Jonasson. Bokförlaget Polaris, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

11 tim, 44 min. Talbok med text. 

Johan, mästerkock kallad idioten, kastas ut när hans äldre bror säljer våningen på Strandvägen. I stället får 
han en husbil. Han krockar med en husvagn där Petra bestämt sig för att ta sitt liv då domedagen enligt 
hennes beräkningar är nära. De sig ut på en road trip för att Johan, innan jorden går under, ska hinna göra 
upp med sin bror. Med på resan är också Agnes som är en hejare på att tjäna pengar på nätet men vars liv 
behöver piggas upp. 

MediaNr: CA62717 

Sommarmord 

av Samuel Karlsson. Lind & Co, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

10 tim, 54 min. Talbok. 

Sommarmord är den femte fristående boken i serien om kriminalinspektör Jessica Jackson. Ett filmteam har 
åkt ut till en ö för att filma en seans, ett möte med andar. Några dagar senare hittar man flera lik i öns kyrka. 
De döda kropparna tillhör några i filmteamet. Polisen finner en person som uppenbart måste vara förövaren, 
men spåren leder fel och det krävs en resa till Skottland för kriminalinspektör Jessica Jackson för att hitta 
lösningen. 

MediaNr: CA63104 
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Övertid 

av Vi Keeland. Översatt av Olga Falk. Lovereads, 2022. Inläst av Anni Bernhard. 

10 tim, 22 min. Talbok. 

Emerie kan inte tro sina ögon när en man plötsligt bryter sig in i hennes kontor på Manhattan. När hon ringer 
polisen visar det sig att det är hon som är den skyldiga, efter att ha blivit lurad att skriva på ett fejkat 
hyreskontrakt. Drew som äger kontoret låter Emerie stanna kvar på kontoret tills hon rett ut sin situation. 
Efter flera övertidskvällar på det gemensamma kontoret börjar känslor spira och snart delar de mycket mer 
än kontor. 

MediaNr: CA62721 

Kan innehålla spår av Tommy Roos 

av Cecilia Klang. Bokförlaget Polaris, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

10 tim, 04 min. Talbok med text. 

Tommy Roos var en gång Forshammars egen Bon Jovi med stora drömmar. Nu arbetar han på fabriken, är 
gift med sin tonårskärlek och har villa, volvo och vovve. Samtidigt som frun berättar att hon vill skiljas står 
fabriken inför en flytt till Estland och Tommys tillvaro ställs på ända. Men när allt är på väg att rasa visar sig 
nya bekantskaper och möjligheter. Feelgood i en svensk bruksort. 

MediaNr: CA62878 

Om någon skulle komma förbi 

av Thomas Korsgaard. Översatt av Helena Hansson. Weyler, 2022. Inläst av Ove Ström. 

06 tim, 43 min. Talbok. 

Om man är tolv år och har familjens smalaste handleder kan det hända att man måste gå upp i gryningen 
och förlösa en spädgris. Men det är ändå inte Tues största problem. Han har också en mamma som sitter i 
ett mörkt rum hela dagarna och spelar nätpoker. Och en pappa som står i så stor skuld till sin bror att han 
tvingas dra ut en guldtand, en skuld som dessutom blir större när Tue råkar ha ihjäl den där grisen. 

MediaNr: CA62476 

Sarek 

av Ulf Kvensler. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

15 tim, 01 min. Talbok med text. 

Tre vänner som brukar fjällvandra tar på årets tripp till Sarek med en fjärde part – Anna och Henrik har svårt 
att säga nej när Milena vill introducera sin nya kille. Jacob är trevlig, men Anna genomfars av tanken "jag 
känner igen honom". Vandringen utvecklas snart till en mardröm – att ta med Jacob visar sig vara ett 
ödesdigert beslut som kommer att förändra deras liv för alltid. Psykologisk thriller. 

MediaNr: CA62390 

En ny värld 

av Natasha Lester. Översatt av Johanna Svartström. Bazar, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

14 tim, 21 min. Talbok med text. 

Evie Lockhart växer upp i en överklassfamilj i Boston. Hennes framtid är utstakad, hon ska gifta sig med 
barndomsvännen Charlie och ägna sig åt hem och familj. Men Evie har andra drömmar. Hon vill läsa vid 
universitetet och bli läkare. Evie möter många hinder men vägrar att ge upp och flyttar till New York för att 
studera till gynekolog. Där upptäcker hon en helt ny värld, fylld av jazz, glamour och äventyr. I det glada 
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1920-talet tycks allt möjligt. 

MediaNr: CA62876 

Åskmakaren 

av Tina N. Martin. Bokförlaget Polaris, 2022. Inläst av Ingrid Gustafsson. 

13 tim, 09 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien som börjar med Befriaren. Det är 22 minusgrader ute när en man hittas död och lemlästad på 
isen. Den döde identifieras snart och det visar sig vara få personer sörjer honom. När Idun ska utreda fallet 
får hon hjälp av Tareq. Det blir en utredning som tar dem till en värld fylld av pengar, våld och makt. Många 
år tidigare får vi följa Peter och Silje, två barn i utkanten. De bildar starka vänskapsband och varje dag blir en 
ny dag då de kan överleva tillsammans. 

MediaNr: CA62828 

Den natten 

av Gillian McAllister. Översatt av Katarina Jansson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

15 tim, 19 min. Talbok med text. 

Klockan är halv två på natten när mobilen ringer. "Hjälp mig, snälla hjälp mig!" Vid sidan av den ensliga 
vägen som leder fram till deras italienska villa finner Cathy och Joe sin lillasyster. Frannie har kört på en 
man. Han ligger död i vägdammet. I mörkret vid vägkanten ber Frannie sina syskon om hjälp. Och med hjälp 
menar hon inte att ringa polisen. 

MediaNr: CA62740 

Den bästa sommaren 

av Sarah Morgan. Översatt av Maria Fredriksson. HarperCollins, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

13 tim, 23 min. Talbok med text. 

Trots att 80-åriga Kathleen rånats i sitt hem vägrar hon att ta emot den hjälp som hennes dotter tycker att 
hon behöver. I stället börjar hon planera en rejäl road trip genom USA. För detta behövs en chaufför. Martha 
som försöker komma på vad hon ska göra med sitt liv och fly från ett tidigare förhållande svarar på 
annonsen. Det blir en äventyrlig bilresa resa med många förvecklingar, romantik och humor på vägen. 
Feelgood. 

MediaNr: CA62872 

Sommarfesten 

av Christina Olséni. Bokfabriken, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

10 tim, 19 min. Talbok med text. 

Åttonde och fristående delen i serien som börjar med Badhytten. Det är högsommar på Falsterbonäset och 
den förmögna träningsentreprenören anordnar årets sommarfest i sin luxuösa villa vid stranden. Festen 
avbryts abrupt när värdinnan hittas död med en kniv i hjärtat. Mårten Lind, tillika ortens polis, får en 
remarkabel uppgift att upprätthålla ordningen, vilket dock kompliceras av ett mystiskt dödsfall samt av att 
Mårtens tidigare fru återvänder hem med sin nya kärlek. 

MediaNr: CA62531 

Fröken Perfekt 

av Maria Parkhede. Lind & Co, 2022. Inläst av Ulla Näslund. 
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10 tim, 55 min. Talbok med text. 

Om lågstadielärare Emma Bengtssons och hennes på ytan välordnade liv. Inombords bultar dock en längtan 
om att hitta kärleken. På slumpens vägar möts hon och det kaotiska musikgeniet Sam Brandon. En 
konstellation som först tycks omaka likt Kain och Abel, men där hennes antipati mot Sam så småningom 
övergår till nyfikenhet och intresse. En feelgoodroman om att duga som man är. 

MediaNr: CA62893 

Metropol 

av Eugen Ruge. Översatt av Aimée Delblanc. Nilsson förlag, 2021. Inläst av Eric Linderholm. 

11 tim, 28 min. Talbok. 

Moskva 1936. Den tyska kommunisten Charlotte ger sig av på en flera veckor lång resa genom det nya 
hemlandet, Sovjetunionen, tillsammans med sin man och Jill, en ung kvinna. De arbetar inom Kominterns 
underrättelsetjänst där kommunister från alla länder är verksamma. Tungt vägande är dock att bland de 
folkets fiender, som just nu står inför rätta i Moskva, finns det en person som Lotte är mer förtrogen med än 
vad hon egentligen vill kännas vid. 

MediaNr: CA62358 

Flykten 

av Simon Scarrow. Översatt av Ingmar Wennerberg. Historiska Media, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

14 tim, 03 min. Talbok. 

Del 19 i Silverörnserien som börjar med Legionären. När veteranerna Cato och Macro återvänder till Rom 
efter misslyckandet vid rikets östra gräns möts de med misstänksamhet och fientlighet vid kejsarens hus. 
När kejsarens älskarinna avslöjas och landsförvisas det blir Catos uppgift att föra henne till Sardinien. Där 
möter de ett ledarskap i spillror, en dödlig farsot och uppror på gränsen till blodbad. Med ens vilar provinsens 
öde på Catos axlar. 

MediaNr: CA63220 

Förrädaren 

av Simon Scarrow. Översatt av Ingmar Wennerberg. Historiska media, 2021. Inläst av Ove Ström. 

14 tim, 52 min. Talbok med text. 

Året är 56 e.Kr. och de härdade krigsveteranerna Cato och Macro skickas till romerska rikets östra gräns. De 
är fullt medvetna om att deras rörelser övervakas av spioner från det farliga och mystiska grannriket 
Parthien. Men det kommer snart att visa sig att det värsta hotet befinner sig betydligt närmare än så. 
Förrädaren är den artonde delen i Simon Scarrows Silverörnserie, om det romerska riket. 

MediaNr: CA62995 

Avgrunden 

av Yrsa Sigurdardóttir. Översatt av Susanne Andersson. HarperCollins, 2022. Inläst av Åsa Ekberg. 

11 tim, 56 min. Talbok med text. 

Del 4 i serien som börjar med Arvet. En ung, rik investerare hittas hängande i en snara på den gamla 
avrättningsplatsen Gálgahraun - ett lavafält strax utanför Reykjavik. Polisen Huldar skickas till den döde 
mannens lägenhet där han till sin förvåning hittar barnpsykologen Freyja tillsammans med en fyraårig pojke 
som inte kan förklara varför han befinner sig där. Hans teckningar visar något högst oroväckande. 

MediaNr: CA62847 
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Svartfågel 

av Frida Skybäck. Polaris, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

11 tim, 35 min. Talbok. 

En vintermorgon jagas en ung kvinna ut på isen och går igenom och drunknar. En hundägare på 
morgonpromenad ser alltihop på avstånd. Det visar sig inte kunna avfärdas som en olyckshändelse, utan 
skulle kunna vara mord. Polisen Fredrika Storm som är uppvuxen på platsen tar sig an fallet. Snart visar det 
sig att flera av spåren leder till mörka hemligheter i Fredrikas egen familjehistoria. Kriminalroman som 
utspelar sig på den skånska landsbygden. 

MediaNr: CA63221 

De andras land 

av Leïla Slimani. Översatt av Maria Björkman. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Elisabet Thorborg. 

11 tim, 19 min. Talbok med text. 

Amine Belhaj är en stilig marockan som strider i den franska armén. Mathilde är en envis kvinna från Alsace 
som längtar bort. Kriget för dem samman. När paret 1947 återförenas i Rabat, Marocko, väntar livet på 
"kullen" - den landplätt utanför Meknès där de ska bygga sitt liv genom att bruka jorden och där deras barn 
Aïcha och Selim ska växa upp. Men marken är torr, inkomsterna små och livet betydligt hårdare än någon av 
dem kunnat ana. 

MediaNr: CA62829 

Sanningen om ostrondykerskan 

av Caroline Säfstrand. Forum, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

11 tim, 09 min. Talbok med text. 

När författaren Inez Edmarks granne går bort bestämmer hon sig för att döstäda sitt hus och att skriva sin 
sista bok, en personlig bekännelse. Så ramlar Inez och skadar höften. Hon anlitar städerskan Meja att rensa 
klart i huset. Enda regeln är att Meja inte på några villkor får öppna mappen med Inez bokmanus. Mötet 
mellan Inez, som måste försonas med sitt förflutna, och vilsna Meja, som söker en framtid, får oanade 
konsekvenser. Feelgood. 

MediaNr: CA62795 

Hälsningar från den skotska vinterön 

av Jo Thomas. Översatt av Maja Willander. Bokförlaget Polaris, 2021. Inläst av Åsa Ekberg. 

10 tim, 06 min. Talbok. 

Om sångerskan Ruby, vars karriär får ett abrupt avbrott på grund av röstproblem, som istället för en retreat 
på Teneriffa tvingas fara till en vindpinad ö i Skottlands utmarker för ett möte med en okänd farfar. Väl 
anländ finner hon sig inte heller välkommen men i hennes fars föräldrahem döljs hemligheter som inte enbart 
är oangenäma. Om vikten av att finna sina rötter för att få veta vem man egentligen är. Feelgoodroman. 

MediaNr: CA62500 

Hälsningar från den spanska körsbärsträdgården 

av Jo Thomas. Översatt av Maja Willander. Inläst av Toya Westberg. 

13 tim, 13 min. Talbok. 

Beti behöver en nystart efter tre brutna förlovningar. Att åka till södra Spanien och solen verkar som en 
perfekt tillvaro. Det är inte bara en dans på rosor med sangria och siesta. Beti Börjar jobba på en gård med 
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att sköta om körsbärsträd och plocka körsbär. Chefen Antonio är dessutom en utmaning. Men hon njuter av 
solen och det nya livet och när hon upptäcker flamencon vaknar något inom henne. Hon måste släppa taget 
och lyssna på sitt hjärta. 

MediaNr: CA62602 

Klassen 

av Herman Ungar. Översatt av Heidi Havervik. Bokförlaget h:ström - text & kultur, 2022. Inläst av Åke 
Lindgren. 

08 tim, 50 min. Talbok med text. 

I denna egensinniga roman är läraren Blau besatt av tanken att allt man säger och gör kan få ödesdigra 
konsekvenser, vilket förgrenar sig i oändlighet och som man ensam bär ansvar för. Lämnar man minsta 
blotta är man förlorad. Vi kommer obehagligt nära en människa som försvinner allt längre in i förföljelsemani 
och vanföreställningar. Expressionism möter djuppsykologi och klassmedvetande i en återupptäckt 
författares litterära verk. 

MediaNr: CA62461 

Det första skottet, det sista steget 

av Christian Unge. Norstedts, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

16 tim, 25 min. Talbok med text. 

Tredje boken om akutläkaren Tekla Berg. En serie mystiska skjutningar har skett i Stockholm. På sjukhuset 
kämpar Tekla för att rädda offrens liv samtidigt som hon samarbetar med polisen i jakten på förövarna. 
Skräcken sprider sig i staden. När hennes mammas hus i Dalarna ska säljas på exekutiv auktion reser hon 
dit för ett sista besök där hon vuxit upp. Bland mammans efterlämnade saker börjar hon en jakt på 
familjerötter och undanträngda minnen. 

MediaNr: CA62871 

Hajar i räddningens tid 

av Kawai Strong Washburn. Översatt av Andreas Vesterlund. Norstedts, 2021. Inläst av Linda Norgren. 

12 tim, 34 min. Talbok. 

Sjuåriga Nainoa faller överbord under en båtutflykt och blir räddad av hajarna. Det är ett tecken från de 
gamla hawaiianska gudarna, och visar det sig att pojken har helande krafter. Allt i familjen kommer 
hädanefter att kretsa kring mellanpojken: föräldrarna använder sig av hans krafter för att tjäna extrapengar, 
syskonen tvingas definieras av sin mirakelbror i vars skugga de ständigt hamnar. 

MediaNr: CA62351 

Upprättelse 

av Monika Nordland Yndestad. Översatt av Ingela Olofsson. Boknöje, 2022. Inläst av Ina Ekelund. 

07 tim, 45 min. Talbok. 

Del 9 i serien som börjar med Malene från Piperviken. Piperviken, Christiania, 1863. Sanningen om de 
stackars vagnflickorna och deras öde kommer fram i dagen. Medan polismästaren fortfarande inte har en 
aning om vilka upptäckter polisman Rustad har gjort sätter han igång en intensiv jakt på polismannens 
dotter. Polismästarens mörka begär verkar aldrig ta slut, och Fredrik som har ärvt sin fars böjelser, har nu 
riktat allt sitt hat mot Malene. Det blir farligt för henne. 

MediaNr: CA62394 
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En jul tillsammans 

av Eli Åhman Owetz. LL-förlaget, 2022. Inläst av Camilla Bard. 

01 tim, 05 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien som börjar med Sköna Maj. Det är december och Maj och Lennart njuter av sitt första 
gemensamma julstök. De känner sig unga trots att de snart är 90 båda två. Det finns ju så mycket härligt vid 
jul. Apelsiner med nejlikor, hyacinter och smällkarameller av tunt prassligt papper. Men Maj kan inte sluta 
tänka på det där Lennart sa på första advent. Om att de kanske skulle ta och gifta sig. Men nog är de för 
gamla för det? Lättläst. 

MediaNr: CA62464 

Facklitteratur 

Religion 

En enda kropp 

Argument, 2022. 

09 tim, 53 min. Talbok. 

Sjutton texter av skribenter från Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, EFK, Pingst och EFS. Utifrån Jesu liv 
och undervisning, Bibeln och den kristna traditionen visar de på vikten av att hbtq-personer får vara en 
självklar del av en lokal församlingsgemenskap och att en inkluderande församling är berikande för alla. 
Innehåller bland annat personliga berättelser om att vara trans, komma ut i församlingsmiljö och vara en 
regnbågsfamilj i kyrkan. 

MediaNr: CA62966 

Filosofi och psykologi 

Filosofins historia 

av A. C. Grayling. Översatt av Björn Östbring. Fri Tanke, 2021. Inläst av Eric Linderholm. 

31 tim, 39 min. Talbok. 

I boken presenterar Grayling, professor i filosofi tre tusen år av tänkande. Det här är en heltäckande bild av 
vårt intellektuella arv från den västerländska såväl som den asiatiska och afrikanska filosofiska traditionen. 
Genom att redogöra för idéer som framförts av inflytelserika tänkare täcker Grayling metafysik, etik, estetik, 
logik, politisk filosofi, medvetande- och språkfilosofi, och hur dessa områden diskuterats genom historien. 

MediaNr: CA62612 

Apan & filosofen 

av Farshid Jalalvand. Fri tanke, 2022. Inläst av Ove Ström. 

05 tim, 28 min. Talbok med text. 

I modern tid har en djup spricka bildats mellan naturvetenskapen och filosofin – ämnena framstår som 
oförenliga. Men allt vetande har egentligen samma grund: att försöka förklara verkligheten, livet, naturen, 
människan och samhället. Mikrobiologen Farshid Jalalvand vänder sig till den filosofiska traditionen och till 
evolutionsvetenskapen för att besvara frågor som: Vad är meningen med livet? Var kommer människans 
moral ifrån? Vad är ett jag?. 

MediaNr: CA62860 
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Uppfostran och undervisning 

Experimentet 

av Karin Grundberg Wolodarski. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

08 tim, 21 min. Talbok med text. 

I Sverige tillåts börsnoterade bolag att driva skolor som är 100 procent skattefinansierade. Inte sällan är 
även riskkapitalbolag ägare. Journalisten Karin Grundberg Wolodarski skriver om en rad politiska beslut och 
icke-beslut tagna i ett av statens kärnområden, utbildning. Ideologisk övertygelse och brist på sådan har lett 
fram till dagens skolmarknad. De ansvariga statsministrarna Ingvar Carlsson, Göran Persson och Carl Bildt 
intervjuas. 

MediaNr: CA62770 

Svensk skola AB 

av Peter Letmark. Mondial, 2022. Inläst av Christer Modin. 

05 tim, 32 min. Talbok med text. 

För 30 år sedan införde Sverige ett världsunikt system som tillåter aktiebolag att äga skolor och ta ut 
obegränsat med vinst från skattemedel. Det har lett till att skolor gör vad de kan för att locka högpresterande 
elever som är billiga att undervisa. Pengarna hamnar inte sällan i miljardbolag, registrerade i skatteparadis. 
Kritiskt reportage om hur den nya skolan påverkar eleverna och vad gör den med vårt samhälle. 

MediaNr: CA62841 

Hjälp ditt barn att plugga smart 

av Björn Liljeqvist. Tukan förlag, 2021. Inläst av Annika Denke. 

07 tim, 22 min. Talbok. 

I boken förklarar Björn Liljeqvist hur man pluggar smart och visar vägen till goda studievanor. För att få ut 
maximalt av pluggandet behöver man olika strategier för de olika ämnena och Liljeqvist går igenom hur man 
blir bättre på att läsa och skriva samt hur man blir bättre på matte, förståelse och problemlösning. Boken 
innehåller tekniker för att komma ihåg väldigt mycket fakta, få kunskapen att sitta och vad man ska tänka på 
inför prov. 

MediaNr: CA62670 

Språkvetenskap 

Ordklok 

av Staffan Fridell. Kaunitz-Olsson, 2021. Inläst av Anna Westberg. 

13 tim, 25 min. Talbok. 

En etymologisk ordbok som visar vilka svenska ord som är besläktade med varandra och hur. Vänder sig till 
ordvitsare, korsordsläsare, språkpoliser, dem som tittar på frågeprogram på teve, läser språkspalter i 
tidningar eller lyssnar på programmet Språket i radio, svensklärare och svenskstudenter och dem som 
skriver och läser på svenska. Kort sagt till alla som är nyfikna på ord och vill lära sig mer om dem. 

MediaNr: CA60783 
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Litteraturvetenskap 

Lutad mot ett spjut 

av Katarina Bjärvall. Ordfront, 2022. Inläst av Elisabet Thorborg. 

10 tim, 57 min. Talbok med text. 

Biografi med inslag av fantasi om den brittiska feministen, författaren och filosofen Mary Wollstonecraft 
(1759-1797) och hennes resa i Skandinavien sommaren 1795 tillsammans med dottern Fanny och 
barnjungfrun Marguerite. Hennes uppdrag är att söka en skeppslast med silver som hennes man har förlorat. 
Hon möter människor av alla de slag, alltifrån kungligheter till upprorsmän. Läsaren får följa med i hennes 
fotspår och in i hennes tankevärld. 

MediaNr: CA62873 

Den röda fläcken 

av Mikael van Reis. Daidalos, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

24 tim, 47 min. Talbok med text. 

Essäer om konst, litteratur och andra gömställen. Ett av bokens ledmotiv är den röda fläcken som en 
påminnelse om både hjärtslag och blodförlust, Eros och Död. Titelessän handlar om Diego Velázquez 
mästerverk "Hovdamerna" från 1656 – en bok i boken. Målningen synas från vinkel efter vinkel tills dess 
sinnrika koder träder fram. Verket visar hur sann konst är försändelser i tiden. Mikael van Reis, 1954- , 
svensk författare och kritiker. 

MediaNr: CA62600 

Konst, musik, teater och film 

Maskinen 

av Anis Don Demina. Bokförlaget Forum, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

08 tim, 02 min. Talbok med text. 

Självbiografisk berättelse om hur Anis Don Demina på några få år går från okänd dj och telefonförsäljare till 
välkänd artist, youtuber och programledare. Inget är gratis utan kommer till priset av att driva sig själv till 
stenhårt arbete i högt tempo vilket till slut får konsekvenser. Trots att han lever sin dröm brottas han med 
ångest, depression och katastroftankar. En personlig berättelse om musik, artisteri, drömmar, mål och livets 
skörhet. 

MediaNr: CA62731 

Markoolio 

av Marko Lehtosalo. Forum, 2022. Inläst av André Nilsson. 

08 tim, 59 min. Talbok. 

Den osannolika berättelsen om hur Marko Lehtosalo (1975-), en dömd ungdomsbrottsling från Orminge 
utanför Stockholm, blev en av landets största artister när han skapade Markoolio, en hitmaskin som tog 
listorna med storm. Här berättar han hela historien bakom de hemligheter han avslöjade i sitt sommarprat 
2018, som han och hans familj burit länge på – mammans spritmissbruk, styvfaderns våld och att hånas i 
skolan för märkeskopior och fattigdom. 

MediaNr: CA62099 
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I händelse av min död 

av Lena Philipsson. Norstedts, 2022. Inläst av Linda Norgen. 

05 tim, 49 min. Talbok med text. 

Självbiografi av Lena Philipsson, 1966- , svensk artist som fick sitt stora genombrottet med "Kärleken är 
evig" i Melodifestivalen 1986. Hon har alltid hållit hårt på sin egen integritet och rätten till sitt privatliv. Hon 
berättar om uppväxten i Vetlanda,  genombrottet, att åldras som artist och relationer som fungerat och inte 
fungerat. Det är en samling texter om artistlivet, tidens gång, ensamheten och den ständigt närvarande 
kreativiteten. 

MediaNr: CA62363 

Blod, svett och toner 

av Robert Wells. Stevali fakta, 2019. Inläst av Patrik Nyman. 

05 tim, 50 min. Talbok med text. 

Boken om Robert Wells nu 50-åriga karriär. Ekonomiska floppar blandas med stora succéer, tv-serier och 
utsålda hus. Hur bråk med lärare blev starten av idén till "Rhapsody in Rock". Om konsten att vara 
entreprenör, kapellmästare och företagsledare i en bransch helt utan fallskärmar. ” Möten med publik, 
vänner, musikanter, roddare och artister. Lite som en berg och dalbaneberättelse i en musikers huvud”, 
enligt författaren. 

MediaNr: CA62538 

Arkeologi 

Tusen år i Uppåkra 

av Dick Harrison. Forum, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

17 tim, 13 min. Talbok. 

Utanför Lund ligger Uppåkra. Nu odlingsmark men i över tusen år fanns där ett rikt maktcentrum stort som 
en stad med hövdingahall, tempel, hantverkshus och gårdar. Det var större än både Birka och Hedeby, en 
unik plats i den skandinaviska järnålderns historia. Staden hade kontakter långt ut i världen. Fantastiska fynd 
har hittats där, trots att bara en liten del av området grävts ut. Dick Harrison är författare och professor i 
historia. 

MediaNr: CA62473 

Historia 

Sveriges historia för släktforskare 

av Roger Axelsson. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Varja Berg. 

12 tim, 10 min. Talbok med text. 

Alla som släktforskar vet att kyrkbokens magra notiser väcker fler frågor än de ger svar. Det är så mycket 
mer vi vill veta, om hur släktingar bodde, arbetade och reste, vad de åt osv. Den här boken tar vid där de 
gamla längderna slutar och försöker besvara denna typ av frågor, som för oss närmare våra anfäders och 
anmödrars liv. Boken spänner över sju hundra år av vår historia. 

MediaNr: CA62771 

Ryssland 

av Antony Beevor. Översatt av Kjell Waltman. Historiska media, 2022. Inläst av Jens Jacboson. 
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34 tim, 33 min. Talbok med text. 

Tsar Nikolaj II abdikerade till följd av februarirevolutionen 1917 och lämnade efter sig ett maktvakuum. En 
provisorisk regering tillsattes och bolsjevikerna och Lenin såg möjligheten att ta upp kampen om styret. Snart 
inleddes krig mellan Röda och Vita armén som av många ses som den mest avgörande händelsen i modern 
historia. Utifrån den senaste forskningen och egna arkivstudier ger författaren en heltäckande bild av 
konflikten i Ryssland. 

MediaNr: CA62560 

De ofelbara 

av Carl Hamilton. Mondial, 2022. Inläst av Björn Muda. 

18 tim, 53 min. Talbok med text. 

I en skildring av tre dramatiska decennier visar Carl Hamilton hur det nya Sverige blir till. De politiska 
makthavarna ställer ut fantastiska löften: en skola i världsklass, en högteknologisk blågul försvarsmakt som 
ska användas över hela jorden, Europas första mångkulturella nation och en pandemibekämpning där fler 
smittade räknas som en framgång. Allt slutar i kaos. Ingen ställs till svars. 

MediaNr: CA62698 

Själens historia 

av Ole Martin Høystad. Översatt av Ingrid Viktoria Kampås. Bokförlaget Langenskiöld, 2021. Inläst av Bodil 
Carr Granlid. 

20 tim, 39 min. Talbok. 

De flesta tror att de har en, men få kan förklara vad en själ är. Boken börjar med Homeros och sedan via 
filosofer och de stora diktarna visar hur själen skildrats genom olika tider och kulturer. Vad har dessa tänkare 
haft för tankar om själens vara eller icke vara? Och vad är själen egentligen? Boken är en berättelse om vårt 
gåtfulla inre. Den slutar med författarens egna reflektioner kring själen som en moralisk utmaning. 

MediaNr: CA62452 

Judar och andra Malmöbor 1933-1951 

av Arne Järtelius. Kira förlag, 2021. Inläst av Mattias Pleijel. 

21 tim, 36 min. Talbok med text. 

Början sker med mottagandet av judiska flyktingar från Tyskland, slutar gör det med att Sverige 1952 får 
religionsfrihet och att judarna med det fritt kunde välja om de fortsatt ville tillhöra en judisk församling eller 
inte. Sammantaget var 1930- och 1940-talen för judarna i Malmö en tid då den tidigare djupt ortodoxa 
församlingen tog ett steg från konfession till kultur, och med det till ett rikt allmänjudiskt föreningsliv. 

MediaNr: CA62697 

Kampen om Afrika 

av Andreas Karlsson. Historiska media, 2022. Inläst av Björn Muda. 

04 tim, 57 min. Talbok med text. 

Hur kom det sig att Europa så plötsligt och snabbt koloniserade Afrika? Vilka strategiska avväganden 
föregick kapplöpningen om den afrikanska kontinenten och hur såg händelseförloppet ut? I boken skildras 
den dramatiska och ofta brutala kapplöpning mellan Europas stormakter som under bara några decennier i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet tillintetgjorde afrikanska samhällens möjligheter till 
självbestämmande. 

MediaNr: CA62694 
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Svart historia 

av Amat Levin. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

18 tim, 17 min. Talbok. 

För tre år sedan startade journalisten Amat Levin Instagramkontot Svart historia som idag har nästan 70 000 
följare. Där försöker han ge en mångfasetterad bild av Afrikas och svarta människors historia. Boken ger inte 
heller en komplett eller slutgiltig bild utan består av en serie nedslag, en samling breda penseldrag som ger 
en introducerande inblick. 

MediaNr: CA62275 

Biografi med genealogi 

Det här är mitt liv 

av Martin Fallhagen. LL-förlaget, 2022. Inläst av Ronnie Bäck. 

00 tim, 27 min. Talbok med text. 

Martin är en kille på 30 år som bor på ett gruppboende utanför Uppsala. I boken får vi följa honom i hans 
vardag, bland annat på den dagliga verksamheten Labanskolan. Martin tycker att han har världens bästa 
jobb. På Labanskolan sysslar han med teater och musik och arbetar på loppis och café. Men framför allt så 
skriver han. Lättläst. 

MediaNr: CA62723 

La familia grande 

av Camille Kouchner. Översatt av Maria Bodner Gröön. Elisabeth Grate bokförlag, 2022. Inläst av Anahí 
Giacaman-Ríos. 

05 tim, 08 min. Talbok med text. 

Den franska juristen Camille Kouchner, 1975- , växte upp i en känd fransk vänsterintellektuell familj. Pappan 
var medgrundare av Läkare utan gränser och utrikesminister, mamman var författare och stridbar feminist. 
Föräldrarna skildes när barnen var små och deras mor gifte om sig med en högt aktad politiker. Camille 
berättar om hur styvfadern förgriper sig sexuellt på hennes tvillingbror under hans tidiga tonår, övergrepp 
som pågick i flera år. 

MediaNr: CA62874 

Levnadsråd 

av Margareta Magnusson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

03 tim, 45 min. Talbok. 

Konstnären Margareta Magnusson kommer här med en uppföljare till boken Döstädning. Detta är levnadsråd 
från någon som troligtvis kommer dö före dig. Boken är fylld av goda råd om hur man ska rensa upp runt sig 
för att bespara släktingar och vänner besvär när man dör. Den innehåller också tips om hur man ska leva om 
man vill få en lycklig ålderdom. 

MediaNr: CA63061 

Diplomatens sista depesch 

av Johan Molander. Bokförlaget Langenskiöld, 2022. Inläst av Jens Malmkvist. 

13 tim, 19 min. Talbok med text. 

Johan Molander (f.1948) har tjänstgjort på utrikesdepartementet sedan 1972. Här berättar han om hur han 
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som diplomat har arbetat för Sverige i olika sammanhang och delar av världen. Han berättar personligt om 
möten med såväl ledare som folk men resonerar också sakkunnigt kring folkrätt och nedrustningsfrågor 
Boken är illustrerad med fotografier och avslutas med ordförklaringar, en bibliografi och ett personregister. 

MediaNr: CA62840 

När du dör ska jag vara nära 

av Annie Reuterskiöld. Forum, 2022. Inläst av Sara Losten. 

06 tim, 37 min. Talbok med text. 

Hur kommer man nära någon som inte längre kommer ihåg? Våren 2020 tar coronaviruset sig in i samhällets 
alla vrår. Annie Reuterskiölds mamma, som lever på ett demensboende, blir smittad och Annie bestämmer 
sig för att vara nära intill slutet; frågan är bara hur hon ska gå till väga. Jakten på närhet skapar nya frågor 
om hur minnet fungerar, och varför Annie som är frisk också har glömt så mycket. Hon får den märkliga 
insikten att även mammans demenssjukdom har varit läkande. 

MediaNr: CA62897 

Söderblom och Wallenbergaffären 

av Omi Söderblom. Carlssons, 2021. Inläst av Eric Linderholm. 

22 tim, 47 min. Talbok. 

Ambassadören och UD-tjänstemannen Staffan Söderblom (1900-1985) var under andra världskriget 
stationerad i Moskva och var den som kastades in i det uppmärksammade Raoul Wallenberg-ärendet. 
Söderblom kom att spela en central roll, enligt många på ett avgörande sätt. I denna överraskande volym om 
Wallenbergdramat redogör Omi Söderblom Mohammar för händelserna ur Söderbloms perspektiv. 

MediaNr: CA62303 

Etnografi, socialantropologi och etnologi 

Folktro 

Bokförlaget Stolpe / Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2021. 

07 tim, 31 min. Talbok med text. 

Max Webers tes om en allmän sekularisering har inte fått människor att sluta tro på en besjälad värld. En 
besjälad värld som på gott och ont ingriper i människans liv sida vid sida med naturvetenskapliga framsteg 
inom många kulturer. Boken tar upp likheter och skillnader i folktro världen över. Vad skiljer folktron som ofta 
nedsättande brukar benämnas vidskepelse från till exempel traditionell religion? Den tryckta boken är rikt 
illustrerad. 

MediaNr: CA62367 

Geografi 

Norra Solberga 

av Willy Gustafsson. Norra Solberga hembygdsfören., 1986. Inläst av Ingemar Jonson. 

12 tim, 23 min. Talbok. 

Sockenbok i två delar om Norra Solberga i Södra Vedbo härad, Småland. Del 1 innehåller berättelser om 
Norra Solberga kyrkor och gårdsbeskrivningar över Blankefall, Blixås, Bollebo, Branteberg med Packarp, 
Buckhult, Bänarp, Danstorp, Fåglehult, Gimmarp, Gisshult, Glömminge, Grimsberg med Qvarnagården, 
Gullarp, Gummarp, Hamnaryd, Hatten, Havsvik, Holma, Hult, Hulu, Hyltan, Håknarp och Karstorp. 
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MediaNr: CA63100 

Samhälls- och rättsvetenskap 

En svindlande uppgift 

av Annika Berg. Ordfront, 2021. Inläst av Rikkert Hasselrot. 

58 tim, 33 min. Talbok. 

Sverige var tidigare ett föregångsland när det gäller internationellt bistånd. Idag attackeras den traditionella 
biståndspolitiken från olika fronter, både i Sverige och internationellt. Boken ger en historisk bakgrund till 
detta och bygger på tidigare oanvänt material i Sidas och dess föregångares arkiv. 

MediaNr: CA60752 

Går det att rädda Libyen? 

av Bitte Hammargren. Utrikespolitiska institutet, 2021. Inläst av Charlie Haldén. 

01 tim, 16 min. Talbok med text. 

Libyen har befunnit sig i kris sedan diktatorn Gaddafi störtades 2011. De inrikespolitiska konflikterna i landet 
förstärks av de många utländska krafter som stödjer olika inhemska maktspelare. Ett val är planerat till slutet 
av 2021, men om det ställs in ökar risken för ett inbördeskrig och/eller att den libyska staten spricker. 

MediaNr: CA62644 

När samhället är förälder 

av Annelie Karlsson. Studentlitteratur, 2021. Inläst av Anita Heikkila Einarsson. 

06 tim, 43 min. Talbok. 

Pedagogiska stödinsatser som bygger på en förståelse för sårbarhet kan sänka stressen hos placerade barn 
och tonåringar. Ett ökat välmående hos de unga leder till färre konflikter och möjliggör en positiv utveckling. I 
boken presenteras praktiska pedagogiska metoder som kan användas av exempelvis personal vid SiS-hem 
och HVB-hem samt av familjehemsföräldrar. Boken riktar sig till socionomer, behandlingsassistenter och 
stödpedagoger. 

MediaNr: CA62359 

Göteborg 65-07-29 

av Lars Olof Lampers. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

07 tim, 32 min. Talbok med text. 

29 juli 1965 rånar två personer i grodmansdräkt en bank och flyr simmandes. Tre yngre män ger sig av för 
att campa och syns aldrig till igen. En ung man bestämmer sig för att lifta sista biten till konstskolan och där 
upphör alla spår. Berättelserna om vad som ledde fram till händelserna och efterspelet bygger på artiklar, 
nyhetsinslag och polisdokumentation från tiden. Ett nedslag i den tid och det samhälle som var. Författaren 
är journalist. 

MediaNr: CA62959 

Berätta hur det slutar 

av Valeria Luiselli. Översatt av Rita Kristola. Rámus förlag, 2022. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

03 tim, 39 min. Talbok. 

Författaren utgår från sitt frivilligarbete som tolk för ensamkommande flyktingbarn i migrationsdomstolen i 
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New York. Där ställer man 40 frågor till barnen som sedan kommer att avgöra deras öde. Om 
flyktingströmmen av centralamerikanska barn och vad de flyr ifrån; deras livsfarliga flykt med åtskilliga 
försvinnanden och om den amerikanska migrationspolitiken och dess inhumana bemötande vid gränsen. 
Vittnesröster från tusentals ensamkommande som vi i Europa sällan hör. 

MediaNr: CA62945 

Vi ger oss aldrig 

av Johan Wicklén. Volante, 2022. Inläst av Ove Ström. 

10 tim, 26 min. Talbok med text. 

Sverige är i dag längre än någonsin från målet om ett samhälle fritt från narkotika. I centrum står världens 
mest populära illegala drog, cannabis. Via gängkrigets offer och förövare, får man följa hur cannabis blivit 
motorn i de blodiga kriminella konflikter som numera är vardag i Sverige. I mötet med politiker, gangsters 
och forskare, poliser, brukare och riskkapitalister tydliggörs den centrala roll som drogen har spelat i 
narkotikapolitikens utveckling. 

MediaNr: CA62922 

Ekonomi och näringsväsen 

Cat power 

av Ulrica Norberg. Bazar, 2022. Inläst av Lo Thorsdotter. 

06 tim, 16 min. Talbok med text. 

I anekdoter och kattfakta, från historiska exempel till nya vetenskapliga rön presenteras hälsofördelarna av 
att umgås med katter. En katt i hemmet sänker stress och ångest och gör oss mer harmoniska. En 
spinnande katt ger lägre blodtryck och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Vi har mycket att lära av 
katten när det gäller att ta hand om sig själv; som till exempel att värna sin integritet, njuta mer samt att 
rensa ut och göra plats för mer lek och glädje. 

MediaNr: CA62891 

Skogslandet 

av Lisa Röstlund. Forum, 2022. Inläst av Kristina Bäckman. 

14 tim, 36 min. Talbok med text. 

Om striden kring den svenska skogen mellan biologer och skogsbolag. Ena sidan hävdar att de sista riktiga 
skogarna försvinner och att det snart bara återstår hyggen och plantager medan motsidan hävdar att vi 
aldrig har haft så mycket skog som nu. Hur skogen ska användas i den rådande klimatkrisen är även det ett 
trätoämne. Genom att träda ner i stridens skyttegravar blottläggs hänsynslösheten hos de olika parterna. 

MediaNr: CA62849 

Idrott, lek och spel 

Hästpojken 

av Carl Hedin. Forum, 2021. Inläst av Dan Bratt. 

06 tim, 20 min. Talbok med text. 

Carl Hedin är idag en av Sveriges största ridsportprofiler men vägen dit har inte varit spikrak. Som barn blev 
han mobbad för sin kärlek till hästen men med envishet, mod och även en portion tur har han fått det liv och 
popularitet han har idag, det sistnämnda inte minst genom ett framgångsrikt instagramskonto. En bok om 
ridsport och hästar såväl som om kampen för att hitta sin plats i tillvaron. 
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MediaNr: CA62726 

Naturvetenskap 

Tyst jord 

av Dave Goulson. Översatt av Bitte Wallin. Volante, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

16 tim, 00 min. Talbok med text. 

Insekterna är helt avgörande för allt liv på jorden. Utan dem kommer världen som vi känner den och är 
beroende av den inte att fungera längre. Boken är lika delar kärleksförklaring till insekter, elegi över en värld 
på väg att förloras och kamplystet manifest för en grönare planet. Dave Goulson vill få med oss alla i 
kampen: från politikerna och företagarna till var och en av oss som har en trädgård eller täppa. 

MediaNr: CA62563 

Hetta 

av Izabella Rosengren. Volante, 2022. Inläst av Elisabet Thorborg. 

11 tim, 22 min. Talbok med text. 

En vetenskapsjournalist som aldrig har störts av minusgrader men som inte kunnat uthärda värme, 
undersöker hur människor i varmare miljöer klarar av att leva och verka samtidigt som hon applicerar det på 
en framtid där vi mest största sannolikhet måste bereda oss på högre temperaturer. För även om vi talar 
mycket om klimathotet talar vi desto mindre om hur vi som individer ska hanterar den stigande hettan. 

MediaNr: CA62915 

Din Agenda 2030 

av Parul Sharma. Sanoma utbildning, 2021. Inläst av Ingrid Gustafsson. 

08 tim, 09 min. Talbok med text. 

I boken beskriver människorättsjuristen Parul Sharma det globala hållbarhetsmålen på ett lättillgängligt sätt. 
Hon ger även svar på frågan vad vi alla kan göra för att driva arbetet för en hållbar utveckling. Boken är fylld 
med råd och tips om hur du kan agera hållbart i olika sammanhang. I boken finns mer än femtio intervjuer 
och citat från forskare, aktivister och sakkunniga som i sin vardag arbetar med ett eller flera av målen. 

MediaNr: CA62613 

Den lodande människan 

av Patrik Svensson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

07 tim, 48 min. Talbok. 

Hur lärde sig människan att hitta på havet? Var Magellan verkligen den förste världsomseglaren? Hur bidrog 
kaskelotvalen till upplysningen? På vilket sätt förändrade den skotske bagaren Robert Dick vår syn på livets 
historia? Hur vet vi egentligen hur djupt havet är? Efter debuten med "Ålevangeliet" har Patrik Svensson 
skrivit en bok om människorna som utforskat, kartlagt, försökt förstå och lägga havet under sig. 

MediaNr: CA62998 

Medicin 

Unified protocol 

av David H. Barlow. Översatt av Eva Sundmyr. Natur & Kultur, 2020. Inläst av Marika Bergström. 
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09 tim, 31 min. Talbok med text. 

En bok för barn i åldrarna 7–13 med intentionen att hjälpa dem att hantera starka känslor. Genom lekar, 
aktiviteter och experiment får barnen lära sig knep för att lättare kunna vara med i vardagsaktiviteter. Knepen 
passar oavsett känsla - rädsla, ångest, nedstämdhet, ledsenhet, ilska, skam eller någon annan känsla som 
ställer till med problem. Boken ska användas tillsammans med en terapeut som kan leda barn och föräldrar 
genom behandlingen. 

MediaNr: CA62270 

Lev mer, tänk mindre 

av Pia Callesen. Översatt av Henrik Sjöberg. Norstedts, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

05 tim, 05 min. Talbok med text. 

Pia Callesen, dansk psykolog och metakognitiv terapeut, beskriver metoden metakognitiv terapi (MCT) vars 
mål är att hjälpa människor att bli fria från depression och nedstämdhet. Hon menar att en kris inte går att 
tackla genom att bearbeta den, tänka och analysera. Enligt MCT är det bättre att låta saker passera; om 
man slutar grubbla och oroa sig kan man återfå livsglädje och energi. 

MediaNr: CA62920 

Handbok i biohacking 

av Martina Johansson. Tukan, 2021. Inläst av Inga Pyk. 

07 tim, 45 min. Talbok med text. 

I boken får vi veta hur kroppens system hänger ihop och påverkar varandra, och hur vi kan utvärdera och 
praktiskt förbättra vår hälsa. Biohacking innebär att se på sin kropp som ett biologiskt system som kan 
manipuleras genom kost, träning, sömn och meditation. Vi får tips om specifika metoder som kan användas 
för specifika problem, exempelvis trötthet, dålig sömn, sötsug, övervikt eller nedstämdhet. Det handlar om att 
bli expert på sig själv. 

MediaNr: CA62719 

Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Skurkskolan 

av IJustWantToBeCool. Rabén & Sjögren, 2022 

04 tim, 46 min. Talbok. 

Det är dags för det årliga inträdesprovet till Superhjälteskolan. Tolvåriga Stephanie är inte särskilt 
entusiastisk men ser det som ett mindre tråkigt val i jämförelse med kontorsskolan. Så småningom 
upptäcker hon dock Skurkskolan som visar sig passa som hand i handske för henne. Förutom intressanta 
övningar träffar hon många fascinerade personligheter, däribland den mörkertyngda Sven. Som avslutning 
får hon duellera med superhjälteeleven Kajsa. 

MediaNr: CA62785 

Hjärta av glas 

av Ingelin Angerborn. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Sara Losten. 

04 tim, 15 min. Talbok med text. 

Del 4 i serien som börjar med Hjärta av damm. Shirin och hennes kompisar ska tillbringa några av 
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sommarlovets sista dagar i Shirins mosters sommartorp, en liten stuga som ligger vid en sjö. Tjejerna tycker 
det är jättemysigt men vad är det egentligen för mystiska knackningar de hör? Vems är den gamla boken de 
hittar i en kista på vinden? Ön som sägs vara drabbad av en förbannelse och som brukar kallas Dödens ö. 
Mellanåldersbok. 

MediaNr: CA62663 

Akamella 

av Lowe Aspviken. Alfabeta, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

02 tim, 28 min. Talbok med text. 

Det är svåra tider, utanför rasar ett världskrig, och det är ont om mat och pengar. Gustava, som redan i tidig 
ålder fått höra sagor om väsen och andar från sina föräldrars hemtrakter i Tornedalen, förlorar plötsligt sin 
bror i en tågolycka. Gustava vägrar tro att det är sant och beger sig norrut för att leta rätt på honom. Någon 
som ligger utanför den här världen verkar emellertid försöka stoppa henne. Illustrerad av Peter Bergting. 

MediaNr: CA62798 

Nyckeln till tiden 

av Sofia Brattvall. Ekström & Garay, 2021. Inläst av Åke Lindgren. 

12 tim, 20 min. Talbok. 

En hänsynslös mördare härjar i Sverige och alla hans offer är tonåringar. Femtonåriga Teodor undkommer 
mördarens attack, men hans bästa vän Bella kidnappas. Han hamnar i händerna på ett uråldrigt 
internationellt sällskap som har som mål att hitta och förstöra nyckelstenarna, vars krafter, om de hamnar i 
fel händer, kan förgöra världen. I samband med detta upptäcker Teodor att han kan förflytta saker enbart 
med hjälp av tanken. 

MediaNr: CA62752 

Trashland 

av Steve Cole. Översatt av Helena Olsson. Argasso, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

01 tim, 50 min. Talbok. 

Theo är 13 år och bor på en stor soptipp i Ghana. Soptippen kallas för Trashland. En kväll möter han pojken 
Emanuel som har en karta över soptippen. Kartan visar till en skatt som finns nergrävd på området. Skatten 
består av ädelmetaller som Emanuels storebror stulit från ett kriminellt gäng. Theo lovar hjälpa Emanuel hitta 
skatten mot att få del av vinsten. 

MediaNr: CA63021 

Tusen åter 

av Camilla Dahlson. Idus förlag, 2018. Inläst av Daniella Liljeström. 

02 tim, 42 min. Talbok. 

Del 3 i serien om Kia. Kia och de andra tjejerna i gänget har lovat varandra att hålla ihop under sommarlovet. 
De fortsätter att träffas och blogga tillsammans. Allt är toppen tills Stina ringer och berättar att det har hänt 
något med Hiba, den nya tjejen i gänget. Någon har skadat henne. Kia slits mellan tjejgänget och 
pojkvännen Viktor. Viktor som beter sig konstigt. Vad är det han döljer?. 

MediaNr: CA63071 

Ninjaklonerna 

av Anh Do. Översatt av Sabina Söderlund. B Wahlströms, 2022. Inläst av David Zetterstad. 
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01 tim, 05 min. Talbok. 

Detta är den femte boken om Ninja Kid som bor med sin familj på skroten där farmor kan uppfinna i 
hemlighet. Nu har farmor uppfunnit kloner till Nelson och hans bästis, som lätt kan programmeras till att vara 
charmigare och smartare än originalen. När den onde doktor Kane försöker förgöra Ninja Kid för femte 
gången så klarar klonerna biffen. 

MediaNr: CA62831 

Till sista droppen! 

av Elin Ek. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

03 tim, 55 min. Talbok med text. 

Del 5 i serien som börjar med Grattis världen! Jag är här nu! Athena och Ronja ska börja sommarlovet med 
att vara i en stuga på landet - utan föräldrar! Deras dagar består mest av sol och bad men det är något i 
Järnbackas idyll som inte stämmer. Varför sinar områdets alla brunnar? Håller vattnet på att ta slut för gott 
eller kan man förhindra det på något sätt? Rädda-Jorden-Klubbens medlemmar måste rycka in. 

MediaNr: CA62222 

Inte helt sant 

av Cina Friedner. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Ina Ekelund. 

02 tim, 58 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien som börjar med Aldrig backa. Ända sen Vega började i klassen har Lydia och hon varit bästa 
vänner. Det är bara så det är. Men när Vega åker för att hälsa på sina gamla kompisar över en helg 
förändras allt. När hon kommer tillbaka till skolan på måndagen visar det sig att det har hänt en hel del 
medan hon varit borta. Har Lydia blivit ihop med Ivan, utan att säga nåt? Mellanåldersbok. 

MediaNr: CA62710 

Julmysteriet på Smögen 

av Anna Ihrén. Louise Bäckelin förlag, 2021. Inläst av Daniella Liljeström. 

03 tim, 22 min. Talbok med text. 

Andra delen i serien som börjar med Det spökar på Smögen. Jullovet har börjat och  Stella och John är 
tillbaka på Smögen för att fira jul med sina familjer. För första gången på många år är ön täckt av snö och is 
men stillheten visar sig vara illusorisk. En mystisk svart sopsäck i hamnen, ett märkligt julbrev till 
hushållerskan Hanna och magnetfiske på isen är några av ingredienserna till ett nytt fall för Stellas och 
Johns detektivbyrå. För åldern 9-12 år. 

MediaNr: CA62782 

Kraften 

av Emma Johansson. Opal, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

03 tim, 18 min. Talbok med text. 

Del 3 i serien Den gamla kyrkogården som börjar med Underjorden. Två gånger har Iris lyckats stoppa de 
onda systrarnas försök att släppa lös mörkrets krafter men än är det inte över. Iris förstår att det är nu eller 
aldrig. Om hon inte lär sig använda sin kraft kommer det snart inte finnas något kvar att rädda. Ingen Hanna, 
ingen kyrkogård och ingen andefamilj. Men ska hon någonsin kunna hitta ljuset som finns långt där inne?. 

MediaNr: CA62813 
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Semestern 

av Marianne Kaurin. Översatt av Sara Ohlsson. Lilla piratförlaget, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

05 tim, 16 min. Talbok med text. 

Ina ska bara vara hemma på sommarlovet, men när alla andra i klassen berättar om sina sommarplaner hör 
Ina sig själv säga att hon visst ska åka på semester, söderut. Grejen är bara den att nya killen i klassen har 
flyttat till lägenhetsområdet där Ina bor. Han kommer se att hon inte alls åkt på semester. Men kanske kan 
han hjälpa henne att hålla lögnen vid liv? Och kanske kommer det att bli bästa sommarlovet. 

MediaNr: CA62709 

Yani 

av Nora Khalil. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Dan Bratt. 

04 tim, 44 min. Talbok. 

Yani och hennes kompisar går i nionde klass på högstadiet i en skola i Botkyrka. Det är en brytningstid, en 
känsla av utanförskap och framtidsdrömmar. De skojar friskt över lärare och socialtanter men den 
uppsluppna stämningen varvas med djup sorg över en bror som blir skjuten och en kompis som utvisas. 
Debutroman som skildrar stark vänskap, saknad, sorg och samhörighet. 

MediaNr: CA63058 

Nattflygare 

av Ulrika Kärnborg. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Ina Ekelund. 

04 tim, 37 min. Talbok med text. 

Älvdalen på 1600-talet. Kristin har ärvt sin mors talang att bota sjuka och om natten kan hon flyga. Till deras 
gård kommer fosterbarnet Anna och med henne sätter ryktesspridningen fart. I Sverige avrättades cirka 400 
personer för trolldom och verklighetens häxprocesser började i Älvdalen 1667. Ofta var det barn och 
familjemedlemmar som angav varandra. Vad gjorde det med byarna och framför allt, vad gjorde det med 
barnen?. 

MediaNr: CA62763 

Vid oceanens rand 

av L. D. Lapinski. Översatt av Jan Risheden. Modernista, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

08 tim, 47 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Resebyrån Främmande världar. Flick är nu fullvärdig medlem i Resebyrån 
Främmande Världar och när hon får en brådskande kallelse från piratdrottningen Nyfe packar hon 
omedelbart sina väskor. Tillsammans med resebyråns väktare Jonathan ger hon sig av till Klyftan - drottning 
Nyfes värld - en plats full av magi och pirater. Men världen håller på att gå under och fartyg försvinner 
spårlöst. Hur ska invånarna räddas?. 

MediaNr: CA62520 

En familj av lögnare 

av E. Lockhart. Översatt av Carina Jansson. Lavender Lit, 2022. Inläst av Anni Bernhard. 

08 tim, 52 min. Talbok. 

Uppföljaren till Kanske är det allt du behöver veta, återutgiven med titeln Vi var lögnare, utspelar sig 1987 
när systrarna Sinclair är tonåringar och firar sommarlov på familjens privata ö, dit också några främmande 
besökare kommer. Det är den äldsta systern, Carrie, som vuxen som berättar om sommaren då hon var 17 
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år, när familjehemligheter avslöjas och nya skapas. Alla döljer något och inget är som det ser ut att vara 
under den perfekta ytan. 

MediaNr: CA62665 

Fattar du inte att jag aldrig kan komma hem igen 

av Marie-Chantal Long. Opal, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

04 tim, 35 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Den blomstertid nu kommer. Fjortonårige Fred har berättat för sin familj om 
vad som hände kvällen efter skolavslutningen. Nu befinner sig på flykt ute i skogen. Han behöver trycka ner 
sina känslor, försöka glömma och gå vidare.  I skogen träffar han Oksana, en världsvan tjej som vet vad 
hon vill. Trots att de är väldigt olika som personer har de ändå mycket gemensamt och de bestämmer sig för 
att fly tillsammans. 

MediaNr: CA62901 

Bestens hämnd 

av Jack Meggitt-Phillips. Översatt av Björn Wahlberg. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Marie-Thérèse 
Sarrazin. 

05 tim, 16 min. Talbok med text. 

512 år gamla Ebenezer Tweezer har haft en best på sin vind, ett monster som försett honom med rikedomar 
och evig ungdom i utbyte mot sällsynt exklusiva och levande måltider. Den senast beställda måltiden, barnet 
Betty, satte dock stopp för den rysliga byteshandeln. Nu försöker Betty, hennes fjädriga vän Colette och 
Ebenezer att avbestifiera sina liv och i stället göra gott. Men ingen av dem vet vad "goda människor" 
egentligen gör. 

MediaNr: CA62799 

Här kommer brandflygplanet 

av Arne Norlin. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

00 tim, 21 min. Talbok med text. 

Bilderbok i serien om förskolepojken Halvan. Halvan leker att han är pilot på ett brandflygplan och är med 
och släcker en skogsbrand. Vi får veta massor om flygplanets olika delar, hur det landar på vatten och 
transporterar upp vatten från sjöar och hur det går till att släcka branden så effektivt och säkert som möjligt. 

MediaNr: CA62542 

En äkta ljugis 

av Ingrid Olsson. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

03 tim, 46 min. Talbok med text. 

Elias mamma har något att fråga om, något som Elias gärna får fundera på. Vad skulle Elias tycka om att 
Kristoffer flyttade in hos dem? Det enda Elias kan tänka på är pappa. Pappa som fortfarande är så himla 
ledsen över skilsmässan. Elias vill bara att alla ska må bra. Därför säger han precis det hans föräldrar vill 
höra. Den ena nödlögnen leder till den andra och till slut är Elias fast i en väv av lögner. Mellanåldersbok. 

MediaNr: CA62382 

Jag ska klara det! 

av Lisbeth Pahnke. Speja, 2022. Inläst av Britt Ronström. 
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00 tim, 39 min. Talbok med text. 

Skolmästerskapet i friidrott närmar sig och Beppe har legat i hårdträning. Hon hoppar högre än någonsin nu 
när hon lärt sig dykstil i höjdhoppet. Men så säger läraren att flickor inte får hoppa dykstil, de måste saxa och 
det är en regel som måste följas.  Beppe blir arg som ett bi. Hur ska hon nu lyckas ta medalj? Serien om 
Beppe bygger på författarens egen uppväxt i 50-talets Sverige och de då rådande åsikterna om hur flickor 
och pojkar skulle vara. För åldern 6-9 år. 

MediaNr: CA62833 

Fyra minuter över tolv 

av Conny Palmkvist. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Björn Muda. 

02 tim, 41 min. Talbok med text. 

Vad gör man om man kan stanna och till och med resa i tiden? Nicolaus är tolv år och hans mamma ska dö. 
Han och hans pappa vakar vid hennes sjuksäng, Men Nicolaus orkar inte med att vänta på döden. Han 
måste bort därifrån. I hissen får han syn på han en ny knapp och när han trycker på den åker hissen till 
Slutstationen. Där finns ett tåg som tar honom tillbaka till tiden innan mamma blev sjuk. En lätt humoristisk 
mellanåldersbok om sorg och död. 

MediaNr: CA62667 

Hundmannen och Superkissen 

av Dav Pilkey. Översatt av Björn Wahlberg.  Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Daniella Liljekvist. 

01 tim, 03 min. Talbok med text. 

Del 4 i den tecknade serien som börjar med Hundmannen. Hundmannens ärkefiende katten Percy är tillbaks 
för att göra livet surt för alla stadens hundar. Med hjälp av radiostyrda onda varmkorvar, en kidnappad 
filmstjärna och Percys egen klon SuperKissen hoppas han en gång för alla att sätta tuggbenet i halsen på 
Hundmannen. Skönlitteratur för seende. Talboken läses med stöd av den digitala texten eller med den 
tryckta boken jämsides. 

MediaNr: CA60740 

Det hemliga uppdraget 

av James Ponti. Översatt av Helena Stedman. Modernista, 2022. Inläst av Daniella Liljeström. 

07 tim, 52 min. Talbok med text. 

Sara Martinez är hackerhjälten som¸ för att avslöja brott, bröt sig in i ett datorsystem i New York men i stället 
fick flera år i ungdomsfängelse. Hon räddas ut ur fängelset av en brittisk spion med kodnamnet »Mamma« 
som dessutom värvar henne till brittiska underrättelsetjänsten MI6. I enheten »Spiongänget«, delar hon sin 
tjänst med fem andra ungdomar, alla från olika delar av världen. Första anhalten blir en internationell 
ungdomskonferens i Paris. 

MediaNr: CA62814 

Järnhanden 

av David Renklint. B Wahlströms, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

04 tim, 49 min. Talbok. 

Första delen i en trilogi. Kapten Järnhand är en hänsynslös pirat som letar efter en dolk som det vilar en 
förbannelse över. Embla råkar bli vittne till en kamp mellan två piratskepp och som enda överlevande i 
havsviken hittar hon en kista med en rostig dolk som enda innehåll. Hon inser snart att hon måste följa 
dolkens vilja, vilket tar henne till delar av världen som hon bara har hört om i sagorna. 
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MediaNr: CA62879 

Förödelserna i Devil's Acre 

av Ransom Riggs. Översatt av Jan Risheden. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Risto Hurskainen. 

15 tim, 32 min. Talbok. 

Del 6 i serien som börjar med Miss Peregrines hem för besynnerliga barn. Innan allt blev mörkt såg Jacob 
Portman ett hemskt och välbekant ansikte. Han och Noor är plötsligt tillbaka där allt började, i hans farfars 
hus. Han vet inte hur men en sak är säker: Caul är tillbaka. De återförenas med Miss Peregrine och de 
märkliga barnen i Devil’s Acre för ett sista storslaget äventyr. Den tryckta boken innehåller färgfotografier. 

MediaNr: CA62540 

Djupens dotter 

av Rick Riordan. Översatt av Ylva Spångberg. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

12 tim, 44 min. Talbok. 

Ana ska bli en av dem som utforskar världshavens hemligheter. Hon går på internatskola med inriktning på 
det marina. Anna är dock medveten om farorna som lurar i djupet. Både hennes föräldrar dog under en 
vetenskaplig expedition. Hon har bara kvar storebror Dev. Det är dags för Anas första stora prov, som är 
hemligt. Elevernas ska köras till en utbildningsbåt men på väg dit inträffar en katastrof som kommer att 
förändra dem för all framtid. 

MediaNr: CA62532 

De överblivnas armé 

av Gustav Tegby. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Dan Bratt. 

07 tim, 08 min. Talbok. 

13-årige Dorian får veta att han är en bortbyting, ett mytiskt väsen som växt upp som människa. En ny 
svindlande verklighet öppnar sig, där hela naturen babblar på så att han håller på att bli tokig och en 
kolonistuga kan dölja en armé med planer på världsherravälde. Där döda smådjur i snabbmatslådor vaknar 
till liv, och den allvetande jätten Mimers huvud håller hov i en övergiven källarteater. Där ens föräldrar 
kanske inte är ens riktiga. 

MediaNr: CA63060 

Kära Lotta 

av Merri Vik. B. Wahlströms bokförlag, 2017. Inläst av Marika Bergström. 

04 tim, 27 min. Talbok. 

Del 38 i serien som börjar med Det är Lotta, förstås! Lotta lånar Raffes rullbräda och råkar ut för en smärre 
kollision. 

MediaNr: CA62907 

Lycka till, Lotta 

av Merri Vik. Storyside, 2021. Inläst av Marika Bergström. 

04 tim, 01 min. Talbok. 

Lotta är numera anställd på Valentins bokförlag i Stockholm. Hon och hennes kollegor får många glada 
skratt när de läser manus. I hemlighet har Lotta själv skrivit ett manus. Tänk om det blir antaget? Och störst 
av allt: Paul friar till Lotta och det blir ett riktigt drömbröllop. Utkom första gången 1981. 
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MediaNr: CA63072 

Rakt i plurret, Lotta! 

av Merri Vik. Storyside AB, 2021. Inläst av Marika Bergström. 

03 tim, 51 min. Talbok. 

Lotta ska jobba som sjukvårdsbiträde i Stockholm och hennes bästis Giggi ska plugga på Karolinska. På 
fritiden vill de roa sig. Varför inte gå på Skansen? Flottans musikkår har konsert och allt är festligt och glatt. I 
dammen simmar änderna. Lotta tycker det ser svalt och skönt ut men när hon själv ramlar i, rakt i plurret, är 
det inte lika roligt. Plötsligt vänder alla sig om och tittar på Lotta. Utkom första gången 1976. 

MediaNr: CA63141 

Supercoola hjältegänget & zombieskolan 

av Johan Wanloo. Lilla Piratförlaget, 2022. Inläst av Daniella Liljeström. 

00 tim, 17 min. Talbok. 

I Gråköping händer det aldrig något. Det vet Sonya, som bott där hela sitt liv men ändå alltid sitter ensam på 
rasterna. Tills Rickard flyttar till stan, och allt börjar hända väldigt snabbt. Plötsligt stöter de nyblivna 
vännerna på ett rymdskepp inne i skogen. Det är inga vänligt sinnade aliens, utan den onde rymdhärskaren 
Rasputin. När Sonya och Rickard varnar sina lärare är det ingen som tror dem. De måste samla bevis - 
innan det är för sent. 

MediaNr: CA63022 

Go big or go home 

av Niclas Christoffer. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av André Nilsson. 

10 tim, 21 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien som börjar med Losing big or losing everything. Efter att ha blivit känd i en viktdokusåpan vill 
Xerena bli lämnad i fred. Men snart hamnar hon i nästa helvetiska dokusåpa: Go big or go home. Hon har 
anslutit sig till motståndsrörelsen som vägrar acceptera styret i det Nya Sverige och straffet för de som 
kämpar mot förtrycket är ett underhållningsprogram där de tillfångatagna tävlar för sina liv i ett fångläger. 
Dystopi. 

MediaNr: CA62797 

Dödsdansen 

av Linda Åkerström. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Lena Löfvenborg. 

10 tim, 49 min. Talbok. 

Ytterby är ett litet samhälle med skog och sjö, bredvid en dimtäckt dal. Sjuttonåriga Heddy har i bott hela sitt 
liv här. Sommarlovsdagarna är heta och kvalmiga. Heddy och hennes bästis längtar efter midsommar, att få 
slippa jobba och få festa på bryggan med alla andra. Men något händer med ungdomarna den kvällen, något 
som lämnar Heddy ensam kvar. Har ni hört om sägnen där djävulen spelade tills ungdomarna dansade ihjäl 
sig?. 

MediaNr: CA60158 
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Faktaböcker 

Allmänt och blandat 

Tänk som en forskare 

av Emma Frans.  Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

02 tim, 30 min. Talbok med text. 

Vad är egentligen vetenskap? Med exempel guidar den medicinska forskaren Emma Frans oss genom 
vetenskapens fantastiska och ibland snåriga djungel. Vetenskapliga begrepp och metoder förklaras och 
dissekeras, tankevurpor omkullkastas och teorier ifrågasätts. För när det gäller vetenskap kan alla, stora 
som små, lära sig att tänka som en forskare. 

MediaNr: CA62832 

Teknik, industri och kommunikationer 

Titanic 

av Philip Wilkinson. Översatt av Marie Helleday Ekwurtzel. Tukan, 2011. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

02 tim, 32 min. Talbok. 

Barn och vuxna fascineras ständigt av berättelsen om det osänkbara skeppet som sjönk på sin jungfruresa. I 
den här rikligt illustrerade boken får man lära sig om Titanic ur många olika perspektiv. Till exempel: hur det 
gick till att bygga Titanic, vad man lastade, hur det gick till på kommandobryggan, livet i lyxklasserna och 
livet i andra och tredje klass. Till sin hjälp får man ett utvikningsbart uppslag med en illustrerad 
genomskärning av Titanic. 

MediaNr: CA60948 

Idrott, lek och spel 

Stora spelboken från A till Ö 

av Daniel Eyre. Reset media, 2015. Inläst av Ronnie Bäck. 

07 tim, 15 min. Talbok med text. 

Redaktionen bakom speltidskriften Robot har gjort en sammanställning av det mesta i spelväg, från de första 
spelmaskinerna till de senaste nätbaserade spelen. Även företeelser och fenomen som inte i första hand är 
spel tas med - såsom anime, manga, Star Wars och cosplay. Vänder sig till yngre läsare. 

MediaNr: CA62197 

Naturvetenskap 

Myror 

av Johan Brosow. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

00 tim, 22 min. Talbok. 

Faktabilderbok som på ett lättfattligt språk presenterar mängder av fakta om myror. Boken är rikt illustrerad 
och visar myror ur många olika perspektiv och vinklar, ibland kraftigt förstorade. Boken avslutas med en 
uppmuntran till oss alla att själva gå ut i skog och mark för att studera myror. Lämplig från förskoleåldern och 
uppåt. 

MediaNr: CA62870 
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Planeten, klimatet & framtiden 

av Åsa Callmer. B. Wahlströms, 2022. Inläst av Ingrid Gustafsson. 

04 tim, 03 min. Talbok med text. 

Lättfattligt om klimatkrisen i världen. Vi får veta hur vi människor påverkar klimatet och planeten och hur vi 
tillsammans kan försöka göra annorlunda. Det är både fakta och filosofiska frågor med tips och inspiration 
för hur man kan påverka och förändra, och tar barnens frågor och oro inför framtiden på allvar. Ansvaret för 
planeten är de vuxnas men barnen kan försöka påverka de vuxna att ta hand om planeten bättre, för 
barnens framtid. 

MediaNr: CA62384 

Vetenskapens ABC 

av Rasmus Åkerblom. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Jörgen Bodner. 

01 tim, 22 min. Talbok. 

Vetenskapens ABC tar oss med på en resa bland vetenskapliga fenomen från ”atom” till ”ögat”, via 
”meteorologi”, ”supermassiva hål” och ”zygoter”. Författaren berättar på en nivå som är lagom för 
åldergruppen 6-9 år och uppåt. Storboksformat och med illustrationer i form av akvareller av Maya Jönsson. 

MediaNr: CA62812 

Böcker på andra språk än svenska 

Böcker för vuxna 

Purple Hibiscus 

av Chimamanda Ngozi Adichie. Algonquin Books, 2012. Inläst av Scott Ackerman. 

08 tim, 56 min. Talbok. 

Romanens berättarjag, tonårsflickan Kambili och hennes bror Jaja lever i en familj som styrs av en far som 
utåt är en from katolik och generös medborgare, men inom familjen grym och våldsam mot hustru och barn. 
Kambili är livrädd för sin far samtidigt som han är hennes förebild och föremål för villkorslös kärlek. Hos sin 
faster ser hon att livet kan se annorlunda ut - och det blir början på hennes frigörelse. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62939 

Stolen focus 

av Johann Hari. Bloomsbury Publishing, 2022. Inläst av Miguel Escribano. 

15 tim, 43 min. Talbok med text. 

I USA kan tonåringar koncentrera sig på en uppgift endast i 65 sekunder och bland kontorsarbetare är 
genomsnittet ca tre minuter. Johann Hari kände, precis som många av oss, att det ständiga skiftandet från 
enhet till enhet och från datorflik till datorflik, inte var ett bra sätt att leva. Efter ett antal misslyckade 
självhjälpslösningar åkte han ut och intervjuade ledande experter i ämnet. Han upptäckte snart att allt vi 
trodde att vi visste om det här är felaktigt. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62818 

It ends with us 

av Colleen Hoover. Simon & Schuster, 2016. Inläst av Camilla Bard. 

10 tim, 32 min. Talbok med text. 
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Lily har flyttat till Boston och förverkligat sin dröm - en egen blomsterhandel. När hon sedan träffar kirurgen 
Ryle känns hennes liv nästan för bra för att vara sant. Ryle är känslig, intelligent och väldigt svag för Lily. 
Men han är också självsäker, envis och lite arrogant. När Lily tvingas ifrågasätta sitt förhållande med Ryle 
börjar hon tänka på Atlas - hennes första kärlek. När han sedan dyker upp i hennes liv igen ställs allt på sin 
spets. 

MediaNr: CA62889 

Rhythm of war 

av Brandon Sanderson. a Tom Doherty Associates Book Tor Fantasy, 2020. Inläst av Danielle Blackbird. 

60 tim, 00 min. Talbok. 

Del 4 i serien som börjar med The way of kings. Efter att ha bildat en koalition av mänskligt motstånd mot 
fiendens invasion, har Dalinar Kholin och hans riddare Radiant tillbringat ett år med att utkämpa ett utdraget, 
brutalt krig. Fienden förbereder en djärv och farlig operation. Vapenkapplöpningen som följer kommer 
potentiellt att avslöja hemligheterna bakom det antika tornet som en gång var hjärtat av deras styrka. Inläst 
på engelska. 

MediaNr: CA61695 

Böcker för barn 

Kurat al-qadam 

av Marie Oskarsson. Översatt av Fatma Almassri. Fenix Bokförlag, 2021. Inläst av Yousef Alkabbani. 

00 tim, 32 min. Talbok. 

Flera av barnen i klassen älskar fotboll, men Edvin vill gärna vara den som gör flest mål. En dag är det Julia 
och Emilia som gör flest mål och plötsligt ligger Edvin på marken och skriker att Stella knuffat honom. Men 
alla vet att han ljuger. Stämningen blir dålig och nästa dag vill ingen spela med Edvin. Hur ska han göra för 
att allt ska bli bra igen? Inläst på arabiska. 

MediaNr: CA62569 

al-Baḥth ʿan Tām 

av Jo Salmson. Översatt av Fatma Almassri. Fenix Bokförlag, 2020. Inläst av Yousef Alkabbani. 

01 tim, 27 min. Talbok. 

Del 3 i serien Drakriddare som börjar med Tām, al-fatá al-mutasawwil (Tam, tiggarpojken). Tam vet att han 
har misslyckats! Det var han som skulle bli den nye drakriddaren. Det var därför Sky tagit med sig honom 
upp till kungens slott. I desperation flyr Tam tillbaka till den fattiga delen av staden igen. Tam måste hittas 
snart, annars kan hela draksläktets framtid vara i fara! Inläst på arabiska. 

MediaNr: CA62430 

Tām fī madīnat al-tanānīn 

av Jo Salmson. Översatt av Fatma Almassri. Fenix, 2021. Inläst av Yousef Alkabbani. 

01 tim, 33 min. Talbok. 

Fjärde delen i serien som började med Tam tiggarpojken. Tam och Sky arbetat hårt varje natt med att 
försöka hitta nydraken, men trots att de får hjälp av magister Taftar har de nästan gett upp. Bleke minns 
plötsligt något som ger dem en ny ledtråd men för att följa den måste de bege sig till drakarnas stad. För 
9-12 år. Inläsning på arabiska. 

MediaNr: CA62429 
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Ruin and rising 

av Leigh Bardugo. Orion, 2018. Inläst av Sarah White. 

11 tim, 53 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Shadow and bone. Skuggmästaren har intagit huvudstaden och styr Ravka 
från en tron av mörker. Alina och Mal gömmer sig i underjorden. Snart börjar jakten på Morozovas tredje 
främjare, eldfågeln. Den är Ravkas enda hopp om räddning, men att använda den skulle kunna kosta Alina 
allt. Men har hon något val? Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62207 

The school for good and evil 

av Soman Chainani. HarperCollins Children's Books, 2013. Inläst av Lisa Sculati. 

14 tim, 06 min. Talbok. 

De två bästa vännerna Sophie och Agatha kommer snart att börja på ”School for Good and Evil” där vanliga 
pojkar och flickor tränas till att bli hjältar och superskurkar. Som den vackraste flickan i Gavaldon räknar 
Sophie kallt med att hon ska få toppbetyg i ”School for Good” medan Agatha, med sina svarta klänningar 
och elaka svarta katt, verkar som gjord för att bli utbildad skurk i ”School of Evil”. I själva verket blir det 
tvärtom. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62753 

Good night stories for rebel girls 

av Elena Favilli. Timbuktu Labs, Inc., 2016. Inläst av Jared Brown. 

03 tim, 59 min. Talbok. 

En bok fylld av kvinnliga förebilder, 100 fantastiska kvinnor stått upp för sina ideal eller åstadkommit något 
speciellt. Författare, astronauter, konstnärer, dansare, kockar, rappare, boxare, forskare och politiska ledare 
från hela världen. Stärkande, rörande, inspirerande och absolut sanna sagor för tjejer i alla åldrar. Den 
tryckta boken är rikt illustrerad av 60 kvinnliga konstnärer från hela världen. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA62327 

The tournament at Gorlan 

av John Flanagan. Corgi Yearling, 2015. Inläst av David Rubenstein. 

10 tim, 56 min. Talbok. 

Berättelse från tiden innan serien Spejarens lärling. Spejarkåren i Araluen har alltid haft kungens förtroende, 
men nu har lojala spejare över hela landet blivit av med sina uppdrag. Samtidigt hotas tronen av riddare 
Morgarath som på ett illvilligt sätt nästlat sig till alltmer makt och lyckats få prins Duncan förvisad. De unga 
spejarna Crowley och Halt samlar spejare ur kungens gamla kår för att göra motstånd. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61300 

Last night at the Telegraph Club 

av Malinda Lo. Hodder, 2021. Inläst av Camilla Bard. 

11 tim, 59 min. Talbok. 

17-åriga Lily Hu kan inte riktigt komma ihåg när frågan landade, men svaret stod i full blom när hon och 
Kathleen Miller promenerade under en blinkande neonskylt med namnet ” the Telegraph Club” - en bar för 
lesbiska kvinnor. Amerika 1954 är inget säkert tillhåll för två förälskade kvinnor och när Lilys kinesiska far 
dessutom riskerar att få lämna landet, kan deras öppna kärlek riskera allt. Inläsning på engelska. 
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MediaNr: CA62815 

Brothers to the death 

av Darren Shan. HarperCollins, 2012. Inläst av Kola Krauze. 

04 tim, 16 min. Talbok. 

Del 4 i serien Legenden om Larten Crepsley som börjar med En vampyr föds. Crepsley har slutligen återvänt 
till sin familj i Paris, efter åratal av vandring, och återupptagit sin hårda träning för att bli general. 
Vampanezerna orsakar dock en fruktansvärd tragedi för hans närmaste. Som frontfigur i en kampanj som 
hans gamle vän Wester driver för att starta ett krig mot gamla fiender, står han inför det värsta sveket 
någonsin. Inläst på engelska. 

MediaNr: CA61969 

Wings of fire 

av Tui Sutherland. Scholastic Press, 2017. Inläst av David Rubenstein. 

10 tim, 54 min. Talbok. 

Del 10 i serien som börjar med The Dragonet Prophcy. Quibli måste stoppa Darkstalker, men han behöver 
magiska krafter för att göra det. Det som behövs är endast en liten bit av det forna drakpergamentet. Det 
skulle skriva om historien, göra slut på kriget och göra varje drake lycklig. Samtidigt försöker hans fiende 
Darkstalker att döda varenda drake i Pyrrhia. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62437 

Wings of fire 

av Tui Sutherland. Scholastic press, 2017. Inläst av David Rubenstein. 

08 tim, 25 min. Talbok. 

Del 9 i serien som börjar med Dragonet prophecy. Huvudpersonen Turtle kan inte hjälpa sin syster Pyrrhia, 
eftersom han då skulle avslöja sin animus-kraft. I den rådande situationen, där den ondskefulle gamle 
draken Dartstalker har återvänt, kan Turtle bara hålla sig gömd. De andra drakarna har alla blivit intagna av 
Dartstalkers charm och tror att han har förändrats. Turtle observerar honom dock från skuggorna, och blir 
alltmer övertygad om att han måste stoppas. 

MediaNr: CA62377 


