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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Själv 

av Marika Andersson. Lava, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

05 tim, 46 min. Talbok. 

En roman om en samhällskatastrof. Karin har lämnat sin otrogne man och sin barnlängtan i Stockholm för en 
helg i stugan i Hälsingland. Helgvistelsen blir dock både längre och mer äventyrlig än vad hon tänkt sig. Ett 
virus sprider sig över landet och Karin får isolera sig i stugan. Elledningarna kollapsar i en storm och Karin 
förlorar kontakten med omvärlden. Det är kallt och mörkt, bilen töms på bensin och maten börjar ta slut. 

MediaNr: CA62366 

Passageraren 06:20 

av David Baldacci. Översatt av John-Henri Holmberg. Bokfabriken, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

15 tim, 36 min. Talbok. 

Första delen i en serie. Travis Devine är ett före detta befäl i amerikanska armén som numera är 
finansanalytiker på Manhattan. Han kontaktas av Homeland Security, för att hjälpa dem avvärja ett terrorhot, 
men han vill inte. Som svar hotar de med militärfängelse för ett brott, eller misstag, som han begått under sin 
militärtjänstgöring i Afghanistan. Något val tycks inte finnas för honom. 

MediaNr: CA62947 

Morden i Great Diddling 

av Katarina Bivald. Forum, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

15 tim, 21 min. Talbok. 

Den svenska författaren Berit Gardner har dragit sig tillbaka till en stuga i Cornwall för att kunna skriva i lugn 
och ro. På en trädgårdsfest mördas värdinnans odåga till brorson som dykt upp och ställer till problem i byn. 
Plötsligt är den stillsamma byn en mordplats med allt vad det innebär och Berit blir indragen i såväl 
utredningen som byns intriger. 

MediaNr: CA63170 

36 frågor om kärlek 

av Callum Bloodworth. Bazar förlag, 2022. Inläst av André Nilsson. 

10 tim, 06 min. Talbok. 

36 frågor om kärlek är en lista som det gifta paret Arthur och Elaine Aron tagit fram. Listan innehåller 36 
frågor som ska skapa närhet mellan två främlingar. Dylan använder listan när han börjar dejta Nora. Dylans 
bästa vän Emma har varit ett stöd genom Dylans liv och ganska tidigt i relationen med Nora börjar 
vänskapen med Emma bli ett problem, och Dylan slits mellan de två kvinnorna. 

MediaNr: CA63117 

Stjärnfall 

av Louise Boije af Gennäs. Norstedts, 2022. Inläst av Marika Bergström. 
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27 tim, 39 min. Talbok. 

25 år efter att Louise Boije af Gennäs roman Stjärnor utan svindel gavs ut kommer nu en fristående 
uppföljare med den anknytande titeln Stjärnfall. Sophie som hade huvudrollen i den föregående romanen har 
nu blivit en rådgivande kusin i utkanten av berättelsen. Istället är det två överklassfamiljer som står i centrum 
- två uttråkade par och deras högpresterande barn. 

MediaNr: CA63045 

Pakten 

av S. J. Bolton. Översatt av Åsa Brolin. Modernista, 2022. Inläst av Åsa Ekberg. 

11 tim, 51 min. Talbok med text. 

Det är sommar och sex unga vänner ser fram emot framtiden. Så slår en lek med våghalsiga utmaningar 
fruktansvärt fel. Megan, den mest begåvade av dem men som kommer från ett fattigt arbetarhem, tar på sig 
skulden. De gör en pakt om att hjälpa henne när hon släpps från fängelset. 20 år senare har de 
obetänksamma tonåringarna hunnit bli medelålders med framgångsrika karriärer, familjer och mycket att 
förlora när hemligheten riskerar att avslöjas. 

MediaNr: CA62881 

Hem till Appleby Farm 

av Cathy Bramley. Översatt av Benedicte Callert. Piratförlaget, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

15 tim, 27 min. Talbok. 

Efter år av rastlöst kringflackande liv har Freya hittat bra arbete och en pojkvän i den mysiga lilla staden 
Kingsfield. Så får hon ett telefonsamtal som ändrar allt. Efter en tragedi hotas familjegården Appleby farm 
och Freya måste lämna pojkvän och jobb för att hjälpa till. Men det är mer än gården som står på spel. 
Vågar hon lita på sitt hjärta? Brittisk feelgoodroman. 

MediaNr: CA63403 

Häger 

av Ann Cleeves. Översatt av Johan Nilsson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Jörgen Bodner. 

12 tim, 17 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien som börjar med Albatross. Poliskommissarie Matthew kallas till en spektakulär mordplats i en 
konstnärsateljé. Den före detta läkaren Nigel Yeo har huggits till döds med en sylvass glasskärva. Yeo 
framstår som ett osannolikt mordoffer. Trots det har någon velat honom ont, någon som inte drar sig för 
ytterligare dåd. Utredningen för Matthew in i en härva av lögner som gör balansgången mellan professionellt 
och privat allt svårare. 

MediaNr: CA62739 

Draken 

av Laetitia Colombani. Översatt av Ingrid Wikén Bonde. Sekwa, 2022. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

05 tim, 47 min. Talbok. 

Léna har flytt Frankrike för Indien för att försöka glömma sina sorger och möter där en föräldralös flicka vid 
namn Lalita som inte vill eller kan tala. När sedan Lalita räddar Léna vid en utflykt till havet uppstår det ett 
speciellt band dem emellan. Lalita går inte i skolan då hon måste arbeta för sin försörjning vilket väcker 
Lénas intresse för att kunna hjälpa henne och hennes kamrater. Hon vill ge dem möjligheten att kunna gå i 
skolan igen. 

MediaNr: CA63266 
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Söta små ting 

av Camilla Dahlson. Lind & Co, 2022. Inläst av Therese Stenshäll. 

08 tim, 10 min. Talbok med text. 

Emma råkar ut för en olycka och blir sjukskriven. Hon lånar kollegans hus i Kristianopel för att vila upp sig. 
Men återkommande besök av en katt och ett möte med en konstnär får oanade följder och plötsligt är Emma 
störtförälskad och innehavare till en presentbutik. Hur ska hon förklara att kollegans hem blivit en butik, och 
hur ska hon göra med den underbara Jonas när hon flyttar till stan igen? Feelgood av författaren till 
Sommen-serien. 

MediaNr: CA62825 

Varma scones & vilsna katter 

av Melissa Daley. Översatt av Ingmar Wennerberg. Historiska media, 2022. Inläst av Britt Ronström. 

07 tim, 33 min. Talbok. 

Katten Molly lever det perfekta livet i en ombonad stuga. Men när hon förlorar sin älskade matte förändras 
allt och den bortskämda, bekväma Molly blir ensam och hemlös. Hon tvingas ut på jakt efter sällskap och ett 
nytt hem. Efter en strapatsrik resa fylld av prövningar når hon till sist fram till en liten stad där hon i en mörk 
gränd hittas av en vänlig kvinna och hennes dotter och hoppet på nytt tänds. 

MediaNr: CA63217 

Alexandras utmaning 

av Tessa Dare. Översatt av Per Hagman. Lovereads, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

10 tim, 45 min. Talbok. 

Del 2 i serien om kvinnorna på Bloom Square som börjar med Emmas affär. Alexandra stöter ihop med den 
blivande hertigen av Reynaud i en bokhandel. Nästa gång de träffas får hon tjänst som en guvernant till hans 
två föräldralösa skyddslingar, två bråkiga och busiga flickor. Snart inser hon att det flickorna behöver är 
kärlek och uppmuntran. Men hur ska hon få Chase Reynaud att öppna sitt hjärta för flickorna och henne? 
Historisk romance. 

MediaNr: CA63353 

Den unge Walters lidanden 

av Augustin Erba. Albert Bonniers Förlag, 2022. Inläst av David Zetterstad. 

06 tim, 27 min. Talbok. 

Huvudpersonen Walter är en försiktig bankman med extrem hypokondri som tvingas genomföra en 
förändring till öppet kontorslandskap mot personalens, och sin egen, vilja. Den ständiga skräcken för 
sjukdomar och baciller försätter honom ständigt i pinsamma situationer, och försvårar förhållandet till 
sambon som samlar på serviser. Det hjälper inte att han går hos två olika terapeuter (han är för mesig för att 
göra slut med den första). 

MediaNr: CA63120 

En svärm av tusen bin 

av Diana Gabaldon. Översatt av Lisbet Holst. Bookmark, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

32 tim, 10 min. Talbok med text. 

Del 2 i nionde delen i Outlanderserien. Året är 1779 och äntligen har Claire och Jamie återförenats med sin 
dotter Brianna, hennes man Roger och deras familj. Den amerikanska revolutionen är i antågande och hotar 
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idyllen. Brianna och Roger oroar sig för att anledningen till deras flykt från 1900-talet kommer ifatt dem och 
ifrågasätter sitt val att återvända till denna tid av krig, sjukdom och svält. En kärlekssaga som spänner över 
tid och rum. 

MediaNr: CA62536 

Rockfesten 

av Ann Gomér. LL-förlaget, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

00 tim, 38 min. Talbok med text. 

Del 3 i serien om gruppboendet Bofinken som börjar med Spåren i snön. Roger ska uppträda med bandet 
han är med i på sin dagliga verksamhet. Nervös men taggad till tusen är han fullt inställd på att sjunga en låt 
av Elvis, eftersom han ju är bäst av alla. Det visar sig dock att hans sångparhäst Ami endast är med om de 
sjunger Främling av Carola! Hur ska denna knut lösas? Lättläst. 

MediaNr: CA62788 

Barnsköterskan 

av Stacey Halls. Översatt av Sara Jonasson. Bokfabriken, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

10 tim, 29 min. Talbok. 

Ruby får chansen att utbilda sig till barnsköterska. När hon får tjänst hos ett välbärgat par i norra England 
hoppas hon att det ska bli en nystart. Till en början verkar allt normalt men Ruby märker ganska snart att 
någonting inte riktigt stämmer med den vackra och mystiska frun i huset. För att hindra historien från att 
upprepa sig måste hon konfrontera sina egna demoner och till slut blir det en fråga om liv och död. 
Spännande historisk roman. 

MediaNr: CA63355 

Vena Amoris 

av Björn Hellberg. Lind & Co, 2022. Inläst av Jesper Annell. 

07 tim, 39 min. Talbok med text. 

En kvinnomördare slår till strax före sommarens högsäsong. Kommissarie Sten Wall och hans medarbetare 
utsätts för hård press under några hektiska sommardagar. Den iskalle gärningsmannen lämnar efter sig ett 
avsiktligt spår som i hög grad förbryllar polisen: en makaber hänvisning till kärleken. Vad avses med det 
kryptiska budskapet? Är ledtråden utplacerad enbart för att vilseleda eller handlar det om ett verkligt motiv?. 

MediaNr: CA62730 

Kvinnan som försvann 

av Johanne Hildebrandt. Forum, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

16 tim, 23 min. Talbok med text. 

Thriller som bygger på ett verkligt fall inom svensk underrättelsetjänst. Alice Rosengren jobbar på 
Säkerhetskontorets kontraspionage. När hon avslöjar en rysk infiltratör blir hon motarbetad av någon, 
hennes identitet läcker och någon försöker bryta ner både hennes person och hennes trovärdighet. Det blir 
en kamp som ställer både rikets säkerhet och Alice familj på spel. Frågan är hur mycket skada Ryssland 
redan hunnit orsaka. 

MediaNr: CA62826 

Tala med de döda 

av Anna Jansson. Norstedts, 2022. Inläst av Åke Lindgren. 
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11 tim, 55 min. Talbok med text. 

Del 4 i serien Bergslagens blå som börjar med Dotter saknad. Skelettet efter en nioårig flicka hittas i en 
blockstensgrotta i ett naturreservat. Polisens spår leder bakåt i tiden, till ett fosterhem som tog emot unga 
flickor. Men hemmet brann senare ner och det är ont om ledtrådar. Det är kriminalinspektör Kristoffer Bark 
vid Örebropolisen som tar sig an fallet. Utredningen tar sig allt närmare hans eget liv när även hans syster 
blir inblandad. 

MediaNr: CA62923 

Där du en gång gick 

av Marcus Jarl. Norstedts, 2022. Inläst av Sari Eliasson. 

12 tim, 02 min. Talbok. 

Bella är trettio plus, framgångsrik inom reklambranschen, charmig, snygg, har lätt för att ragga och bli 
uppraggad, men lyckas inte hitta en man som vill vara i en relation med henne. Hon träffar dock Niklas, som 
verkar vara den rätte för henne, även om det finns saker som hon inte vågar tala om ens för honom. Å andra 
sidan finns det sådant han inte vill tala om för henne, vilket kommer att ha sina följder. En roman med en 
rapp dialog som rör sig mellan olika sociala miljöer. 

MediaNr: CA63299 

Nya drömmar i Halleholm 

av Ruth Kvarnström Jones. Översatt av Mats Foerster. Printz Publishing, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

12 tim, 18 min. Talbok med text. 

Tredje delen i serien som börjar med Lovisas val. För Lovisa Lindegren, ägare av stadens bästa bageri, har 
livet ordnat upp sig ordentligt. Till midsommar vankas det bröllop med Axel och dessutom väntar hon ett barn 
bara några veckor innan bröllopet. Systern Johanna, med ett toppjobb som 1:e flöjtist på 
Metropolitan-operan i New York, längtar ändå hem till Halleholm. När en tjänst blir ledig på Kungliga Operan 
bokar hon en biljett hem. 

MediaNr: CA62892 

Debutant 

av Sergej Sergeevič Lebedev. Översatt av Nils Håkanson. Nilsson förlag, 2021. Inläst av Jens Malmkvist. 

10 tim, 07 min. Talbok. 

En vacker sommardag sitter den åldrige ryske emigranten Vyrin på uteserveringen, där han är stamgäst i en 
europeisk småstad. Allt är som vanligt, förutom att han på grund av trängseln inte kunde få sitt vanliga bord, 
utan fick nöja sig med en plats i serveringens utkant. Han känner plötsligt ett styng i nacken! Efter nästan 
trettio år har den ryska underrättelsetjänsten hunnit ifatt den landsflyktige förrädaren. En thriller såväl som ett 
stycke nutidshistoria. 

MediaNr: CA61924 

Blir du ledsen om jag dör? 

av Nicolas Lunabba. Natur & Kultur, 2022. Inläst av André Nilsson. 

08 tim, 23 min. Talbok. 

Debutbok från en författare som jobbat många år med barn och unga. Nicolas har, mot sin vilja, låtit Elijah, 
en av hans skyddslingar, flytta in hos sig. Det utvecklar sig till en berättelse om två människor som får 
uppleva kraften i att bli sedd av den andre och om hopp och förvandling. Detta utspelar sig till bakgrunden av 
ett samhälle som håller på att trasas sönder och där unga människor, involverade i våldsspiraler, dör i 
onödan. 
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MediaNr: CA63234 

Innan morgonen gryr 

av Anna Lönnqvist. Norstedts, 2022. Inläst av Ulla Näslund. 

15 tim, 17 min. Talbok med text. 

Innan morgonen gryr är Anna Lönnqvists sjunde roman, som handlar om kärlek och relationer. Céline jobbar 
på café och drömmer om ett konstnärsliv. Hon dras till både familjefadern Paul och den charmige, lite 
rastlöse Nicholas. Vi får även följa hennes farmor på sextiotalet, den unga Audrey som sommarjobbar på 
barnkoloni. Där träffar hon Harald, och trots att båda är upptagna i förhållanden dras de obönhörligen till 
varandra. 

MediaNr: CA62924 

Aftonflykter 

av Helen Macdonald. Översatt av Meta Ottosson. Brombergs, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

12 tim, 16 min. Talbok. 

Helen Macdonald, engelsk författare och illustratör, blev känd för sin bok H som i hök, 2016. Aftonflykter är 
en essäistisk perspektivrik skildring av människans förhållande till djuren - och tvärtom. Hon reser runtom i 
världen och förundras över naturens rikedom och människans och djurens plats i den. Vi är långt ifrån 
ensamma på vår planet; naturen är en oerhört rik värld, som vi knappt vet något om. 

MediaNr: CA63000 

Kallmyren 

av Liza Marklund.  Piratförlaget, 2022. Inläst av Sanna Tidbeck. 

09 tim, 36 min. Talbok. 

Med Kallmyren återknyter Liza Marklund till Polcirkeln som inledde en serie deckare från författarens 
norrländska hemtrakter. Redan i första delen fick vi stifta bekantskap med den fiktiva byn Stenträsk och 
Wiking, polis och barnfödd på orten. Ett övergivet och medtaget spädbarn hittas i skogen. Modern har gått 
ner sig i Kallmyren under hjortronplockande. Det är Wikings fru som har slukats av myren och han blir 
ensamstående pappa till två barn. 

MediaNr: CA63047 

Vårkänslor på Lyckans gård 

av Carole Matthews. Översatt av Cecilia Falk. Printz Publishing, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

13 tim, 53 min. Talbok. 

Molly Baker ska snart fylla fyrtio och bor på en stor bondgård på engelska landsbygden, omgiven av 
böljande dalar och mängder av djur. Till gården kommer också ungdomar som har det tufft i skolan, och 
Molly ser det som sin uppgift att hjälpa dem på rätt väg. En dag dyker skådespelaren Shelby Dacre upp och 
vänder upp och ner på hennes tillvaro. Ett känslomässigt närmande dem emellan börjar sakta bli verklighet 
då plötsligt hennes gård hotas av nedläggning. Feelgoodroman. 

MediaNr: CA62716 

Stjärnkocken 

av Peter May. Översatt av Åsa Brolin. Modernista, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

10 tim, 39 min. Talbok. 
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Del 5 i serien som börjar med Ett kallt fall. Sju år efter att en av Frankrikes mest hyllade kockar hittats 
mördad vid en presskonferens kommer Enzo Macleod till den avlägset belägna restaurangen Chez Fraysse 
för att försöka lösa mordet. Han dras in den franska restaurangvärldens intriger och den briljante kockens 
trassliga relationer med en älskarinna, en svartsjuk hustru och en bitter matkritiker drar upp sår ur det egna 
förflutna. 

MediaNr: CA63103 

Skuggkungen 

av Maaza Mengiste. Översatt av Örjan Sjögren. Bokförlaget Tranan, 2022. Inläst av Varja Berg. 

16 tim, 37 min. Talbok med text. 

Etiopien 1935. Den föräldralösa Hirut är tjänarinna hos en officer i kejsar Haile Selassies armé. Selassie 
mobiliserar inför italienarnas invasion. Men de tränade etiopiska styrkorna förlorar alla slag och kejsaren går 
i exil. Hirut har en plan för hur folket att behålla hoppet. Hon klär ut en jordbruksarbetare till Selassie och blir 
sedan själv den falske kejsarens vakt. Det inspirerar andra kvinnor att ansluta till kampen mot fascismen. 

MediaNr: CA62896 

En engelsk romans 

av Niina Mero. Översatt av Janina Orlov. Sekwa förlag, 2021. Inläst av Anni Bernhard. 

13 tim, 15 min. Talbok. 

Nora älskar England över allt annat. Hon älskar allt – böckerna, konsten, musiken, humorn och gotiken. 
Tyvärr bor inte Nora där utan i Finland. Hennes syster bor i Oxford och när hon ska gifta sig blir Nora 
inbjuden. Men hon tackar bara motvilligt ja. Tänk om landet inte lever upp till hennes förväntningar? Väl på 
plats får hon njuta av storslagna herrgårdar, lummiga trädgårdar och dammiga bibliotek. Det blir både en 
romantisk och mystisk resa. 

MediaNr: CA62397 

Mörk flod 

av Deon Meyer. Översatt av Mia Gahne. Weyler, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

18 tim, 07 min. Talbok. 

Sjunde boken om polisveteranen Bennie Griessel i den sydafrikanska Kapprovinsen. Griessel och hans 
kollega Cupido har som straff förflyttats till ett mindre polisområde och blivit kriminalassistent. De får i 
uppdrag att utreda en students försvinnande och snart visar det sig finnas kopplingar till en lokal 
storföretagare. De dras in i en mörk härva av korruption, maktintriger och lögner på samhällets skuggsida. 

MediaNr: CA63169 

Sången om Akilles 

av Madeline Miller. Översatt av Marianne Tufvesson. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Martin 
Lindberg. 

12 tim, 48 min. Talbok med text. 

Akilles, ses som den grekiska mytologins störste hjälte. Berättelsen om Akilles inkluderar också historien om 
hans vän och vapenbroder Patroklos. Det är Patroklos som står som huvudperson i denna amerikanska 
Madeline Millers debutroman. Pojkarna växer upp tillsammans och läsaren får följa deras väg från vänner till 
kärlekspar, där den vackre nästintill perfekte Akilles blir både ett ideal för och en älskare till den osäkre, 
fumlige Patroklos. 

MediaNr: CA62955 
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Drömmarnas flod 

av Elisabet Nemert. Forum, 2022. Inläst av Ingrid Gustafsson. 

14 tim, 43 min. Talbok. 

En flod, en båt, ett annat liv. Noha, en oerhört framgångsrik affärsman, har lämnat excesserna i New York 
för Amazonas regnskog. På flykt från den person han själv blivit och inte längre vill vara. Kassandra, kvinnan 
han älskar, har gått ifrån honom och i hemlighet rest till Sverige där hon har sina rötter. Under färden på 
floden möter Noha utsatthet, fattigdom och vilda djur – och en gammal kvinna som guidar honom på 
förunderliga vägar. 

MediaNr: CA63010 

En främling knackar på din dörr 

av Håkan Nesser. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Jörgen Bodner. 

10 tim, 04 min. Talbok med text. 

En oväderskväll knackar det på Judiths dörr. Hon öppnar utan att veta vad hon ska finna och utan att förstå 
att hennes liv just tagit en helt ny riktning. På samma sätt anar inte heller Anna och mannen som äger 
hästarna att några steg åt ett nytt håll kan få sådana konsekvenser. I Van Veeterens Maardam fortsätter 
brotten att begås och Jung gör sitt bästa för att lösa dem, men vissa fall förblir kanske bäst ouppklarade. 
Noveller. 

MediaNr: CA62642 

En liten bok om konsten att dö 

av Ulf Nilsson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

00 tim, 35 min. Talbok. 

I juli förra året kallades författaren Ulf Nilsson tillsammans med sin fru till ett avskilt rum på avdelning 53 på 
Huddinge sjukhus. Där fick de sina värsta farhågor bekräftade: han hade cancer, och av en sådan art att 
ingen bot var möjlig. Den återstående livslängden var troligen inte mer än några månader. Tio veckor skulle 
det bli. Under hela sjukdomstiden förde Ulf anteckningar. Det blev den här boken. 

MediaNr: CA63402 

Ett högt pris 

av Veronica Palm. Bokfabriken, 2022. Inläst av Anna Döbling. 

09 tim, 19 min. Talbok. 

Andra delen i serien som inleds med Inte alla män. Riksdagsledamoten Emilia Berg har profilerat sig på 
frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Hennes ställningstagande blir personligt när en sexköpsskandal 
briserar och en kollega hon litat på visar sig vara inblandad. Samtidigt dras även hennes yngre släkting, 
studenten Vilma, in i den eskalerande härvan av sexhandel, droger och våld. Politisk spänningsroman om 
maktstrukturer och dold brottslighet. 

MediaNr: CA63190 

Masochisten 

av Katja Perat. Översatt av Ann-Sofie Öman. Rámus, 2022. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos. 

08 tim, 14 min. Talbok. 

Masochisten är Katja Perats romandebut från 2018. Berättaren Nada betraktar Wiens societetsliv utifrån, 
trots att hon lever mitt i det och begränsas av det. Här är det den självplågande kvinnan och hennes lust, 
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passion och plåga det handlar om. Nada hålls socialt fast i sin roll som kvinna och som dotter till sin kända 
far i en samhälleligt orolig tid. 

MediaNr: CA63030 

Kärlek på Hedgehog Hollow 

av Jessica Redland. Översatt av Olga Falk. Lavender Lit, 2022. Inläst av Helena Gripe. 

13 tim, 01 min. Talbok med text. 

När Samantha Wishaw tvingas se sitt livs kärlek gifta sig med en annan kvinna, som till råga på allt är 
hennes kusin, är hon redo att ge upp hoppet om att någonsin finna kärleken igen. Men när hon stöter på 
Thomas, en äldre änkeman som bor på den förfallna gården Hedgehog Hollow, förändras allt. Samantha 
bestämmer dig för att fullfölja Thomas och hans fru Gwendolines dröm om att öppna ett räddningscenter för 
igelkottar på gården. Feelgood. 

MediaNr: CA62921 

Vitt slödder 

av Carina Rydberg. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Ulla Näslund. 

04 tim, 10 min. Talbok. 

Vitt slödder är en självbiografisk roman och handlar främst om författarens barndom och tonårstid på 70- och 
80-talet i förorter till Stockholm. Det finns spänningar i familjen, skolan och samhället, och den unga Carina 
försöker hitta rätt i alla dessa världar, utan större framgång. Gränsen mellan häftig och osynlig är lika 
benhård som den mellan rik och fattig för att inte tala om den mellan mamma och pappa. 

MediaNr: CA63107 

Välj mig 

av Sofia Rönnow Pessah. Wahlström & Widstrand, 2022. Inläst av Sanna Tidbeck. 

05 tim, 19 min. Talbok. 

AT-läkaren Mathilde har ett tydligt mål. Med hjälp av årslistor och beslutsamhet ska allt bli som hon vill. Hon 
kommer från en priviligierad bakgrund och ser ner på många av sina kollegor. Men en dag blir hon själv 
patient, i behov av vård, beroende av andra människor, bidragssystemet och samhället. Den erfarenheten 
ändrar på allt och Mathilde får en helt ny syn på tillvaron, något som kanske öppnar dörrar till en större frihet 
och lycka. 

MediaNr: CA62564 

Hundarnas våld 

av Thomas Savage. Översatt av Hans-Jacob Nilsson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Linda Norgren. 

11 tim, 25 min. Talbok. 

Phil och George är brödraparet som delar liv, ranch och sovrum. När plötsligt den blyge George gifter sig 
med en änka blir Phil så pass svartsjuk att han bestämmer sig för att förpesta sin svägerskas liv på ranchen 
och bryta ner henne. Romanen gavs ut 1967 och räknas idag som en klassiker, om en vilda västern på 
1920-talet som håller på att se sig ifrånsprungen av en ny tid med andra ideal. 

MediaNr: CA63298 

Malma station 

av Alex Schulman. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Örjan Blix. 
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07 tim, 16 min. Talbok. 

Romanen utgår från tre tågresor, alla med Malma station som slutdestination. Varken de eller läsaren vet hur 
deras öden hänger samman och de präglas alla av en jämngrå melankoli. Dock blixtrar det ibland till genom 
grånaden när dramatiska eller intensiva minnesbilder ger sig till känna. En berättelse om familjehemligheter 
och oförrätter som gått i arv och om jakten att söka sanningen bakom dem. 

MediaNr: CA63340 

Tystat vittne 

av Susie Steiner. Översatt av Fredrika Spindler. Lind & Co, 2022. Inläst av Sally Palmquist Procopé. 

10 tim, 47 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Saknad, förmodad död. En morgon hittar kommissarie Manon Bradshaw en 
man hängd i parken. Mannen visar sig vara en gästarbetare från Litauen och det finns tecken på att det 
handlar om mord och inte självmord. I en tid av brexit och växande främlingsfientlighet förs Manon och 
hennes kollegor in i gästarbetarnas värld. En smutsig, fattig och våldsam skuggvärld av hårt arbete styrd av 
kriminella ledare. 

MediaNr: CA63301 

Skred 

av Sara Strömberg. Modernista, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

12 tim, 23 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Sly. Ett jordskred i Åre blottar flera hemligheter. Vera Bergström reporter på 
Jämtlandsposten försöker ställa politikerna till svars för skredet. Samtidigt hittas ett armband som tillhör den 
försvunne fårbonden Jonte Andersson. Varför dyker armbandet upp när han försvann spårlöst mitt på fjället 
för över ett år sedan? Vera börjar gräva i fallet och hamnar i ett skrämmande förflutet. 

MediaNr: CA63302 

Det man inte ser 

av Bo Svernström. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

13 tim, 03 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Offrens offer. Tre människor hittas mördade i ett sommarhus vid havet. En av 
dem är en kidnappad industriman, de andra två är miljöaktivisterna som kidnappade honom. En ung kvinna 
har överlevt massakern, men hon är blind. Under förhöret med den blinda kvinnan upptäcker 
kriminalkommissarie Carl att det är något som inte stämmer. Vad hände egentligen i huset? Vem dödade 
kidnapparna? Och vad var målet med kidnappningen?. 

MediaNr: CA62214 

I ondskans tjänst 

av Torill Thorup. Översatt av Eva-Maria Gelotte. Lind & Co, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

08 tim, 27 min. Talbok. 

Del 4 i serien som börjar med Skuggor från det förflutna. När isen på sjön vid gården Gaupås brister under 
Gudrun, lyckas den gravida Inga Svartdal efter en dramatisk räddning få upp henne. Men Gudrun visar ingen 
tacksamhet utan fortsätter att med små osynliga medel plåga Inga och hennes dotter samtidigt som hon 
planerar för bröllop med Ingas stora kärlek Martin. Inga börjar undra om hon verkligen skulle ha räddat sin 
styvdotter. 

MediaNr: CA63304 
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Vingklippt 

av Torill Thorup. Översatt av Erik Nisser. Lind & Co, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

06 tim, 38 min. Talbok. 

Del 3 i serien som börjar med Skuggor från det förflutna. Inga Svartdal kämpar med att anpassa sig till den 
nya tillvaron på gården Gaupås. Det finns glädjeämnen och nya vänskapsband men äktenskapet med den 
mycket äldre Niels är kärlekslöst. Hennes hjärta tillhör sonen till hennes fars värste fiende. Kärleken verkar 
ständigt stöta på förhinder och inte blir det enklare när hon nu är gravid och inte vet vem som är far till 
barnet. 

MediaNr: CA63218 

Värma händer 

av Katarina Widholm. Historiska media, 2022. Inläst av Toya Westberg. 

15 tim, 23 min. Talbok med text. 

Del 2 i serien som inleds med Räkna hjärtslag. Året är 1942 och Betty har flyttat till Stockholm tillsammans 
med sin man, sonen till doktor Molander. Kriget rasar, det är beredskapstider och ransonering. Trots sitt till 
synes trygga och bekväma liv i villaförorten är Betty inte lycklig. Äktenskapet knakar, hon slits mellan 
yrkesarbete och att vara mamma och grubblar över det som varit. När maken försvinner står hon där med 
hans trassliga affärer. 

MediaNr: CA62993 

Djävulsgreppet 

av Lina Wolff. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Anita Heikkila Einarsson. 

06 tim, 42 min. Talbok. 

En kvinna anländer till Florens där allt tycks henne främmande och överväldigande. Tegeltaken, kyrktornen, 
alla älskande par. Mannen hon har träffat. Hon tänker att hon själv kommer från en mycket karg trakt, har 
mycket att lära, och att han kan vara den som tinar den bottenfrusna jorden inom henne. Det här är 
berättelsen om de två, om deras kroppar och sinnen. Om hennes grepp om honom, och hans allt hårdare 
grepp om henne. Djävulsgreppet. 

MediaNr: CA63083 

Linnés arvinge 

av Samuel Åhman. Kaunitz-Olsson, 2022. Inläst av Åke Lindgren. 

06 tim, 59 min. Talbok. 

I början av 2000-talet kommer Samuel till folkhögskolan Brunnsakademien, med anor från 1700-talet. När en 
ny lärare börjar på skolan drar han med Samuel i sökandet efter Carl von Linnés mytomspunna skatt som 
påstås ligga begravd någonstans i den lilla byn. När sökandet övergår i besatthet upplöses gränserna - 
under den gemytliga stämningen på Brunnsakademien finns hemligheter som någon är beredd att döda för. 
Spänningsroman. 

MediaNr: CA63032 

En gång om året 

av Peppe Öhman. Norstedts, 2022. Inläst av Anders Mathlein. 

12 tim, 42 min. Talbok. 

Karolina har ett vackert hem, en imponerande karriär och två härliga bonusbarn. Och hon har Christian. Han 
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och Karolina lever mer jämställt än de flesta, men ändå är det något som skaver. Mitt i allt detta stöter hon 
på Adam. Adam som hon träffade en natt för länge sedan och som erbjuder ett helt annat liv än smutsiga 
diskbänkar och varannan vecka liv. Relationsroman full av, ibland bitter, igenkänning för samtidskvinnan. 

MediaNr: CA63146 

Där korparna skriker 

av Dag Öhrlund. Lind & Co, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

13 tim, 35 min. Talbok. 

Del 8 i serien som inleds med Besökaren. Ewert Truut får ett brutalt människorov på sitt bord när dottern till 
en rik och kallsinnig affärsman kidnappas. Han förstår snabbt att kidnapparna inte skyr några medel för att 
uppnå sina mål. Tillsammans med sina medarbetare bekämpar han både kidnapparnas drag och de 
begränsningar i polisens arbete som försvårar arbetet. Samtidigt ska han på det privata planet ta hand om 
sina husdjur och förhållande. 

MediaNr: CA63332 

Facklitteratur 

Filosofi och psykologi 

Adhd på jobbet 

av Lotta Borg Skoglund. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Anna Westberg. 

09 tim, 00 min. Talbok. 

Att ha adhd behöver inte innebära ett handikapp i arbetslivet men för att man ska kunna fungera och arbeta 
så bra som möjligt är det är viktigt att ha rätt kunskaper och strategier om det. Boken riktar sig till dem som 
själva har adhd - och till arbetsgivare, chefer, ledare eller personal inom HR – det vill säga till alla som vill 
förbättra möjligheterna för medarbetare med adhd att fungera och utvecklas i en hållbar arbetsmiljö. 

MediaNr: CA63168 

Känslofällan 

av Siri Helle. Bonnier fakta, 2022. Inläst av Kristina Bäckman. 

06 tim, 25 min. Talbok. 

Självhjälpsbok av Siri Helle, legitimerad psykolog, som utifrån KBT identifierar mentala hinder i vardagen när 
känslor och tankar förhindrar mer ändamålsenliga strategier att befästas. De flesta människor går in i 
känslofällan och agerar på ett sätt som känns skönt i stunden men som inte löser några problem. Hon lär ut 
en metod som hon kallar beteendeprincipen som ska ge högre självkänsla, motivation och glädje och 
minskad oro och stress. 

MediaNr: CA63119 

Förstå ditt barns hjärna 

av Daniel J. Siegel. Översatt av Gustaf Berglund. Akademius förlag, 2021. Inläst av Inga Pyk. 

08 tim, 50 min. Talbok med text. 

Neuropsykiatrikern Daniel J. Siegel och föräldraskapsexperten Tina Payne Bryson visar strategier som 
stimulerar barns emotionella och intellektuella utveckling och som leder till lugnare barn. Vi får exempelvis 
veta hur hjärnan mognar. Delen som hanterar känslor och fattar beslut är inte färdigutvecklad förrän vid 25 
års ålder. Detta kan hjälpa till att omvandla utbrott till en möjlighet att interagera och främja en positiv 
utveckling. 
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MediaNr: CA62493 

Hjälp ditt barn med självkänslan 

av Åsa Thiringer. Tukan, 2020. Inläst av Lotta Lundberg. 

03 tim, 34 min. Talbok med text. 

En bok full av kunskap och tips på hur man som förälder kan hjälpa sitt barn att få bättre självkänsla, skriven 
av de yrkesverksamma psykologerna Susanne Bergh Thorén och Åsa Thiringer. Vi får tips på hur vi kan få 
våra barn att tro på sig själva och våga anta nya utmaningar efter att ha misslyckats. Hur vi kan hjälpa dem 
att se sina egna styrkor och svagheter, att känna att de duger som de är, och hur de kan bli nöjda över det 
de åstadkommit. 

MediaNr: CA62572 

Språkvetenskap 

Skriv lättläst 

av Moa Candil. LL-förlaget, 2022. Inläst av Camilla Bard. 

02 tim, 22 min. Talbok. 

Väldigt många människor kämpar med läsningen. Undersökningar visar att över 40 procent av alla vuxna i 
Sverige har svårt att läsa och förstå en vanlig dagstidning. Samtidigt blir samhället allt mer textbaserat och 
ställer krav på att vi själva hittar information i textmassor. Författarna, som båda har mångårig erfarenhet av 
lättläst, ger konkreta exempel och handfasta råd om hur man skriver för att så många som möjligt ska kunna 
läsa och förstå. 

MediaNr: CA62796 

Språklig förebild i förskolan 

av Karolina Larsson. Gothia fortbildning, 2019. Inläst med talsyntes. 

04 tim, 08 min. Talbok. 

Utvecklingen av kommunikation, språk och samspel är central genom hela barndomen. Hur vi språkar och 
kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi kan 
signalera delaktighet, respekt och trygghet. Att arbeta med språk och kommunikation är ett 
värdegrundsarbete. Vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan och pedagogisk omsorg. 

MediaNr: CA60578 

Litteraturvetenskap 

Samtal med Duras 

av Marguerite Duras. Översatt av Kennet Klemets. Ellerströms, 2022. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

03 tim, 34 min. Talbok. 

Mellan 1987 och 1989, efter den enorma framgången med Älskaren som sent i livet gjorde henne till en 
internationellt känd författare, lät sig Marguerite Duras vid ett flertal tillfällen intervjuas av en ung italiensk 
journalist. Intervjuerna samlades i boken Samtal med Duras där hon ovanligt öppenhjärtigt berättar om sitt liv 
och sin karriär. 

MediaNr: CA62946 
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Februari 33 

av Uwe Wittstock. Översatt av Jens Christian Brandt. Nirstedt/litteratur, 2022. Inläst av Qina Hermansson. 

11 tim, 51 min. Talbok. 

Den 30 januari 1933 utnämndes Hitlers till rikskansler. En månad senare hade Tyskland förvandlats till en 
diktatur. Ett stort antal framstående kulturpersonligheter, politiker, statstjänstemän och oliktänkande hade 
dödats, fängslats eller flytt utomlands.  Genom dagboksanteckningar, personliga dokument och brottstycken 
av texter av några berömda författare skildras dag för dag händelserna som förändrade Tyskland, och 
världen, vintern 1933. 

MediaNr: CA63354 

Konst, musik, teater och film 

Instrumenten 

av Eva Dahlgren. Piratförlaget, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

05 tim, 43 min. Talbok. 

Självbiografi av artisten och författaren Eva Dahlgren, 1960- , som hon själv kallar ”memoarer under 
konstruktion Del 1”. Hon har mottagit en lång rad priser, sålt miljoner album och höjts till skyarna av publik 
och kritiker. Hon har befunnit sig i strålkastarskenet i fyrtio år men hon har alltid varit mån om sin privata sfär. 
Här skriver hon om sig själv, inte bara som musiker, utan också som dotter, hustru,  astmatiker och fotograf. 

MediaNr: CA63531 

Utan hänsyn 

av Marianne Lindberg De Geer. Kaunitz-Olsson, 2022. Inläst av Anna Godenius. 

24 tim, 18 min. Talbok. 

Boken är Marianne Lindberg De Geers (1946-), konstnär, författare och dramatiker, andra biografi, en 
uppföljning på Tvära kast och tar vid där den slutade 2020. Hon berättar om sina upplevelser under 
coronapandemin och vad alla restriktioner inneburit. Hon tar också upp sina upplevelser av vad det innebär 
att åldras och skriver om sorgen när hennes vänner Lars Norén och Lars Vilks går bort. 

MediaNr: CA61997 

Dolly Parton & kvinnorna som levde hennes låtar 

av Sarah Smarsh. Översatt av Erik MacQueen. Natur & Kultur, 2021. Inläst av Helena Gripe. 

06 tim, 12 min. Talbok med text. 

Dolly Parton (1946-), amerikansk countryartist. Hon har genom musiken synliggjort osynliga kvinnor: vita 
arbetarklasskvinnor i den amerikanska södern. Hennes egen resa går från extrem fattigdom till stjärnstatus. 
Sarah Smarsh visar här på Dollys kulturella inflytande. Hur hon medvetet spelade på bilden som sexsymbol 
och lyfte fram en mer handfast sorts kvinnokamp grundad i fattiga kvinnors levnadsvillkor, långt från 
universiteten och politiken. 

MediaNr: CA61197 

Historia 

Rysslands förlorade seger 

av Arkadij Arkadʹevič Babčenko. Översatt av Ola Wallin. Ersatz, 2022. Inläst av Martin Lindberg. 
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10 tim, 32 min. Talbok. 

En rasande och förtvivlad skildring av Rysslands väg, lett av Vladimir Putin, mot en hägrande avgrund. 
Boken är uppdelad i två delar. Den första kommenterar den ryska politiska utvecklingen och framför allt 
förhållandet till Ukraina från 2012 och framåt. Den andra behandlar skeendet från Rysslands fullskaliga 
invasion av Ukraina den 24 februari 2022 och fram till början av maj detta år. Skrivet av en skarp Putinkritiker 
som numera lever i exil. 

MediaNr: CA63189 

På väg mot självständighet? 

av Staffan Dahllöf. Utrikespolitiska institutet, 2021. Inläst med talsyntes. 

01 tim, 20 min. Talbok med text. 

Klimatförändringarna drabbar Grönland hårt, men skapar också möjligheter för ön att utnyttja sina rika 
naturtillgångar och därmed ta steget mot fullt oberoende. Ett självständighetsivrande vänsterparti vann dock 
det grönländska valet våren 2021 genom att säga nej till ett gruvprojekt som innebär stora risker för miljön. 

MediaNr: CA62645 

Det svenska rikets födelse 

av Dick Harrison. Historiska media, 2020. Inläst av Björn Muda. 

05 tim, 00 min. Talbok. 

Få svenskar känner idag till vendeltiden och än färre att det var under denna epok som grunden lades till det 
skulle bli det svenska riket. Mäktiga män och hövdingar började nu få grepp om områden som sträckte sig 
längre än den lokala byn och en riksmakt började ta form. Ändå skulle det dröja ända till slutet på 1300-talet 
innan namnet Sverige började användas i skrift. 

MediaNr: CA62392 

Kriget i Tigray 

av David Larsson Gebre-Medhin. Utrikespolitiska institutet, 2022. Inläst med talsyntes. 

01 tim, 16 min. Talbok med text. 

Hösten 2020 bröt krig ut i etiopiska Tigray. Det utlöstes av politisk rivalitet mellan de nya makthavarna i 
Addis Abeba och den gamla eliten från Tigreanska folkets befrielsefront (TPLF). Efterhand har allt fler 
aktörer blandat sig i konflikten, inte minst grannlandet Eritrea, vilket har gjort den mer svårlöst. 

MediaNr: CA62794 

Sveriges långa historia 

av Jonathan Lindström. Norstedts, 2022. Inläst av Martin Lindberg. 

34 tim, 06 min. Talbok. 

En helt ny bild av Sverige under 14 000 år. I denna sammanhängande skildring av migrationer, 
kolonisationsprojekt, träluppror och tidigare okända bronsåldersriken, handelsvälden och stora slag får vi för 
första gången en verklig förståelse för historiens drivkrafter, och hur de verkar från forntid till idag. Enskilda 
människoöden varvas med rikens uppgångar och fall. 

MediaNr: CA62190 

Massakern 

av Wendy Lower. Översatt av Kjell Waltman. Lind & Co Förlag, 2022. Inläst av Annika Denke. 
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06 tim, 40 min. Talbok. 

Under den nazistiska ockupationen av Ukraina mördades över en miljon judar, men förövarna var noggranna 
med att inte efterlämna några bevis. Författaren hittar ett fotografi som dokumenterar avrättningen av en 
mamma, hennes barn och männen som mördade dem. Hon ägnar tio år åt att ta reda på vem som tagit 
bilden, vilka bödlarna var och vad som hände i Ukraina. Han måste, antog hon, ha varit medlem i en 
nazistorganisation. Sanningen var en annan. 

MediaNr: CA62462 

Husiatyn 

av Johan Ulvenlöv. Atlas, 2022. Inläst av Elisabet Thorborg. 

15 tim, 17 min. Talbok. 

Husiatyn är en liten stad i nuvarande Ukraina. 1943 låg den i Sovjetunionen och var platsen för en tills nu 
bortglömd massaker på den judiska befolkningen av tyska SS-förband. Boken bygger bland annat på 
vittnesmål som aldrig tidigare har presenterats samt ett omfattande researcharbete som genomfört under 
många år, både i arkiv och på plats i Ukraina. Berättelsen slutar först vid Tysklands särskilda 
åklagarmyndighet i Ludwigsburg. 

MediaNr: CA62948 

Biografi med genealogi 

Rädd för sanningen 

av Janne Josefsson. Mondial, 2022. Inläst av Åke Lindgren. 

06 tim, 55 min. Talbok. 

Självbiografi av Janne Josefsson, 1952- , svensk journalist och programledare, bland annat reporter i SVT:s 
Uppdrag granskning. Han har ägnat i princip hela sitt liv åt jakten på sanningen och att avslöja 
maktmissbruk. Men var kommer drivkraften ifrån, och vad har karriären kostat honom? Josefsson ser tillbaka 
på reportagen han är mest stolt över, och dem han ångrar. Han berättar också om sin uppväxt och sin 
familjehistoria. 

MediaNr: CA63305 

En kvinna i regeringen 

av Gunnel Karlsson. Appell förlag, 2020. Inläst av Anna Westberg. 

11 tim, 52 min. Talbok. 

Ulla Lindström (1909-1999) var FN-delegat och ensam kvinna i regeringar ledda av Tage Erlander. Som 
minister lade hon grunden för jämställdhetspolitiken, stred för u-hjälpen och var aktiv i kampen mot kärnkraft. 
Som politisk kvinna var hon ständigt utsatt för kritik, bland annat för att hon pratade för mycket, men hon 
fortsatte att verka för det hon trodde på. Här skildras hennes uppväxt och kärleksfulla relation till maken 
Martin Lindström. 

MediaNr: CA60687 

Smärtans imperium 

av Patrick Radden Keefe. Översatt av Eva Johansson. Albert Bonniers förlag, 2022. Inläst av Ove Ström. 

26 tim, 42 min. Talbok. 

I boken skildras historien om Sacklerdynastin och dess väg till framgång via en rad våghalsiga satsningar 
inom läkemedelsindustrin. Med skamlös marknadsföring och cyniska säljmetoder spreds Oxycontin över 
hela USA, och släkten Sackler blev en av världens mest förmögna. Men priset, lidande, beroende och död, 
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betalades av de utsatta människor som litade på deras produkter. 

MediaNr: CA62489 

Etnografi, socialantropologi och etnologi 

Antropocen 

av John Green. Översatt av Carina Jansson. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Björn Muda. 

11 tim, 39 min. Talbok med text. 

Samling betraktelser över den tidsperiod som kallas antropocen - människans tidsålder. John Green, 
prisbelönt författare av ungdomsromaner, inleder med att betygsätta mänskliga ansträngningar och resonera 
kring den femgradiga skala som ofta används idag. Därefter recenserar han allt från 
QWERTY-tangentbordet, sången "You’ll Never Walk Alone", solnedgångar, kanadagäss, Diet Dr Pepper, 
Halleys komet till ”The Great Gatsby”. 

MediaNr: CA62705 

Samhälls- och rättsvetenskap 

Mitt ibland oss 

av Evin Cetin. Mondial, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

06 tim, 08 min. Talbok. 

Boken försöker besvara frågan hur dödsskjutningar bland unga män blev en del av vardagslivet i ett av 
världens rikaste länder? Författarna ger en inblick i såväl förövarna som offrens värld genom att ha talat med 
åtskilliga gärningsmän runt om i Sverige. En högst konkret inblick ges  i hur man där tänker och talar liksom 
att man också försöker svara på frågan hur man ska kunna stoppa våldet. 

MediaNr: CA63188 

ICC 20 år 

av Görrel Espelund. Utrikespolitiska institutet, 2022. Inläst med talsyntes. 

01 tim, 13 min. Talbok med text. 

Hyllningskören när den internationella brottmålsdomstolen (ICC) öppnade för 20 år sedan har dämpats. 
Domstolen kritiseras bland annat för ineffektivitet och för ett överdrivet fokus på Afrika. Samtidigt står den 
maktlös inför brott i Jemen och Syrien och på många andra håll, inte minst på grund av motstånd från 
vetomakter i FN:s säkerhetsråd. 

MediaNr: CA62786 

Centralamerikas migranter 

av Johan Schmidt. Utrikespolitiska institutet, 2022. Inläst med talsyntes. 

01 tim, 14 min. Talbok med text. 

Hopp om ett bättre liv har under flera decennier fått människor att lämna Centralamerika för USA. Samtidigt 
försöker Washington på olika sätt att hindra migranterna från att ta sig in i landet, men det finns inget som 
tyder på att strömmen av migranter har börjat avta. 

MediaNr: CA62787 
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Ekonomi och näringsväsen 

Vapenexport 

av Anna Lundborg Regnér. Utrikespolitiska institutet, 2021. Inläst med talsyntes. 

01 tim, 17 min. Talbok med text. 

Under senare år har vapenhandeln med Saudiarabien varit föremål för het debatt, både i Sverige och i andra 
länder. Hur går försäljning av vapen till en regim som bryter mot mänskliga rättigheter och deltar i 
Jemenkriget ihop med den ”etiska” vapenexport som många länder strävar efter att införa?. 

MediaNr: CA62646 

Jakten på miljonerna 

av @100miljonersmannen. Mondial, 2022. Inläst av Lo Thorsdotter. 

06 tim, 03 min. Talbok. 

Författaren började som pank och fågelfri med ett personligt mål att få ihop 100 miljoner senast 2030. Han 
lyckades med sin föresats och i denna skrift delar han med sig till oss bland kreti och pleti av sina 
erfarenheter. Att tjäna pengar handlar inte bara om pengar, det handlar om alla val som man gör i livet, 
menar författaren, alias @100miljonersmannen. 

MediaNr: CA63237 

Naturvetenskap 

Världen som väntar 

av Peter Alestig. Mondial, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

10 tim, 18 min. Talbok. 

Klimatjournalisten Peter Alestig åskådliggör på olika plan hur våra liv kommer att förändras i och med den 
globala klimatförändringen. Hälsa, ekonomi, energi, och demokrati är bara några exempel på områden där 
det kommer att ske en omställning när människor ställs mot varandra i ett allt tuffare levnadsklimat. 

MediaNr: CA63236 

Oceankänslan 

av Isabella Lövin. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Bodil Carr Granlid. 

12 tim, 22 min. Talbok med text. 

Efter att ha lämnat sina poster 2021 ger den före detta miljöpartistpolitikern Isabella Lövin en inblick i 
världspolitiken från sina drygt tio år där. Hon beskriver konflikterna och förhandlingarna och mötena med 
politiker från hela världen som delar hennes engagemang. Men hon skildrar också de krafter som gör att 
förändringen går så långsamt. Oceankänslan i bokens titel är ett försök att fånga det som saknas idag: en 
större berättelse. 

MediaNr: CA62671 

Borde man oroa sig för klimathotet? 

av Staffan Mörner. [Elsa Widding], 2020. Inläst med talsyntes. 

13 tim, 56 min. Talbok. 

Boken bygger på tre grundläggande påståenden om klimatet: att global uppvärmning leder till katastrofala 
klimatförändringar, exempelvis smältande isar, stigande havsnivå, fler och kraftigare oväder, mer torka och 



 

19 

översvämningar och försurning av haven; att vi står inför ett allvarligt klimathot i form av global uppvärmning 
orsakad av människans ökade utsläpp av växthusgaser; samt att den globala uppvärmningen inte kan 
förklaras naturligt. 

MediaNr: CA60773 

Klimatet i fokus 

av Henrik Samuelsson. Utrikespolitiska institutet, 2022. Inläst med talsyntes. 

01 tim, 15 min. Talbok med text. 

Australiernas klimatoro bidrog till Labors valseger i maj 2022 efter att den tidigare högerkoalitionen länge 
negligerat frågorna. Förväntningarna är höga på premiärministern Anthony Albanese som även har många 
andra problem att hantera. 

MediaNr: CA62824 

Medicin 

Hoppets anatomi 

av Karin Jensen. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Inga Pyk. 

07 tim, 07 min. Talbok. 

Ibland får vi höra osannolika historier om människor som fått hjälp mot sina krämpor med något de trott varit 
riktig medicin, men som sedan visat sig vara sockerpiller. Sådana historier sätter fingret på den 
svårdefinierade gränsen mellan vad vi tror, vad vi känner och vad som händer i kroppen. Hoppets anatomi 
handlar om varför en till synes verkningslös behandling kan påverka en sjukdom positivt. Varför kan 
sockerpiller ibland fungera lika bra som smärtstillande medicin? Varför kan låtsaskirurgi göra patienter 
nöjda? Och hur kan en märklig ritual före en tävling höja elitidrottarens prestation? Med fascinerande 
exempel från en rad områden berättar Karin Jensen om hur vår hjärna bygger upp förväntningar om vad 
som kommer att hända. Oavsett om vi är medvetna om de förväntningar som skapas eller inte, jobbar 
hjärnan med att ständigt förutse framtiden och fyller själv i med information för att göra omvärlden begriplig. 
Hjärnan påverkas av allt i sin omgivning – det kan handla om utseende, lukt, smak eller orden på en etikett. I 
vissa fall kan placebo vara lika verksamt som äkta läkemedel. Karin Jensens bok handlar om det gåtfulla 
samspelet mellan kropp och själ, hur det som står på etiketten kan styra hur det smakar eller känns, och hur 
vi alla påverkas av förväntningar. 

MediaNr: CA63082 

Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Bara ännu en liten lögn 

av Eve Ainsworth. Översatt av Helena Olsson. Inläst av Sari Eliasson. 

01 tim, 52 min. Talbok. 

Violets mamma dricker alltid några glas vin för mycket på kvällen, och på morgonen kan hon knappt ta sig 
upp ur sängen. Fjortonåriga Violet får då rycka in och ta hand om lillebror. Hon vill tro på sin mammas löfte 
att allt ska bli annorlunda, men vet inte om det bara är ännu en lögn. Samtidigt kämpar hon med att hinna 
med sitt skolarbete. Lättläst kortroman för åldern 12-15 år. 

MediaNr: CA63199 
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En vän som du 

av Camilla Dahlson. Idus Förlag, 2017. Inläst av Anders Mathlein. 

02 tim, 14 min. Talbok. 

Del två i serien om Kia. Kia har hittat sin favoritsport, löpning. Hon satsar allt på att bli bra, helst bäst, på att 
springa. Till slut kretsar det mesta kring träningen. Kanske tränar hon för mycket? Kia och Viktor är ihop, 
eller är de det? Kia är osäker på vad Viktor egentligen vill. Mirre och Kia fortsätter att blogga. Mirre drabbas 
av näthat och blir rädd på riktigt. Vem är det som ligger bakom de hotfulla mejlen?. 

MediaNr: CA63070 

Sally och änglasolot 

av Åsa Hofverberg. Rosa huset, 2009. Inläst av Helena Gripe. 

04 tim, 37 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Se upp för Super-Sally. Det börjar närma sig julen sig och därmed är det 
också dags för julspel. Sally har bestämt sig för två saker: att få kompisen Amy att gå med i kören och att 
göra allt för att få sjunga änglasolot. Dessa två beslut orsakar en händelseutveckling som Sally inte alls tänkt 
sig. Kapitelbok. 

MediaNr: CA62323 

Stella och kyrkogården 

av Jerker Hultén. Idus förlag, 2018. Inläst av Sari Eliasson. 

04 tim, 59 min. Talbok. 

Stella är med om en bilolycka och hamnar på den gamla kyrkogården på andra sidan staden. Men hon vill 
därifrån. Hon och hennes mamma har bråkat och hon vill hem och ställa allt tillrätta igen, men kyrkogården 
vill inte släppa henne ifrån sig. Dessutom visar det sig att någon körde på henne med flit som egentligen var 
ute efter hennes mamma. Hur ska hon kunna rädda sin mamma innan det är för sent?. 

MediaNr: CA63140 

Bästa friends forever 

av Ellen Karlsson. Natur & Kultur, 2022. Inläst av Dan Bratt. 

01 tim, 02 min. Talbok. 

Noa är ett mellanbarn som kan mellanmycket grejer. Han gillar sin familj och han gillar taxen Rulle och så är 
går han i världens bästa klass där bästisen Manne finns. Det enda som är jobbigt för Noa är att Manne är så 
populär, att alla vill vara med honom. En dag, när Annie börjar i klassen, får hon dessutom sitta bredvid 
Manne i stället för Noa. Om vänskap, relationer och den lilla vardagen. För åldern 6-9 år. 

MediaNr: CA63289 

Love, Love, Love 

av Hanna Landahl. Ordalaget bokförlag, 2021. Inläst av Toya Westberg. 

04 tim, 21 min. Talbok med text. 

Kimmie ska snart fylla fjorton år och det är mycket som händer att oroa sig för och försöka navigera bland. 
Varför är hon är den enda i hela världen som inte fått mens eller kysst en kille, vad gör man när den nya 
killen på friidrotten väcker samma känslor hos bästisen Elina som hos henne och vad står det i brevet 
hennes mamma skrev innan hon dog och som hon ska få av farmor på sin 14-årsdag?. 
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MediaNr: CA62852 

Rädda sköldpaddorna! 

av Jen Marlin. Översatt av Sofia Lindelöf. Berghs, 2022. Inläst av Daniella Liljeström. 

00 tim, 58 min. Talbok. 

Max och Sofias liv förändras när de upptäcker en övergiven segelbåt. Det visar sig att båten är magisk och 
Max och Sofia får resa till olika delar av världen och hjälpa andra barn med spännande uppdrag att rädda 
miljön. Den första resan tar dem till Hawaii och de hotade havssköldpaddorna. De upptäcker ägg som är 
redo att kläckas, men de är i fara. Hur ska Max och Sofia lyckas rädda dem?. 

MediaNr: CA63020 

Jag överger mig aldrig 

av Johanna Nilsson. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Ylva Törnlund. 

06 tim, 12 min. Talbok. 

Lykke kan inte sova. För Lykke är det ständigt höga toppar och djupa dalar, allt eller inget, himmel eller 
helvete. Hon kämpar med ångest och sorgen efter sin äldre bror vars självmord trasat sönder familjen. En 
rastlös och sömnlös natt på stan träffar hon Sami och blir kär. Men Sami har sina egna problem att brottas 
med och slits mellan familjen och sina egna drömmar och kärleken till Lykke. Är en framtid möjlig för dem?. 

MediaNr: CA63059 

Sju spöken 

av Chris Priestley. Översatt av Maria Fröberg. Argasso, 2021. Inläst av Anni Bernhard. 

02 tim, 31 min. Talbok. 

Det sägs att godset Grimstone Hall hemsöks av sju spöken som genom seklerna har varit barn med 
anknytning till godset. Jake har tillsammans med några andra ungdomar vunnit en rundtur på godset. 
Guiden fru Fox leder dem mellan de ståtliga rummen och en efter en berättas de sju spökenas rysliga 
historier. För varje historia blir Jake alltmer illa till mods av de skuggor som förföljer honom och märkliga 
saker han tycker sig se. Lättläst kapitelbok. 

MediaNr: CA63163 

Skolavslutningen 

av Johanna Schreiber. B. Wahlströms, 2022. Inläst av Marika Bergström. 

01 tim, 15 min. Talbok. 

Första delen i serien Hemliga klubben. Skolavslutningen står för dörren och förberedelserna är intensiva, 
inte minst från de tre ungdomar som även utgör den hemliga klubben. När deras klubbkassa plötsligt 
försvinner anar de fara å färde men de inser snart att den måste befinna sig inne på skolområdet. Eftersom 
skolan nu är stängd krävs det bara att de ska bryta sig in dit. Enda hotet är rektorn som lär knipsa av 
lillfingrarna på olydiga barn. För 6-9 år. 

MediaNr: CA63291 

Laleh och loppisligan 

av Maja-Stina Skarstedt. Idus förlag, 2021. Inläst av Daniella Liljeström. 

01 tim, 45 min. Talbok. 

Laleh, nio år, bor med sin lillebror Kent, tre år och sin mamma och pappa. Syskonen är döpta efter 
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föräldrarnas favoritartister. Laleh får världens bästa idé - hon och gårdsgänget ska ha en loppis. Typiskt bra 
för miljön och framför allt för att hennes bästis Selma får råd att åka på dansläger i sommar. Men vad händer 
när de plötsligt får konkurrens? Och varför blir Selma så arg när Laleh råkar säga att Selma inte har så 
mycket pengar?. 

MediaNr: CA63162 

Vi ska ju bara cykla förbi 

av Ellen Strömberg. Rabén & Sjögren, 2022. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 

06 tim, 19 min. Talbok. 

Bästisarna Manda och Malin går vårterminen i nian. I den lilla orten där de bor händer det verkligen inte 
mycket. De hänger vid kiosken eller på biblioteket och kallas cyklarna eftersom de brukar cykla runt i jakt på 
att något spännande ska hända. När de båda blir störtkära i varsin lite farlig kille dras de åt olika håll och 
vänskapen sätts på prov. 

MediaNr: CA62764 

Alltid Lotta 

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

04 tim, 11 min. Talbok. 

Paul och Lotta vandrade sakta genom Stadsparken som var fylld av spirande vårblommor. Den röda 
ballongen som Paul fäst vid Lottas jacka virvlade runt i vinden, som om den ville ge sig av. ”Tänk om den 
flyger i väg med mig!” sa jag. ”Det skulle inte gå”, svarade Paul mjukt. ”För jag skulle hålla dig fast. Jag 
släpper dig aldrig, Lotta!” Utkom första gången 1980. 

MediaNr: CA63347 

Faktaböcker 

Allmänt och blandat 

Mera saker som (nästan) ingen vet 

av Bengt Fredrikson. Alfabeta, 2022. Inläst av Anni Bernhard. 

02 tim, 27 min. Talbok. 

Andra delen i serien som börjar med Saker som (nästan) ingen vet. Underhållande faktatexter om sådant 
som de flesta inte har någon aning om. Här kan man bland annat läsa om en elitstyrka med homosexuella 
soldater som älskade varandra, om en trollkarl som gömde sina hemligheter på månen, om bron som får 
hundar att dö, med mera. Lättläst och finurligt för åldern 9-12 år. 

MediaNr: CA63130 

Geografi 

Jordens farliga platser 

av Jens Hansegård. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Anni Bernhard. 

00 tim, 38 min. Talbok. 

Tionde bok i serien "Jordens fakta". Fakta om olika platser på vår planet som vi kanske inte vill besöka. En ö 
utanför Brasilien där det kryllar av ormar, en 4300 meter brant väg i Bolivia utan vägräcken eller en kust fylld 
med skelett i Namibia. Journalisten Hansegårds många fakta ackompanjeras av Anders Nybergs 
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illustrationer. För barn 6-9 år. 

MediaNr: CA62903 

Samhälls- och rättsvetenskap 

Antirasistisk handbok 

av Tiffany Jewell. Översatt av Hillevi Jonsson. Bokförlaget Max Ström, 2021. Inläst av Anahí 
Giacaman-Ríos. 

04 tim, 03 min. Talbok. 

I 20 kapitel med sanna berättelser beskriver Tiffany Jewell hur rasismen i samhället fungerar, hur vi 
upptäcker den i vår vardag och hur man som antirasist kan göra motstånd. Författaren förordar verktyg för 
att skapa förändring och motverka rasism, vilket även gäller den dolda vardagsrasismen. Svensk 
medförfattare är Patrick Konde, föreläsare och sakkunnig inom stiftelsen Friends kring frågor om rasism och 
mobbning. 

MediaNr: CA60817 

Naturvetenskap 

Stora boken om bläckfiskar 

av Celia Svedhem. Bonnier Carlsen, 2022. Inläst av Örjan Blix. 

00 tim, 49 min. Talbok. 

En bok för dig som vill veta mer om de gåtfulla, smarta och fascinerande bläckfiskarna. Visste du att de har 
tre hjärtan och blått blod? Hjärnan är inte samlad i huvudet, som hos oss, utan finns utspridd över hela 
kroppen. Och eftersom de saknar skelett är kropparna så mjuka att de kan pressa sig igenom små hål som 
riktiga utbrytarkungar! Fakta ackompanjeras av Celia Svedhems färgillustrationer. För åldersgruppen 6-9 år 
men även lämplig för hela familjen. 

MediaNr: CA62853 

Böcker på andra språk än svenska 

Böcker för vuxna 

The watchmaker of Filigree Street 

av Natasha Pulley. Bloomsbury, 2016. Inläst av Charlie Haldén. 

12 tim, 40 min. Talbok med text. 

När Thaniel Steepleton en dag 1883 återvänder till sin lägenhet finner han ett fickur i guld på sin kudde. Sex 
månader senare kommer denna klocka att rädda hans liv från en explosion som ödelägger Scotland Yard. 
Han bestämmer sig för att leta reda på dess uppfinnare, en snäll och ensam invandrare från Japan, men 
som Thaniel ändå anar döljer någonting. En historia som rör sig både i det viktorianska England och ett 
Japan i nydaning. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62902 

Naqqāsh'hā va dīvānah'hā 

av Hādī Īrāndūst. Kitāb-i Arzān, 2021. Inläst av Parvin Mohammadian. 

09 tim, 42 min. Talbok. 
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En ung och rik antikhandlare blir förälskad i Saya, en ung kvinna som i staden kallas för den älvbesatta 
skönheten. Saya, som till skillnad från andra tjejer i staden, bryter mot normer och seder. Hon sjunger, 
spelar och ifrågasätter de restriktioner, vidskepelser och brott som åläggs människor i religionens namn. Den 
unge mannen ger sig ut på en resa i jakten på sin kärlek, som i grunden är en resa av självkännedom och 
filosofi. Inläst på persiska. 

MediaNr: CA62510 

Tuliholvin alla 

av Eino Hosia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. Inläst av Harri Heikkilä. 

07 tim, 00 min. Talbok. 

Återutgivning av författarens krigsroman från 1940 till hundraårsminnet av hans födelse. Med i texten finns 
även det tidigare censurerade kapitlet om löjtnant Andrei Nitshikov och tidningsrecensioner från bokens 
utgivningsår. 

MediaNr: CA63636 

Mutta pimeys näkee sydämen 

av Tuomas Mustikainen. Like, 2022. Inläst av Aarne Linden. 

07 tim, 46 min. Talbok. 

En ung journalist åker till Gaza för att göra en serie artiklar om den israelisk-palestinska krisen. De 
traumatiska upplevelserna därifrån förföljer honom även sedan han återvänt till Finland. Han lever i ett 
tomrum, tills han möter och blir förälskad i den fängslade israeliska dissidenten Hannah. En debutroman om 
livets bräcklighet och om att sitta i fångenskap, antingen ofrivilligt eller för att man stänger in sig i ett inre 
fängelse. Inläsning på finska. 

MediaNr: CA63638 

Ennen lintuja 

av Merja Mäki. Gummerus, 2022. Inläst av Anna-Katriina Kykkänen. 

12 tim, 12 min. Talbok. 

En skildring av ett ung finsk kvinnas öde under den dramatiska tiden för det finska vinterkriget. I februari 
1940 försöker fiskardottern Alli ta sig hem på skidor till sin hembygd för att själv arbeta som fiskare. 
Dessvärre kommer denna snart att överlämnas till Sovjetunionen och hon tvingas ännu en gång att fly, 
denna gång till Österbottens inland, långt ifrån hav och fiske. Inläsning på finska. 

MediaNr: CA63617 

Lasten planeetta 

av Riikka Pulkkinen. Kustannusosakeyhtiö Otava, 2018. Inläst av Elina Ylisuvanto. 

11 tim, 30 min. Talbok. 

Familjen håller på att spricka. Är kärleken, där man går sida vid sida och delar alla erfarenheter med den 
andra, redan från början självbedrägeri? Och kan man berätta allt om världen för barnet i den takt det växer? 
En ung kvinna vandrar runt i staden med penna och anteckningsbok med den kosmiska uppgiften att berätta 
allt om allting. Hon vill rädda världen, systrarna försöker rädda henne. 

MediaNr: CA63588 

Kesämerkit 

av Katri Rauanjoki. S&S, 2022. Inläst av Tauno Ljetoff. 
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07 tim, 01 min. Talbok. 

Om den intensiva sommarperioden i finska Lappland, speglad genom kolttasamernas liv idag. Isen bryter 
fem dagar före första maj, varefter ett liv försvinner och ett annat börjar. En sommar som är som alla andra 
somrar men ändå inte. Författaren, som till vardags arbetar som modersmålslärare i Uleåborg, har skrivit 
romanen på grundval av intervjuer med åtskilliga ur lokalbefolkningen och genom att delta i flera av 
kolttasamernas sammankomster. Inläsning på finska. 

MediaNr: CA63637 

Böcker för barn 

al-Nuqūd 

av Bengt Ohlsson. Översatt av Flora Majdalawi. Fenix Bokförlag, 2021. Inläst av Yousef Alkabbani. 

03 tim, 20 min. Talbok. 

Henrik hittar, en dag på väg hem från skolan, en portfölj full av sedelbuntar, slängd i ett dike. Plötsligt kan 
han köpa allt han önskar sig, och han vill gärna hjälpa sin bästa kompis Johan som tappat bort sin nya mobil. 
Samtidigt växer en rädsla inom honom att berätta detta för någon, då han inser att pengarna kan tas ifrån 
honom. Glädjen över att en önskedröm går i uppfyllelse förbyts i en tung hemlighet att bära på sina axlar. 
Inläsning på arabiska. 

MediaNr: CA62428 

Elatsoe 

av Darcie Little Badger. Levine Querido, 2020. Inläst av Kola Krauze. 

08 tim, 12 min. Talbok. 

Elatsoe, en flicka som tillhör den amerikanska urbefolkningen Lipanapacherna, har en lite annorlunda vardag 
än de flesta som bor i USA. Magi, monster och legender är för henne ständigt närvarande, på gott och ont. 
Efter att hennes kusin har mördats i en, på ytan välordnad stad, upptäcker hon att det under dess vackra yta 
döljs förfärliga hemligheter. Med hjälp av sin humor, sina kunskaper och vänner försöker hon avlocka dessa 
samtidigt som hon måste skydda sin egen familj. Inläsning på engelska. 

MediaNr: CA62880 

Mucjisadii hudheelka 

av Martin Widmark. Översatt av Musa M. Isse. Somabooks, 2021. Inläst av Ikram Hassan. 

01 tim, 10 min. Talbok. 

Del 2 i serien som börjar med Mucjisadii dheemmanta (Diamantmysteriet). Kompisarna Lasse och Maja har 
en detektivbyrå ihop i den lilla staden Valleby. På stadens hotell rustar man för jul och väntar fint besök - 
familjen Åkerö med den kinesiska äppeltaxen Ribston. Lasse och Maja hjälper till på hotellet och tur är det 
för när taxen Ribston mystiskt är borta kan de utreda försvinnandet. Inläst på somaliska. 

MediaNr: CA62509 


