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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Verkligheten 

av John Ajvide Lindqvist. Ordfront, 2022. 

4 vol., 376 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33501 

Konungens sändebud 

av Tua Burlin. Lind & Co, 2022. 

7 vol., 646 s. tryckt punktskrift. 

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 
mot huvudstaden. 

MediaNr: P33488 

Hellre död än levande 

av Lee Child. Översatt av Jan Risheden. Norstedts, 2022. 

8 vol., 746 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33465 

Efter regn 

av Lucy Dillon. Översatt av Ann Björkhem. Forum, 2022. 

10 vol., 980 s. tryckt punktskrift. 

Tara Hunter är terapeut med uppdrag att återställa Longhamptons samhällsanda efter en katastrofal 
översvämning. Hennes egen livssituation är inte stabil. Det är trassligt med pojkvännen, familjen är splittrad 
och hon har bara en katt som sällskap. Dr David Dalloway är stjärnrådgivare på Longhamptons hälsocenter 
och har specialiserat sig på husdjur. Han har en förmåga att läsa människors tankar vilket är det sista Tara 
behöver just nu. Feelgood. 

MediaNr: P33290 
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En kärlekshistoria i Cornwall 

av Liz Fenwick. Översatt av Dorothee Sporrong. Norstedts, 2022. 

11 vol., 1062 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33455 

Att fejka en bestseller 

av Anneli Fichtelius. Lind & Co, 2022. 

9 vol., 820 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33484 

Alla behövs 

av Katarina Frankel. Omniprint Förlag, 2022. 

5 vol., 412 s. tryckt punktskrift. 

En självbiografisk bok där läsaren får följa författarens erfarenheter i arbetslivet som anställd inom Svenska 
kyrkan och vården, och hur hon på egen hand lyckats skapa arbete som entreprenör, författare och 
föreläsare i sin egen firma. Vi får genom henne och andra människor en inblick i hur ett liv med både glädje 
och bekymmer kan se ut för människor som har annorlunda kognitiva eller fysiska förutsättningar. 

MediaNr: P33439 

Lektioner i kemi 

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

11 vol., 1062 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33476 

Arvet efter Anne Boleyn 

av Philippa Gregory. Översatt av Lisbet Holst. Damm, 2008. 

14 vol., 1392 s. tryckt punktskrift. 

Del 5 i serien som börjar med Den andra systern Boleyn. År 1539 är Henrik VIII i England gammal och sjuk. 
Han har bara en arvinge, ett spädbarn, trots att han varit gift tre gånger. Han måste gifta sig igen och börjar 
uppvakta Anna av Kleve. När hon kommer till hovet blir Katarina Howard och Jane Boleyn hennes förtrogna. 
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Släkten Boleyn har hamnat i onåd sedan halshuggningen av Anne Boleyn, de har förlorat gods, titlar och 
kungens förtroende. 

MediaNr: P33145 

Lelo 

av Markus Grönholm. Modernista, 2022. 

11 vol., 1010 s. tryckt punktskrift. 

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: P33503 

Barnmorskans löfte 

av Emily Gunnis. Översatt av Maria Store. Printz Publishing, 2022. 

9 vol., 898 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33485 

Från din syster Lovisa 

av Maria Gustavsdotter. Historiska Media, 2021. 

9 vol., 810 s. tryckt punktskrift. 

År 1900 reste Lovisa Engvall, 35 år, på uppdrag som missionär till staden Kashgar i Östturkestan. 
Missionärslivet innebar svåra umbäranden: fattigdom, dåliga bostäder och långa dagar med krävande 
sjukvårdsarbete. Det är ett sällsamt kvinnoöde i främmande land och från en svunnen tid. Dokumentär 
roman där författaren utgår från Lovisas 200 brev som finns bevarade på Riksarkivet. 

MediaNr: P33438 

Ett lik för mycket 

av Carin Hjulström. Forum, 2022. 

14 vol., 1388 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien som börjar med Bara ett litet mord. Trakten drabbas av ett märkligt försvinnande då den före 
detta elitsoldaten Maria Storm tycks ha gått upp i rök. Polisen Olle Magnusson tvingas ta hjälp för att söka 
igenom skogarna efter henne. Björn tar med sig Anton och Cecilia på galopptävlingar och köper loss en 
svårhanterlig hingst. Anton inser att om han ska kunna vinna Cecilias kärlek måste han komma över sin 
rädsla för hästar. 

MediaNr: P33417 

Systrarna och ensamheten 

av Simon Häggström. HarperCollins, 2022. 
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10 vol., 974 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33342 

Onda drömmar 

av Anna Jansson. Norstedts, 2022. 

10 vol., 922 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33313 

Natten Tallulah Murray försvann 

av Lisa Jewell. Översatt av Katarina Falk. Printz, 2022. 

10 vol., 980 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33321 

Andra sidan månen 

av Mari Jungstedt. Albert Bonniers förlag, 2022. 

7 vol., 616 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33495 

Grissly 

av Mons Kallentoft. Forum, 2022. 

6 vol., 534 s. tryckt punktskrift. 

Del 8 i serien som börjar med Zack. En bok löst baserad på myten om Herkules stordåd. Finns man om man 
inte finns på Instagram? Dör man om man finns på Instagram? Någon har kvinhuggit en känd influerare till 
döds. Det handlar inte om ett rån, den dyra klockan sitter kvar på offrets arm. Zack Herry, Deniz och de 
andra i gruppen vid Särskilda enheten förstår direkt att det här bara är början. Ett spel om ytlighet och 
gränslöshet. 
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MediaNr: P33461 

Min bästa väns pojkvän 

av Anna Keiler. Lind & Co, 2022. 

8 vol., 780 s. tryckt punktskrift. 

Efter skilsmässan har Caroline gett upp hoppet om kärleken tills hon blir blixtförälskad i en besökare på 
farmoderns äldreboende. Eftersom mannen bär vigselring lägger hon band på sina känslor. När Carolines 
vän Jennie presenterar sin nya pojkvän Adam får Caroline en chock. Det är ju han. Caroline gör sitt bästa för 
att dölja sina känslor men till slut går det inte längre och Caroline fattar ett beslut som drastiskt förändrar 
hennes liv. 

MediaNr: P33497 

Den nionde kretsen 

av Victoria Larm. Norstedts, 2022. 

9 vol., 814 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33511 

Mathewa 

av Owe Lindeskär. Semnos förlag, 2018. 

5 vol., 440 s. tryckt punktskrift. 

Mathewa har för alltid förstört familjens heder. Ingen hjälper en flicka som flytt från sin familj och begått ett 
hedersbrott. Hennes utsatta situation gör att hon tvingas in i prostitution och utanförskap. När några hon 
möter berättar om Centret tänds en liten låga av hopp. Men varför skulle hon vara välkommen till en kristen 
kyrka? Kan hon lita på att hennes nyvunna vänner kan ge henne livet tillbaka?. 

MediaNr: P33427 

Båten 

av Lotta Lundberg. Natur & Kultur, 2022. 

9 vol., 862 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33456 

En eld 

av Megha Majumdar. Översatt av Niclas Hval. Bokförlaget Tranan, 2022. 

6 vol., 562 s. tryckt punktskrift. 
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I Calcuttas slum lever tre personer: Jivan, en muslimsk tjej som går i en fin skola, som efter ett 
Facebookinlägg bli anklagad för att ligga bakom ett terrordåd. Magister Sir, Jivans gymnastiklärare, som gör 
karriär i ett högernationalistiskt parti där han trots sina tvivel måste attackera sin elev i offentligheten. Lovely, 
en transperson, som tagit engelskalektioner av Jivan och som skulle kunna ge henne alibi. Hyllad 
debutroman. 

MediaNr: P33475 

Mittlandet 

av Johanna Mo. Romanus & Selling, 2022. 

9 vol., 858 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33515 

Frågar åt en vän 

av Sara Molin. Norstedts, 2021. 

8 vol., 708 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33459 

Äpplet faller inte 

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

14 vol., 1358 s. tryckt punktskrift. 

Alla känner till familjen Delaney. Och den här hösten pratar hela stan om dem. Stan och Joy har setts som 
det perfekta paret: 50 år som gifta, ett team såväl på tennisplanen som i familjeföretaget. Är deras lyckliga 
äktenskap bara en fasad? Vem är egentligen Savannah, kvinnan som Stan och Joy tagit under sina vingar? 
Och varför tvekar deras fyra vuxna barn att anmäla till polisen att Joy är försvunnen?. 

MediaNr: P33286 

Mord i lönndom 

av Jan Mårtenson. Wahlström & Widstrand, 2022. 

8 vol., 726 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33500 

Min är hämnden 

av Marie Ndiaye. Översatt av Ragna Essén. Natur & Kultur, 2022. 
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6 vol., 522 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33436 

Summan av alla kyssar 

av Julia Quinn. Översatt av Anna Thuresson. Lovereads, 2022. 

8 vol., 772 s. tryckt punktskrift. 

Del 3 i serien som börjar med Som i en dröm. Hugh är smart, praktisk och matematisk men har inget 
tålamod när det kommer till känslor, särskilt inte efter duellen som förstörde hans ena ben. Sarah är rapp, 
känslostyrd och utåtriktad och har aldrig förlåtit Hugh för duellen som nästan splittrade hennes familj. När de 
ofrivilligt tvingas umgås en hel vecka och en första kyss leder till två, tre, och fyra tappar Hugh räkningen och 
Sarah talförmågan. 

MediaNr: P33279 

Morden i Fleat House 

av Lucinda Riley. Översatt av Anna Thuresson. Bazar förlag, 2022. 

11 vol., 1068 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33477 

Den fjärde doktrinen 

av Denise Rudberg. Bookmark förlag, 2022. 

7 vol., 656 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33499 

Barkarbymordet 

av Nicklas Rydberg. Lind & Co Förlag, 2022. 

10 vol., 908 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33509 
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Det lilla pensionatet i gröna dalen 

av Marie Sammeli. Bladh by Bladh, 2021. 

7 vol., 644 s. tryckt punktskrift. 

Det lilla pensionatet i gröna dalen är den tredje boken om Julia. Det är en varm, humoristisk 
feelgood-berättelse om vänskapsförhållanden, familjeband, ödet, hundar och om livet som tar andra vägar 
än man tänkt sig. 

MediaNr: P33267 

Själsfränden 

av Sofie Sarenbrant. Bookmark, 2022. 

10 vol., 918 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33462 

Hälsningar från den spanska körsbärsträdgården 

av Jo Thomas. Översatt av Maja Willander. Bokförlaget Polaris, 2022. 

10 vol., 928 s. tryckt punktskrift. 

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 sisesta. Beti Börjar jobba på en gård med 
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: P33510 

Biodlarens löfte 

av Fiona Valpy. Översatt av Christina Mansicka. Forum, 2021. 

8 vol., 738 s. tryckt punktskrift. 

Två kvinnor i olika tider tvingas vända motgångar till styrka och hitta sin inre motståndskraft. Abi beger sig till 
den franska landsbygden och ett sommarjobb på ett gammalt slott. Slottet ekar av röster från det förflutna 
och Abi dras in i en kvinnas berättelse. Sjuttio år tidigare, år 1938, sköter Eliane bikuporna i slottets trädgård. 
Där möter hon Mathieu och blir kär men allt förändras när kriget drar in över Frankrike. 

MediaNr: P33284 

Sommaren på Oaktree Manor 

av Katrine Wessel-Aas. Översatt av Eva-Maria Gelotte. Bokförlaget Polaris, 2022. 

7 vol., 676 s. tryckt punktskrift. 

Del 6 i serien Familjen Winther som börjar med En ny tid. Rose Winther skall gifta sig med Dimpy Ashmore, 
och Cecilia Winther reser till England för att hjälpa sin dotter med förberedelserna. Cecilia är förväntansfull 
inför att träffa dottern, föräldrarna och sin syster för första gången på många år, men allra mest gläder hon 
sig åt att komma bort från salongen där hemma. Hon är trött på sitt liv och sitt äktenskap. 
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MediaNr: P33450 

Sommaren då katten flyttade 

av Eli Åhman Owetz. Printz Publishing, 2022. 

8 vol., 728 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33482 

Facklitteratur 

Om Nadja 

av Fanny Ambjörnsson. Norstedts, 2021. 

5 vol., 406 s. tryckt punktskrift. 

Hur berättar man om någon som saknar röst? När lillasyster Nadja föddes blev inget som någon hade tänkt 
sig. Hon kunde inte andas själv och uppvisade tecken på allvarliga hjärnskador. Det visade sig att Nadja 
skulle behöva assistans 24 timmar om dygnet under hela sitt liv. Vad säger Nadjas historia om oss och om 
vår tid? Om vad det innebär att vara människa i ett samhälle där utveckling, självständighet och framgång 
ses som högsta dygd?. 

MediaNr: P33216 

Denna dagen, ett liv 

av Jens Andersen. Översatt av Urban Andersson. Norstedt, 2014. 

11 vol., 1018 s. tryckt punktskrift. 

Biografi över Astrid Lindgren som bygger på brev, många tidigare okända och ej publicerade, dagböcker och 
fotografier samt samtal med Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman. Orden "Denna dagen, ett liv" följde Astrid 
Lindgren hela vägen genom livet, kärleken och konsten. Hon tyckte att man ska behandla var dag som om 
den är den enda man har. Jens Andersen är dansk litteraturkritiker och författare. 

MediaNr: P33224 

Saknad 

av Katarina Barrling Hermansson. Mondial, 2022. 

7 vol., 618 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33449 

Groddar och skott 

av Jonas Bendroth. Jonas Bendroth, 2020. 



 

10 

4 vol., 314 s. tryckt punktskrift. 

Jonas, VD för Sproutly, och Annika, trädgårdsfotograf, berättar om hur groddar och skott kan användas i 
mat. Det är näringstät och lättsmält basföda. De berättar om 19 olika sorters frön som lämpar sig för odling 
av groddar och skott och förklarar detaljerat hur man driver upp dem på bästa sätt. Boken innehåller också 
en receptsamling med mat med groddar som bas: sallader, bröd, biffar, gröt, dressingar och många fler 
maträtter. 

MediaNr: P33353 

Jag och min skugga 

av Anna Bergman. Översatt av Mikaela Hincks. Ekerlids förlag, 2022. 

6 vol., 590 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33489 

Nå fler med dina texter 

av Ylva Bjelle. Lava förlag, 2022. 

2 vol., 158 s. tryckt punktskrift. 

Nästan varannan vuxen har svårt att läsa och förstå texter från myndigheter och kommuner. I Sverige 
klassas 42 procent som icke goda läsare. Om du som skribent vill nå alla läsare, så är detta boken för dig. 
Författaren förklarar hur du konkret gör för att få till en lättläst text, klarspråk och tillgänglig formgivning. Här 
finns tips och bilder, samt ord och önskemål från de människor som behöver dessa texter allra mest. 

MediaNr: P33440 

Jag är himmel och hav 

av Jonna Bornemark. Volante, 2022. 

5 vol., 500 s. tryckt punktskrift. 

Den gravida kvinnan kontrollerar sin kropp och samtidigt inte, hon är passiv och aktiv på samma gång, hon 
möter både liv och död. Hon är en och samtidigt två. Jonna Bornemark är en av Sveriges mest tongivande 
filosofer. I jag är himmel och hav närmar hon sig en av livets mest paradoxala och djupt existentiella 
erfarenheter graviditeten. Vilka radikala lärdomar kan vi dra av den?. 

MediaNr: P33396 

Är det nåt särskilt med dig? 

av Yvonne De Geer. Polaris, 2021. 

5 vol., 494 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33464 
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En guide till Tolkien och Sagan om ringen 

av Colin Duriez. Översatt av Janne Carlsson. Cordia, 2002. 

9 vol., 864 s. tryckt punktskrift. 

Handledning till Sagan om ringen, Bilbo och Silmarillion som ger både vana och nyblivna Tolkienläsare en 
inblick i Tolkiens myllrande fantasivärld. Består av fyra delar: en kort Tolkien-bibliografi, sammanfattningar av 
verken, en uppslagsdel från A till Ö om Ringens värld och en avdelning med termer, personer och miljöer av 
betydelse i Tolkiens liv. Detaljrik framställning med kristet perspektiv. 

MediaNr: P33223 

Den svenska blindvårdens uppkomst och utveckling 

av Gustaf Ek. Oskar Eklunds boktryckeri, 1938. 

6 vol., 520 s. tryckt punktskrift. 

Gustaf Emanuel Ek (1884 -1962) har utbildats till lärare vid blindskola och blev 1912 ordinarie ämneslärare 
vid Tomtebodaskolan. Vid sidan av sin tjänst gjorde han stora insatser inom blindundervisningen och deltog 
1931 som sakkunnig i utredningen till blindvårdens ordnande och bidrog till den 1934 införda 
blindhetsersättningen. Ek utgav ett flertal skrifter, bland annat Den svenska blindvårdens uppkomst och 
utveckling. 

MediaNr: P33249 

Ord och handling 

av Jan Eliasson. Albert Bonniers förlag, 2022. 

10 vol., 932 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33463 

Veganska bakverk 

av Audrey Fitzjohn. Pagina, 2017. 

2 vol., 120 s. tryckt punktskrift. 

Den här boken är fylld av klassiska recept i ny tappning som är bra för hälsan, utan mjölk och vitt socker. 
Recepten är inspirerade av allt från klassisk tiramisu och morotskaka till kakdegs-kaka och självklart har 
även den älskade chokladen sin plats. 

MediaNr: P33373 

Mannen utan ansikte 

av Masha Gessen. Översatt av Nille Lindgren. Brombergs bokförlag AB, 2012. 

11 vol., 1006 s. tryckt punktskrift. 

Den ryskamerikanska journalisten Masha Gessen berättar här hur Vladimir Putin, en makttörstande KGB 
agent, genom manipulerande och hårda nypor blivit den mäktigaste mannen i Ryssland. Efter att ha att 
kommit till makten som premiärminister och senare president i Ryssland 1999, har Vladimir Putin gradvis 
tagit kontrollen över de ryska medierna. Han har utmanövrerat och eliminerat politiska rivaler och 
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nedmonterat landets unga och sköra demokrati. 

MediaNr: P33390 

Kan du älska mig? 

av Cathy Glass. Översatt av Anna Aronsson. Nona, 2022. 

8 vol., 752 s. tryckt punktskrift. 

Lucys mamma blev utnyttjad och försummad större delen av sin barndom och från början hade hon svårt att 
ta hand om sitt eget barn. När Lucy kommer för att bo hos Cathy är hon elva och mycket olycklig. Men Cathy 
och hennes två barn visar henne det kärleksfulla hem som hon inte trodde fanns och Cathy och Lucy inser 
att de var menade att vara mor och dotter, det tog bara ett tag innan de fann varandra. 

MediaNr: P33443 

Stugland 

av Göran Greider. Volante, 2022. 

2 vol., 190 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33483 

Din katts beteende 

av Susanne Hellman Holmström. Ica, 2009. 

3 vol., 270 s. tryckt punktskrift. 

Klöser din katt sönder soffan eller kissar den på fel ställen? Kanske försöker den förmedla något, men vad 
menar den egentligen? I den här boken får du svar på dina frågor om din katts beteende och behov. Den 
innehåller de 13 heliga punkterna, om vad din katt behöver göra under dygnets 24 timmar för att må bra, för 
att få ett lyckligt liv och för att du själv ska få ut det mesta av din vän katten. 

MediaNr: P33441 

Lars Jonssons Fåglar i Europa med Nordafrika och Mellanöstern 

av Lars Jonsson. Wahlström & Widstrand, 1999. 

12 vol., 1174 s. tryckt punktskrift. 

Fälthandbok som presenterar cirka 670 fågelarter, vilket inkluderar alla regelbundet förekommande arter i 
Europa samt de flesta häckfåglar i Nordafrika och Mellanöstern. Faktarik text som beskriver fåglarnas 
utseende, hur fågeln skiljs från andra arter samt kort om biotopval, läten och flyttning. 

MediaNr: P33326 

Alla dessa djäfla qvinnor 

av Anna Laestadius Larsson. Piratförlaget, 2022. 

7 vol., 668 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33318 

Carl von Linnés Gotländska resa 

av Carl von Linné. Natur och Kultur, 2005. 

5 vol., 450 s. tryckt punktskrift. 

I juni 1741 reser Carl Linnæus till Gotland på jakt efter nyttiga ting inom såväl mineralriket som växt- och 
djurvärlden. Tidigare samma sommar hade Linné utforskat Öland, och med samma nit tog han nu itu med 
den gotländska naturen. Flora och fauna får kärleksfulla och sakliga beskrivningar, och han fördjupar sig i de 
rika kulturhistoriska minnesmärkena. I den Gotländska resan kommer även Linnés starka människointresse 
till uttryck. 

MediaNr: P33516 

Lossa banden! 

av Beata Lundström. Brevskolan, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU), Arbetarnas 
bildningsförbund (ABF), 1985. 

2 vol., 170 s. tryckt punktskrift. 

Studiematerial om frigörelse, främst avsedd för föräldrar till ungdomar med rörelsehinder. Syftet är att 
föräldrarna ska tänka igenom att ungdomarna är på väg att bli vuxna och behöver leva ett självständigt liv. 
Bygger dels på två högskolearbeten, dels har nio ungdomar med rörelsehinder ställt upp för intervjuer. 
Utgiven i samarbete med Riksförbundet för rörelsehindrade barn, RBU. Utgiven 1985. 

MediaNr: P33023 

Fortsätt framåt 

av Nelson Mandela. Översatt av Nille Lindgren. Volante, 2018. 

16 vol., 1488 s. tryckt punktskrift. 

Biografi om Nelson Mandela (1918–2013), det demokratiska Sydafrikas första president. Under hans tid som 
president blev alla Sydafrikas medborgare lika inför lagen, grunden lades för att omvandla Sydafrika till en 
fullt fungerande demokrati, från att ha varit ett land sönderslitet av århundraden av kolonialism och 
apartheid. Mandela påbörjade biografin medan han förberedde sig för att lämna presidentposten men fick 
aldrig möjlighet att slutföra. 

MediaNr: P33442 

Svindlande stunder i Blackeberg 

av Petra Mede. Norstedts, 2022. 

4 vol., 364 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33368 



 

14 

Upptäck naturen! 

av Josefin Olevik. LL-förlaget, 2022. 

2 vol., 126 s. tryckt punktskrift. 

Är du nyfiken, men ovan vid skogen? Här får du enkla tips på hur du ska klä dig för en skogstur och vad du 
ska packa i ryggsäcken, liksom fakta om våra vanligaste djur och växter. Skogen ger oss precis det vi 
behöver, oavsett om det är tystnad och lugn eller spännande äventyr. Lättläst. 

MediaNr: P33299 

Stalins prickskytt 

av Ljudmila Michajlovna Pavličenko. Översatt av Hans Dalén. Historiska media, 2019. 

11 vol., 1066 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33451 

I händelse av min död 

av Lena Philipsson. Norstedts, 2022. 

5 vol., 442 s. tryckt punktskrift. 

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: P33430 

Så förråddes Anne Frank 

av Rosemary Sullivan. Översatt av Fredrika Spindler. HarperCollins, 2022. 

12 vol., 1090 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33355 

Träna hemma med Sofia 

av Sofia Åhman. Norstedts, 2021. 

2 vol., 192 s. tryckt punktskrift. 

Sofia Åhman, idrottslärare och personlig tränare, har skrivit en bok med program för dig som vill träna 
hemma. De är utformade för att passa alla, även de som aldrig tränat förut, och fokuserar på kondition, 
styrka, core, rörlighet och balans. Det är träning på egna villkor oavsett ålder eller tidigare erfarenhet. Det 
behövs ingen speciell utrustning eller speciella kläder. Tips finns också för de som har besvär med smärta 
men ändå vill träna. 



 

15 

MediaNr: P33046 

Expedition Sverige 

av Linda Åkerberg. Natur & Kultur, 2021. 

5 vol., 494 s. tryckt punktskrift. 

Linda Åkerberg (1985), professionell äventyrare, har rest från Smygehuk i Skåne upp till Treriksröset i 
nordligaste Lappland, till fots, i kajak och på cykel 486 mil genom alla våra 25 landskap. I boken får vi följa 
hennes resa, utmaningar och höjdpunkter. Det är en natur- och kulturhistorisk berättelse och vi får lära 
känna personen bakom äventyraren. Vi får tips på resmål samt hur man kan gå till väga praktiskt för att få ett 
eget äventyr. 

MediaNr: P33060 

Kristallmagi 

av Yulia Van Doren. Översatt av Susanne Nobel. Livsenergi, 2021. 

3 vol., 244 s. tryckt punktskrift. 

Författaren är verksam inom den moderna holistiska hälsorörelsen och drivs av idén att nå ut till allmänheten 
med vibrationshealingens välgörande egenskaper. Vi uppmanas att dyka ner i stenarnas magiska värld och 
låta de gnistrande och skimrande juvelerna skapa balans, harmoni och välbefinnande i livet. Termer som 
regnbågsmagi, och kristallformer får sin förklaring tillsammans med vardagsanpassade råd för hur man 
använder kristallerna till olika ändamål. 

MediaNr: P33363 

Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Till sista droppen! 

av Elin Ek. Bonnier Carlsen, 2022. 

4 vol., 310 s. tryckt punktskrift. 

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: P33393 

100K 

av Melody Farshin. Bonnier Carlsen, 2022. 

3 vol., 230 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33467 
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Katten som kom in från kylan 

av Anja Gatu. B. Wahlströms, 2022. 

3 vol., 256 s. tryckt punktskrift. 

Sedan den lilla katten Samira Karlsson träffade Pälsa, Kattis, Karry och de andra djuren på Rosengård har 
hela hennes liv förändrats. Hon är nyrekryterad kattspion i ett nätverk som består av hemliga agenter som 
verkar i en värld dold för människorna. En dag berättar hunden Atlas om något fruktansvärt för henne: ett 
gäng kråkor har haft fest på en innergård och det var blod på marken! Samira anar det värsta. 
Rekommenderad för åldern 6-9 år. 

MediaNr: P33415 

Älskade Sigge 

av Lin Hallberg. Bonnier Carlsen, 2022. 

3 vol., 254 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33420 

Din hand i min 

av Therese Henriksson. Hegas, 2022. 

1 vol., 94 s. tryckt punktskrift. 

Feelgood-bok om vänskap, kärlek och att baka. Oliver jobbar på ett kafé på sommaren. Där träffar han Ella. 
Hon är både tuff och lika söt som kakorna de bakar. De får ta hand om en massa knäppa saker som händer 
på fiket. Som när några får kommer in och äter upp bordsdukarna. Ellas före detta pojkvän kommer till kaféet 
för att kolla så Oliver är bra nog för Ella. Är han verkligen det? Lättläst. 

MediaNr: P33404 

Skyddsrum nr 2 

av Dan Höjer. Opal, 2022. 

2 vol., 166 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33470 

Du kommer alltid ha Paris 

av Hanna Jedvik. Rabén & Sjögren, 2022. 

4 vol., 304 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33466 

Svinet 

av Anna Knutsson. Opal, 2022. 

3 vol., 288 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien Trustville som börjar med Kom ensam. 12-åriga Jill känner sig utanför i skolan men det blir 
bättre när hon hittar en vän i Amber och blir förälskad i Justin. Jill blir återigen kontaktad av spöket Carla 
som vill ha hennes hjälp att hämnas den som mobbade Carla och orsakade hennes död för 14 år sedan. En 
eleverna som var pådrivande i den tragiska olyckan har flyttat tillbaka till Trustville. Det visar sig vara Justins 
storebror. 

MediaNr: P33400 

Vid oceanens rand 

av L. D. Lapinski. Översatt av Jan Risheden. Modernista, 2022. 

7 vol., 614 s. tryckt punktskrift. 

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: P33479 

De svarta svanarna 

av Ruth Lillegraven. Översatt av Ylva Kempe. Bokförlaget Hedvig, 2022. 

2 vol., 146 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33446 

Cirkusbjörnen 

av Kerstin Lundberg Hahn. Rabén & Sjögren, 2022. 

4 vol., 356 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33445 

Agnes Evander och De dödas sjö 

av Anna Lundgren. Rabén & Sjögren, 2022. 
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5 vol., 456 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33403 

En äkta ljugis 

av Ingrid Olsson. Rabén & Sjögren, 2022. 

4 vol., 310 s. tryckt punktskrift. 

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: P33433 

Vittring 

av David Renklint. Bokförlaget Hedvig, 2022. 

2 vol., 112 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33469 

Förödelserna i Devil's Acre 

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

11 vol., 1068 s. tryckt punktskrift. 

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: P33492 

Djupens dotter 

av Rick Riordan. Översatt av Ylva Spångberg. Bonnier Carlsen, 2022. 

9 vol., 830 s. tryckt punktskrift. 

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: P33487 
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Jättens löfte 

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

2 vol., 118 s. tryckt punktskrift. 

Del fyra i serien Zombiejägarna som börjar med Svart blod. Ava och Ray är tillfångatagna av jätten. Han 
beter sig inte som de andra zombierna, och kräver att få ett motgift som saktar ner förvandlingen man 
genomgår när man har blivit biten. Eftersom det än så länge inte finns något fungerande motgift, övertalar 
Ava honom att ge av sitt eget blod, som kanske kan användas till att ta fram ett botemedel. 

MediaNr: P33110 

Jordängel 

av Pascale Vallin Johansson. Rabén & Sjögren, 2022. 

4 vol., 360 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33468 

Hajtänder 

av Anna Woltz. Översatt av Olov Hyllienmark. Lilla Piratförlaget, 2022. 

2 vol., 146 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33471 

Faktaböcker 

Värsta bästa tonåren 

av Maria Dufva. Bookmark, 2022. 

4 vol., 400 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33444 
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Böcker på andra språk än svenska 

Böcker för vuxna 

While Europe slept 

av Bruce Bawer. Broadway Books, 2006. 

11 vol., 1062 s. tryckt punktskrift. 

Bruce Bawers, amerikan, sedan 1999 bosatt i Norge, om sina upplevelse av Europa före och efter 9/11. Han 
skriver om farorna med militant islam i Europa och Amerikas roll i att bekämpa den. Efter att ha bevittnat 
reaktionen från Europas elit på 9/11, på terrorattackerna mot Madrid, Beslan och London, och på krigen i 
Afghanistan och Irak, drog Bawer slutsatsen att Europa är på väg mot kulturellt självmord. Inläst på 
engelska. 

MediaNr: P33428 

The wheel of time companion 

av Robert Jordan. Tor, 2015. 

34 vol., 3336 s. tryckt punktskrift. 

En referensbok och encyclopedi till serien The wheel of Time av Robert Jordan. Här finns ett uppslag för 
varje namngiven karaktär, en ordbok över the Old Tongue, nya kartor över ”den sista striden”, nya porträtt till 
många av seriens karaktärer, historier om och sedvänjor i världens nationer, styrkenivåer för manga av 
“channelers, beskrivning av världens unika flora och mycket, mycket mer. Inläst på engelska. 

MediaNr: P33300 

A memory called empire 

av Arkady Martine. Tor, 2020. 

13 vol., 1238 s. tryckt punktskrift. 

Ambassadör Mahit Dzmare anländer till Teixcalaanli-riket bara för att upptäcka att hennes föregångare har 
dött. Ingen kommer att erkänna att hans död inte var en olycka. Mahit måste ta reda på vem som ligger 
bakom. Samtidigt måste hon försöka undvika att själv bli mördad. Hon måste också gömma en dödlig 
teknologisk hemlighet som kan betyda slutet på hennes station och hennes sätt att leva - eller rädda den 
från förintelse. Inläst på engelska. 

MediaNr: P33257 

A desolation called peace 

av Arkady Martine. Tor, 2021. 

14 vol., 1390 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien som börjar med A Memory Called Empire. Ett utomjordiskt hot lurar i utkanten av 
Teixcalaanli-rymden. Ingen kan kommunicera med den, ingen kan förstöra den. I ett försök att hitta en 
diplomatisk lösning har flottans kapten skickat efter ett sändebud för att kontakta de mystiska inkräktarna. 
Mahit Dzmare och Three Seagrass står inför en omöjlig uppgift: de måste försöka förhandla med en fientlig 
enhet. Inläst på engelska. 

MediaNr: P33258 
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The vampire knitting club 

av Nancy Warren. Ambleside Publishing, 2018. 

6 vol., 558 s. tryckt punktskrift. 

Lucy har åkt till sin mormor i Oxford för att reflektera lite över sin tillvaro. Av en händelse för hon reda på att 
mormor, som helhjärtat ägnar sig åt sin stickning och sin butik för handarbete, egentligen är avliden. 
Dessutom kommer det och går människor i hemmet som inte kommer in genom dörren. Upptäckten att hon 
är på besök hos en 600 år gammal vampyr gör Lucy lite förbryllad men även nyfiken på att lösa mysteriet 
med sin mormors odödlighet. 

MediaNr: P33448 


