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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Här kommer hjältarna från Söder 

av Lasse Anrell. Idrottsförlaget i Västerås AB, 2022. 

9 vol., 830 s. tryckt punktskrift. 

Här kommer hjältarna från Söder, sjöng en handfull supportrar inne på Nya Söderstadion sommaren 2021 
efter Hammarbys cupguld. Klubbens andra titel någonsin. Det här är historien om supportrarna, matcherna 
och längtan efter segrar. Första Skaffa dig ett liv handlade om tiden mellan 1970 och 2000. Den andra om 
SM-guldet 2001. Skaffa dig ett liv 3.0 samlar allt det där gamla och skildrar försommaren när Bajen faktiskt 
vann igen. 

MediaNr: P33490 

Pandemi i vårdapparaten 

av Hilda Bjerstedt. [Öraholma bok & skrivstudio], 2022. 

5 vol., 432 s. tryckt punktskrift. 

Roman om vårdens villkor och viljan att förändra. Författaren – pensionerad sjuksköterska som jobbat 
många år med palliativ vård i hemmet – skriver om den snåriga vårdvärlden som fick en chock när pandemin 
angrep den svagaste länken i vårdkedjan – äldrevården. 

MediaNr: P33547 

En enkel till Indien 

av Cassandra Brunstedt. Louise Bäckelin förlag, 2022. 

8 vol., 796 s. tryckt punktskrift. 

Ella Franks är modejournalist och hennes stora dröm går i uppfyllelse när hon får jobbet som chefredaktör 
för världens största modemagasin som ska lanseras i Skandinavien. Drömmen visar sig inte vara riktigt lika 
bra som hon hoppats, trots inflytande, pengar och champagnemingel. Ellas liv rasar samman och hon blir 
totalt utmattad. Hon åker till ett ashram i Indien och träffar meditationsläraren Amit som öppnar hennes ögon 
på flera sätt. 

MediaNr: P33555 

Hemligheten 

av Anna Bågstam. Norstedts, 2022. 

8 vol., 796 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33557 

Kärlekens exil 

av Sandy Harry Ceesay. Albert Bonniers förlag, 2022. 
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2 vol., 170 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33502 

Herrens år 1400 

av Dick Harrison. Ordfront, 2022. 

9 vol., 838 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33518 

Vena Amoris 

av Björn Hellberg. Lind & Co, 2022. 

6 vol., 588 s. tryckt punktskrift. 

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: P33546 

Vardagar 

av Ulf Lundell. Wahlström & Widstrand, 2022. 

15 vol., 1424 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33472 

Vardagar 

av Ulf Lundell. Wahlström & Widstrand, 2022. 

10 vol., 956 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33474 
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Längtans blåa blomma 

av Alice Lyttkens. Norstedt , 1998. 

17 vol., 1688 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i en romanserie i 5 delar inledd med Lyckans tempel. Fyllig och mångsidig skildring av en borgerlig 
stockholmsfamiljs liv under den gustavianska epoken. Spekulationer och finanskrascher, 
ståndsmotsättningar och sociala problem, rokokomässig kavaljerscynism och begynnande romantisk 
kvinnouppfattning har på ett luftigt sätt vävts in i familjen Tollmans historia. 

MediaNr: P33572 

Lyckans tempel 

av Alice Lyttkens.  Norstedts, 1998. 

14 vol., 1360 s. tryckt punktskrift. 

Del 1 i en romansvit i 5 delar. Fyllig och mångsidig skildring av en borgerlig stockholmsfamiljs liv under den 
gustavianska epoken. Spekulationer och finanskrascher, ståndsmotsättningar och sociala problem, 
rokokomässig kavaljerscynism och begynnande romantisk kvinnouppfattning har på ett luftigt sätt vävts in i 
familjen Tollmans historia. 

MediaNr: P33573 

Kvarteret Ekorren 

av Ann-Charlotte Persson. Lind & Co, 2022. 

8 vol., 798 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33473 

Intill vanvett, intill döden 

av Kirsten Thorup. Översatt av Helena Hansson. Albert Bonniers förlag, 2022. 

11 vol., 1064 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33506 

Blind vrede 

av Malin Thunberg Schunke. Piratförlaget, 2022. 

7 vol., 666 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33542 

Springaren 

av Stieg Trenter. Telegram, 2014. 

7 vol., 678 s. tryckt punktskrift. 

Miljön i denna Trenter-deckare är som vanligt ett fint skildrat Stockholm samt Gustafsbergs porslinsfabrik, 
där det hela börjar med en hemsk upptäckt i en brännugn. Det handlar om konstskoj, kärlek, svartsjuka och 
mord. Problemlösare är Harry Friberg och Vesper Johnson. 

MediaNr: P33532 

Facklitteratur 

Att rösta 

Valmyndigheten, 2022. 

1 vol., 12 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33567 

Landsbygder 

Fronesis, 2021. 

9 vol., 780 s. tryckt punktskrift. 

I nummer 72-73 av tidskriften Fronesis och är utgångspunkten den svenska landsbygdens mångfacetterade 
karaktär. I dag bor cirka en tredjedel av befolkningen i områden som av Jordbruksverket klassas som 
landsbygd. Men en minskande befolkning har inte varit synonym med att landsbygden inte längre används. I 
stället tycks landsbygder spela en ytterst väsentlig roll genom dess funktion inom produktionen av energi och 
varor men också en viktig roll som antites till staden. 

MediaNr: P33349 

Lyrikvännen 

Lyrikvännen, 2022. 

2 vol., 176 s. tryckt punktskrift. 

Lyrikvännen 2022:1 innehåller dikter, texter och kritik. 

MediaNr: P33382 

Antropocen 

av John Green. Översatt av Carina Jansson. Bonnier Carlsen, 2022. 

8 vol., 768 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33536 

Stalins mord i Katyn och dess historiska efterspel 1940-2010 

av Peter Johnsson. Carlsson, 2010. 

6 vol., 588 s. tryckt punktskrift. 

Under några få veckor i april och maj 1940 lät Stalin avrätta minst 21857 polska officerare och andra polska 
tjänstemän som tillfångatagits vid 2:a världskrigets utbrott. Mordaktionen var välorganiserad och väl 
dokumenterad. Trots detta tillhörde dessa dokument Sovjetunionens mest välbevakade och hemlighållna 
dokument i ett halvt sekel. På basis av de nu tillgängliga dokumenten skildrar författaren hela 
händelseförloppet. 

MediaNr: P33559 

Hela havet stormar 

av Sara Kristoffersson. Volante, 2022. 

5 vol., 414 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33481 

Dolly Parton & kvinnorna som levde hennes låtar 

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

4 vol., 396 s. tryckt punktskrift. 

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: P33188 

"De kommer att vara annorlunda svenskar" 

av Simon Sorgenfrei. Norstedts, 2022. 

11 vol., 970 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33486 
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Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Hjärta av glas 

av Ingelin Angerborn. Rabén & Sjögren, 2022. 

4 vol., 336 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33520 

Disablotet på valborg 

av Madeleine Bäck. Bokförlaget Hedvig, 2022. 

1 vol., 88 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33480 

Inte helt sant 

av Cina Friedner. Rabén & Sjögren, 2022. 

3 vol., 218 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien som börjar med Aldrig backa. Vega och Lydia har varit bästa kompisar sedan Vega började i 
klassen. En helg åker hon för att hälsa på sina gamla vänner och när hon kommer tillbaka är allt förändrat. 
På måndagen i skolan visar det sig att det hänt massor. Till exempel har Lydia blivit ihop med Ivan, utan att 
berätta något för Vega. Händelseutvecklingen leder till missförstånd, svartsjuka, lögner och utanförskap. 

MediaNr: P33538 

Allt om Kerstin 

av Helena Hedlund. Natur & Kultur, 2022. 

5 vol., 458 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33432 

Semestern 

av Marianne Kaurin. Översatt av Sara Ohlsson. Lilla piratförlaget, 2022. 
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4 vol., 340 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33537 

Stjärnfolkets ö 

av Filip Lindkvist. B. Wahlströms, 2022. 

5 vol., 418 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33493 

En familj av lögnare 

av E. Lockhart. Översatt av Carina Jansson. Lavender Lit, 2022. 

7 vol., 646 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33522 

Bad girls 

av Jennifer Mathieu. Översatt av Carina Jansson. Gilla böcker, 2022. 

7 vol., 634 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33494 

Rädd 

av Lotta Olsson. Rabén & Sjögren, 2022. 

1 vol., 25 s. tryckt punktskrift. 

Bilderbok om att gå och lägga sig men plötsligt bli rädd för mörkret. När kvällen kommer är det dags att sova 
och det är så skönt att krypa ner i den mjuka sängen. Men mys förvandlas plötsligt till rys när lampan släcks 
och det blir mörkt. Varför blir allt så läskigt när det är mörkt! En bok som visar hur en liten händelse kan bli till 
stor dramatik. För åldern 2-4 år. 

MediaNr: P33422 
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Fyra minuter över tolv 

av Conny Palmkvist. Bonnier Carlsen, 2022. 

2 vol., 180 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33526 

Specialproduktioner 

Taktila bilderböcker 

Taktila bilderböcker innehåller collagebilder eller screentryckta bilder. 

Lär dig spela gitarr 

av Josef Holecek. Gehrman, 1975. 

1 vol., 86 s. tryckt punktskrift. 

Nybörjarskola. Kombinerar solospel, ackompanjemang, spel efter noter, gehörsspel, teknisk träning samt 
teori. 

MediaNr: P33361 

Böcker på andra språk än svenska 

Böcker för vuxna 

The correctional officer 

av Gary F. Cornelius. Carolina Academic Press, 2017. 

21 vol., 2002 s. tryckt punktskrift. 

Om arbetet som kriminalvårdare, såsom det utövas i USA. Boken ska ge läsaren en klar och realistisk bild 
av vad en kriminalvårdare gör, från att patrullera inuti fängelserna, förhindra flyktförsök och hantera 
säkerhetsfrågor till att hantera olika typer av förövare och deras beteenden. Inläsning på engelska. 

MediaNr: P33033 

The revelations 

av Erik Hoel. The Overlook Press, 2021. 

12 vol., 1148 s. tryckt punktskrift. 

En gång i tiden var Kierk Suren en stigande stjärna inom neurovetenskapen. Nu är han hemlös, nedbruten 
av sin strävan efter att hitta en vetenskaplig teori om medvetande. Men när han erbjuds en plats i ett 
prestigefyllt postdoktorsprogram, bestämmer han sig för att ta sig upp från botten igen. I sitt sökande efter 
sanning träffar han Carmen Green, en annan postdoc, och tillsammans upptäcker de att något inte står rätt 
till.  Inläst på engelska. 

MediaNr: P33266 
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Thunder on the right 

av Mary Stewart. Hodder & Stoughton, 2017. 

7 vol., 690 s. tryckt punktskrift. 

Thriller. Jennifer skulle tillbringa sin semester hos en kusin i ett ödsligt beläget kloster i franska Pyrenéerna. 
Men vid framkomsten fick hon veta, att kusinen plötsligt avlidit. Dog hon en naturlig död?. 

MediaNr: P33350 


