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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Alla mina dagar 

av Gerda Antti. Albert Bonnier förlag, 2022. 

2 vol., 146 s. tryckt punktskrift. 

I denna bok fortsätter Gerda Antti, som med råge har passerat sin 90-årsdag, sina allvarliga men även 
småroliga och alltid uppriktiga minnen och funderingar kring livet, döden och allt däremellan. Hon minns inte 
längre alltid namnet på de blommor hon ser och vissa dagar känner sig hon sig lika tom som pappret om en 
gammal karamell men än finns livsgnistan och glädjen i vardagens små under kvar. 

MediaNr: P33585 

Svarta vykort 

av Marcus Birro. Tre Böcker, 2007. 

2 vol., 164 s. tryckt punktskrift. 

På en prosa som närmar sig poesi skriver Marcus Birro, född 1972 om förlusten av sina barn, de dödfödda 
som han hållit i sina händer. Men han stannar inte där utan reflekterar vidare kring liv och död, närhet och 
avstånd. Barnens död leder honom in på frågan om när ett foster blir en människa och hur svårt det är att 
diskutera detta. 

MediaNr: P33523 

Pakten 

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

9 vol., 896 s. tryckt punktskrift. 

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: P33597 

Sjöjungfrun 

av Anki Edvinsson. Norstedts, 2022. 

10 vol., 922 s. tryckt punktskrift. 

Andra delen i serien som började med Snöängeln. En hemlös kvinna hittas brutalt mördad i Umeälven och 
poliskollegorna von Klint och Berg kopplas på fallet. En ung man som ställer sig på Rådhustorget med en 
bombväst, vilket tycks ha bäring på fallet, och ett allmänt accelererande våld i staden tvingar dem till att fatta 
snabba beslut, samtidigt som de tampas med sina egna personliga bekymmer. 

MediaNr: P33613 

Nord 

av Katarina Ekstedt. Bookmark förlag, 2022. 
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7 vol., 662 s. tryckt punktskrift. 

Som tonåring manipuleras Alex att ta på sig skulden för en ödesdiger olycka och blir socialt uthängd och 
mobbad. Nu är han utbildad kock men ensam, arbetslös, utan självkänsla och rädd för att bli igenkänd. När 
han erbjuds jobb på en stjärnkrog i Åre tvekar han inte. Krogen ägs av ett äkta par. Alex inleder ett 
förhållande med hustrun som visar sig ha mycket att dölja och han dras in i en härva av sex, lögner och hot. 
Psykologisk spänningsroman. 

MediaNr: P33580 

Lantbiblioteket vid älven 

av Josefin Eman. Norstedts, 2022. 

8 vol., 722 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33599 

Gustave Eiffel och kärleken 

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

6 vol., 540 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33590 

Kraken 

av Anders Fager. Vilja förlag, 2021. 

2 vol., 106 s. tryckt punktskrift. 

En mörk natt mitt under kalla kriget gick en sovjetisk ubåt på grund utanför Karlskrona. Det är längesedan 
nu, men Kindwall har fortfarande mardrömmar för han är en av dem som vet varför den gick på grund. Och 
sanningen är så fasansfull att den aldrig får komma ut. Vi får följa utredningen av olyckan och allteftersom 
ledtrådarna läggs ut går det sakta men säkert får vi veta vad som är orsaken - och det är inte ett sovjetiskt 
spionuppdrag. 

MediaNr: P33435 

Det flammande korset 

av Diana Gabaldon. Översatt av Margareta Eklöf. Jubileumsutg.. , 2014. 

43 vol., 4240 s. tryckt punktskrift. 

Del 5 i serien som börjar med Främlingen. Claire har gåvan att kunna resa i tiden. Hon är född på 1900-talet 
men lever nu tvåhundra år tidigare. Klanledaren Jamie blir hennes beskyddare och älskare. De skotska 
nationalisterna är besegrade och Claire och Jamie bestämmer sig för att pröva lyckan i North Carolina i "den 
nya världen". Claire vet att det amerikanska frihetskriget står för dörren. Det som ger dem mod och hopp är 
kärlek. 
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MediaNr: P33498 

Rockfesten 

av Ann Gomér. LL-förlaget, 2022. 

1 vol., 46 s. tryckt punktskrift. 

Tredje boken 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? Illustrerad av Carina Ståhlberg. Lättläst. 

MediaNr: P33560 

Älskar, älskar inte 

av Ann Gomér. LL-förlaget, 2021. 

1 vol., 50 s. tryckt punktskrift. 

Andra boken om grannarna på gruppboendet Bofinken: Jolly är 27 år, och drömmer om att hitta kärleken. 
Maria är 26 år, och älskar att läsa. Björn är 29 år, och älskar ordning och reda. Roger är 30 år, och älskar 
rockmusik. De umgås, gör vardagliga saker tillsammans och delar med sig av sina tankar. Jolly fyller snart 
år. Hon vill fira sin dag med sina grannar. Men de beter sig konstigt. Är det ingen som vill fira henne? 
Lättläst. 

MediaNr: P33561 

Överlevarna 

av Jane Harper. Översatt av Mattias Edvardsson. Forum, 2022. 

9 vol., 866 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33584 

Bokälskare 

av Emily Henry. Översatt av Anna Thuresson. Lavender Lit, 2022. 

10 vol., 938 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33612 

Kvinnan som försvann 

av Johanne Hildebrandt. Forum, 2022. 

12 vol., 1188 s. tryckt punktskrift. 

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, 
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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: P33574 

Julmord i skärgården 

av Anna Ihrén. Louise Bäckelin förlag, 2021. 

7 vol., 662 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33543 

Härjat hemland 

av Mattias Johnsson Haake. Fria ligan, 2021. 

11 vol., 1052 s. tryckt punktskrift. 

Del 5 i serien som börjar med Väktarens vrede: Tistla fäste. I femte delen av Krönikan om Törnetronen finner 
du det storslagna äventyret Härjat hemland, tillsammans med stöd för att skapa egna expeditioner och 
äventyr i söderns förlorade riken samt i ett sönderfallande Ambria. Davokarregionens folk är återigen hotat 
av krig och hungersnöd, och det redan innan en långt värre angripare uppenbarar sig i skogsbrynets skugga. 

MediaNr: P33074 

Profeten och idioten 

av Jonas Jonasson. Bokförlaget Polaris, 2022. 

10 vol., 912 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33541 

Nya människor i fel ordning 

av Jonas Karlsson. Wahlström & Widstrand, 2021. 

5 vol., 464 s. tryckt punktskrift. 

Berättelser om en liten samling människor som alla vill bli något de inte är. Vi får bland annat träffa en far, en 
son, en fru, en kompis, en flickvän, en arbetslös, en tyst, en präst, en kille i grön jacka, bröderna Anders och 
Patrik, deras respektive Frida och Victoria. De dyker upp i de olika berättelserna, i olika sammanhang, 
relationer och konstellationer. Berättelserna hör ihop men kan läsas var för sig. Novellsamling. 

MediaNr: P33160 

Kan innehålla spår av Tommy Roos 

av Cecilia Klang. Bokförlaget Polaris, 2022. 
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8 vol., 794 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33595 

En ny värld 

av Natasha Lester. Översatt av Johanna Svartström. Bazar, 2022. 

10 vol., 958 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33594 

Den femte kvinnan 

av Henning Mankell. Ordfront, 1996. 

16 vol., 1518 s. tryckt punktskrift. 

Del 6 i serien som börjar med Mördare utan ansikte. Flera svårt sargade manskroppar påträffas. Det står 
snart klart för polisen att dåden handlar om välriktad hämnd. Men den de jagar är en minutiöst förberedd 
mördare som med lätthet lurar in sina förföljare på fel spår. Kriminalroman som tar upp frågor om moral, 
kvinnosyn och rättssamhällets kris i 1990-talets Sverige. H.M., 1948 - 2015. 

MediaNr: P33601 

Den bästa sommaren 

av Sarah Morgan. Översatt av Maria Fredriksson. HarperCollins, 2022. 

10 vol., 922 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33592 

Det första skottet, det sista steget 

av Christian Unge. Norstedts, 2022. 

11 vol., 1074 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33591 
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Ellinors modiga val 

av Katrine Wessel-Aas. Översatt av Eva-Maria Gelotte. Bokförlaget Polaris, 2019. 

8 vol., 748 s. tryckt punktskrift. 

Del 4 i serien som börjar med En ny tid. Ellinor är änka och mor som bor hos sina svärföräldrar. Hon vill inte 
sitta stilla i de fina salongerna hela dagarna utan bestämmer sig för att börja jobba. Svärmor inte uppskattar 
inte det. Fredrik försöker få ordning på familjens affärer. Han är förlovad med Camilla men drömmer 
fortfarande om Emma. I Trondheim korsas deras vägar igen. Utspelar sig i Trondheim under slutet av 1800-
talet. Historisk roman. 

MediaNr: P33609 

Värma händer 

av Katarina Widholm. Historiska media, 2022. 

11 vol., 1066 s. tryckt punktskrift. 

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: P33611 

Räkna hjärtslag 

av Katarina Widholm. Historiska media, 2021. 

11 vol., 1042 s. tryckt punktskrift. 

Året är 1937 och den 17-åriga Betty lämnar Hudiksvall för att bli hembiträde hos doktorsfamiljen Molander på 
Östermalm i Stockholm. Hon kämpar med långa arbetsdagar och doktorinnans nedlåtande attityd. Men det 
finns ljusglimtar - vänskapen med Viola, hembiträdet i grannhuset och att hon genom böckernas värld 
kommer i kontakt med Martin, en universitetslektor av judisk börd. Historisk roman om en ung kvinnas väg ut 
i livet. 

MediaNr: P33458 

Jordoffer 

av Helén Wigh. Historiska media, 2021. 

9 vol., 860 s. tryckt punktskrift. 

Kate flyr från Stockholm och pojkvännen Sebastians misshandel. Hon reser hem till Värmland, där hennes 
pappa låter henne bo i sommarhuset. På tomten hittar hon en grav med kvarlevor från två personer. 
Parallellt med att Kate tar reda på mer om graven får vi följa Elsa och hennes familj 75 år tidigare - i samma 
hus. När Kate hittar Elsas dagböcker börjar hon ana vad som hänt många år tidigare. 

MediaNr: P33622 

De grekiska tragedierna 

av Sofokles. Översatt av Tord Bæckström. Vertigo, 2005. 

36 vol., 3540 s. tryckt punktskrift. 

Samlar inte mindre än 26 av de klassiska grekiska tragedierna i svensk översättning i en volym. Alla Aiskylos 
tragedier är översatta av Emil Zilliacus (30- och 40-talet) och Sofokles av Björn Collinder (50- och 60-talet). 
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De flesta av Euripides texter har översatts av Thord Bæckström (50- och 60-talen), med undantag för ett 
fåtal av Hjalmar Gullberg (30-talet). Vertigo förlag har genomfört en varsam modernisering av texterna. 

MediaNr: P33607 

Facklitteratur 

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet 

Regeringskansliet, 2022. 

17 vol., 1650 s. tryckt punktskrift. 

2020 års tolktjänstutredning har fördjupat analyserat förslagen i betänkandet En samlad tolktjänst – 
samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet (SOU 2011:83) samt i departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7). 
Utredningen har utifrån analysen tagit fram en handlingsplan för tolktjänstens långsiktiga utveckling. 

MediaNr: P33583 

Hits 2006 

av Birgitta Sacilotto. Notfabriken, 2006. 

3 vol., 278 s. tryckt punktskrift. 

Totalt drygt 40 låtar. Samtliga presenteras med melodistämmor, texter och ackord. 

MediaNr: P33335 

Romarrikets undergång 

av Dag Sebastian Ahlander. Historiska media, 2022. 

5 vol., 422 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33586 

Mammaroll & snippkontroll 

av Mia Fernando. Fri tanke, 2020. 

3 vol., 296 s. tryckt punktskrift. 

Vad händer med kroppen efter en förlossning? Många känner sig oroliga och osäkra; de vet inte vart de ska 
vända sig och vad som är normalt eller inte. Mitt uppe i alla de där funderingarna ska man ta hand om ett 
nytt litet liv. En bok för dem som vill ha svar på frågor som: Hur känns ett begynnande framfall? Hur ska min 
snippa se ut? Ska jag verkligen kissa på mig varje gång jag nyser? Hur mycket hemorrojder man stå ut 
med? Kommer jag någonsin att vilja ha sex igen? 

MediaNr: P33605 

Tolka ditt öde 

av Carmen Harra. Översatt av Birgitta Karlström. Damm, 2006. 
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4 vol., 382 s. tryckt punktskrift. 

Det amerikanske mediet Carmen Harra arbetar med metafysisk intuition. Hennes idé är att man genom att 
hitta sin egen unika själskod kan lära känna sig själv, förstå sitt öde och hitta sin potential. Koden räknar 
man fram genom sitt födelsedatum. Hon beskriver genom övningar, tips och fallbeskrivningar hur arbetet går 
till. 

MediaNr: P33614 

Mörkrets moder 

av Mattias Johnsson Haake. Fria Ligan, 2019. 

13 vol., 1270 s. tryckt punktskrift. 

Instruktioner till rollspelet Symbaroum. Denna fjärde episod av Krönikan om Törnetronen inrymmer inte bara 
äventyret Mörkrets moder utan även regelstöd som spelgruppen kan använda för att själva iscensätta 
utfärder till skogarnas vildare och mörkare delar. Med denna bok som guide har det blivit dags att företa sig 
alla lycksökares och utforskares drömresa, till platsen som häxorna kallar ”Allt det mörkas moder”. 

MediaNr: P33066 

Slocknad stjärna 

av Mattias Johnsson Haake. Järnringen, 2017. 

11 vol., 1044 s. tryckt punktskrift. 

Del 3 i serien som börjar med Väktarens vrede: Tistla fäste. Boken är en rollspelsbok och innehåller resurser 
för både spelare och spelledare. Förutom ett storslaget äventyr ingår den kampanjmaterial och nya 
regelelement, bland annat äventyret Slocknad stjärna, en omfattande redogörelse för Yndaros historia, 
verksamheter, personligheter och konflikter, omfattande kapitel för spelledaren och en introduktion till 
Ambrias ädla ätter. 

MediaNr: P33065 

Polen i historien 

av Peter Johnsson. Carlsson, 2009. 

23 vol., 2182 s. tryckt punktskrift. 

Få länder har en så brokig historia som Polen. Här skildras allt från tiden före statens uppkomst till dess 
nuvarande plats i den Europeiska Unionen. Läsaren konfronteras både med Polens bild av Västeuropa och 
Västeuropas bild av Polen genom tiderna. Även det svenska perspektivet finns med i avsnitt om Polens 
relationer till Norden under 1500-, 1600- och 1700-talen. Boken bygger delvis på Polen i Europa från 2005. 

MediaNr: P33564 

Orkidéer på Gotland 

av Henrik Karlsson. Votum, 2021. 

2 vol., 154 s. tryckt punktskrift. 

Av Sveriges cirka 55 arter och underarter av orkidéer kan man hitta hela 40 arter och underarter på Gotland i 
så vitt skilda miljöer som alvarmark, strandängar, ädellövskog och i många olika typer av kärr. Vi får 
information om arternas blomningstider, ekologi och spännande samspel med organismer i naturen. Även 
hotet mot de fridlysta orkidéerna tas upp. I den tryckta boken presenteras informationen tillsammans med 
illustrationer och fotografier. 

MediaNr: P33460 
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Svensk floskelordbok 

av Fredrik Kullberg. Karneval förlag, 2022. 

5 vol., 450 s. tryckt punktskrift. 

En lista över moderna floskler, populära inom svenskt samhälleligt, ekonomiskt och kulturellt liv. Listan 
innehåller högtravande men intetsägande ord och fraser som används för att skyla konflikter, maktanspråk 
och okunskap, öka konsumtionen och få budskap att framstå som märkvärdigare än de är. Fredrik Kullberg, 
född 1965, är journalist och författare. Hans bok Kriget mot skönheten nominerades till Stora fackbokspriset 
2020. 

MediaNr: P33530 

Sanningsbärarna 

av Jenny Küttim. Mondial, 2022. 

7 vol., 692 s. tryckt punktskrift. 

Jenny Küttim (1982-) lämnade Jehovas vittnen som tonåring. Efter det gjorde hon karriär som journalist. Hon 
lovade sig själv att aldrig granska sekten hon växte upp i. En dag dyker en kartong upp med posten. Lådan 
innehåller anonyma brev från Jehovas äldstebröder som påvisar att brott inom församlingen inte 
polisanmäls, istället utreds de inom församlingen som synder som kan förlåtas. Då bestämmer sig Jenny för 
att göra upp med sitt förflutna. 

MediaNr: P33527 

Barbro före Babben 

av Babben Larsson. Lind & Co, 2022. 

5 vol., 416 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33519 

Svensk skola AB 

av Peter Letmark. Mondial, 2022. 

5 vol., 452 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33582 

Svart historia 

av Amat Levin. Natur & Kultur, 2022. 

13 vol., 1252 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33406 

Diplomatens sista depesch 

av Johan Molander. Bokförlaget Langenskiöld, 2022. 

9 vol., 818 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33581 

Cat power 

av Ulrica Norberg. Bazar, 2022. 

5 vol., 436 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33598 

Ärren bär jag med stolthet 

av Emma Schols. Norstedts, 2022. 

6 vol., 530 s. tryckt punktskrift. 

Om Emma Schols kamp för att överleva och att återfå ett drägligt liv efter en allvarlig brandolycka. Morgonen 
den 3 september 2019 stördes plötsligt familjefriden av att det började brinna i TV-rummet. Hon skyndade 
ner och såg hur hela rummet snart stod i lågor. Hennes enda tanke var att få ut sina sex barn ur det 
brinnande infernot. Teoretiskt sett överlever inte en människa med så svåra brännskador som Emma fick 
och i flera veckor befann hon sig i gränslandet mellan liv och död. 

MediaNr: P33256 

Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Akamella 

av Lowe Aspviken. Alfabeta, 2022. 

2 vol., 188 s. tryckt punktskrift. 

Det är svåra tider, utanför rasar ett världskrig, och det är ont om mat och pengar. Gustava, som redan i tidig 
ålder fått höra sagor om väsen och andar från sina föräldrars hemtrakter i Tornedalen, förlorar plötsligt sin 
bror i en tågolycka. Gustava vägrar tro att det är sant och beger sig norrut för att leta rätt på honom. Någon 
som ligger utanför den här världen verkar emellertid försöka stoppa henne. Illustrerad av Peter Bergting. 
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MediaNr: P33566 

Nyckeln till tiden 

av Sofia Brattvall. Ekström & Garay, 2021. 

9 vol., 856 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33550 

Sadako och de tusen papperstranorna 

av Eleanor Coerr. Översatt av Ebba Hamelberg. En bok för alla, 2021. 

1 vol., 66 s. tryckt punktskrift. 

Sadako växte upp i Hiroshima, Japan. När hon var 2 år släpptes en atombomb över staden. De som inte dog 
på en gång utsattes under resten av sina liv för den osynliga men dödliga strålningen efter bomben. Sadako 
var en livlig och frisk flicka, tills hon fick leukemi. Enligt en japansk legend kan den som viker tusen tranor av 
papper få en önskan uppfylld, Sadako och hennes klasskompisar sätter Sadako i gång att vika. Baserad på 
en verklig händelse. 

MediaNr: P33019 

Trashland 

av Steve Cole. Översatt av Helena Olsson. Argasso, 2022. 

2 vol., 152 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33618 

Ninjaklonerna 

av Anh Do. Översatt av Sabina Söderlund. B Wahlströms, 2022. 

2 vol., 158 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33577 

Flykten från Falaise 

av John Flanagan. Översatt av Ingmar Wennerberg. B. Wahlström, 2022. 

6 vol., 540 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33358 

Yani 

av Nora Khalil. Natur & Kultur, 2022. 

4 vol., 342 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33624 

Love, Love, Love 

av Hanna Landahl. Ordalaget bokförlag, 2021. 

4 vol., 306 s. tryckt punktskrift. 

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?. 

MediaNr: P33588 

Fattar du inte att jag aldrig kan komma hem igen 

av Marie-Chantal Long. Opal, 2022. 

4 vol., 368 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33602 

Åtta små kattungar 

av Ulf Nilsson. Natur & Kultur, 2022. 

1 vol., 48 s. tryckt punktskrift. 

Mimmis katt har fått åtta små kattungar i olika färger. Men när kattmamman Missan hoppar ut genom 
fönstret blir Mimmi ensam med ungarna. Men hallå, ska jag passa dem helt själv? ropar hon. Ungarna kikar 
nyfiket ut ur korgen och börjar ge sig ut på upptäcktsfärd. En kryper innanför tröjan, en annan puttar omkull 
en blomvas. Hur ska Mimmi kunna hålla ordning på dem alla? En feelgoodberättelse för förskoleåldern. 

MediaNr: P33524 

Rekord i att misslyckas 

av Jenny Pearson. Översatt av Caroline Bruce. Berghs, 2022. 
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5 vol., 442 s. tryckt punktskrift. 

Lucy är jättebra på att fixa trasiga prylar som hennes låtsasmoster Sheila hittar på olika loppisar. Men det är 
inte lika lätt att fixa Lucys ledsna mamma. En dag hittar Lucy ett fotografi på sin mamma och popstjärnan 
Paul. Han är numera domare i tv-showen Rekordkrossarna. Lucy kommer på en plan: allt hon behöver göra 
är att slå ett världsrekord så att hon får vara med i showen. Sedan kan hon sammanföra Paul med mamma 
så hon blir glad igen. 

MediaNr: P33478 

Det hemliga uppdraget 

av James Ponti. Översatt av Helena Stedman. Modernista, 2022. 

8 vol., 708 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33571 

Vi ska ju bara cykla förbi 

av Ellen Strömberg. Rabén & Sjögren, 2022. 

6 vol., 508 s. tryckt punktskrift. 

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: P33552 

Faktaböcker 

Vetenskapens ABC 

av Rasmus Åkerblom. Bonnier Carlsen, 2022. 

2 vol., 110 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33569 


