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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Dammsuga i mörker 

av Jen Beagin. Översatt av Johanne Lykke Holm. Wahlström & Widstrand, 2020. 

7 vol., 622 s. tryckt punktskrift. 

Mona är 26 år och städerska i Taos, New Mexico. Hon flyttade dit mest på grund av sitt ex, en avdankad 
knarkare som lystrar till namnet Mr. Disgusting. Hennes liv har sedan dess inte gått riktigt som planerat. Till 
exempel har hon en ny dålig pojkvän som dessutom råkar vara gift med en av Monas klienter. Hon tampas 
med excentriska klienter och prydligt arrangerade bajskorvar. Och vad gör man med ett stökigt förflutet som 
också behöver städas upp? 

MediaNr: P33705 

Morden i Great Diddling 

av Katarina Bivald. Forum, 2022. 

13 vol., 1224 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33655 

På väg .. 

av Hilda Bjerstedt. Öraholma bok & skrivstudio, 2019. 

6 vol., 568 s. tryckt punktskrift. 

”Det ska väl gå att ha ett liv även om du är sjuksköterska”, sa Barbros man Lasse. Barbro gillar sitt jobb men 
ofta blir det kollision mellan regelverket och det som är bäst för patienterna. Går det att ha ett bra liv för den 
som tvingas handla mot sitt samvete? När en alltför lång arbetsdag slutar med en känsla av otillräcklighet? 
Hilda Bjerstedt är sjuksköterska och har arbetat nästan hela sitt liv i hemsjukvården. 

MediaNr: P33548 

Söta små ting 

av Camilla Dahlson. Lind & Co, 2022. 

6 vol., 576 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33593 
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Varma scones & vilsna katter 

av Melissa Daley. Översatt av Ingmar Wennerberg. Historiska media, 2022. 

6 vol., 556 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33666 

Döden går i moln 

av Jan Ekström. TPB, 1994. 

7 vol., 618 s. tryckt punktskrift. 

Ett totalhavererat sportflygplan hittas i ett skogsparti utanför Stockholm. Förarens kropp blev illa tilltygad vid 
störtningen. Planet tillhör Romeo Carre som var på väg på en affärsresa till Schweiz. Kriminalassistent Bertil 
Durell får hand om utredningen och finner många mystiska omständigheter kring olyckan. Pusseldeckare där 
många lösa trådar knyts ihop i slutkapitlet. 

MediaNr: P33643 

En nästan perfekt mamma 

av Lilly Emme. Historiska media, 2020. 

7 vol., 690 s. tryckt punktskrift. 

Poppy är hemmafru i Cambridge och ägnar dagarna åt att skjutsa runt sin dotter Ruby till skönhetstävlingar. 
Men när Ruby oväntat vinner en tävling bryter helvetet lös. Vänskapsband brister, ett kattköp slutar i fiasko, 
skvallret löper amok och en oönskad släkting gör sig påmind. Hur ska Poppy reda ut röran hon befinner sig 
i? Och kan livets svärta bli ljusare av något så glättigt som skönhetstävlingar? Feelgood. 

MediaNr: P33052 

Sommarmöten 

av Emily Henry. Översatt av Anna Thuresson. Lavender Lit, 2021. 

10 vol., 918 s. tryckt punktskrift. 

Poppy och Alex är varandras motsatser men har varit bästa vänner sedan college. Hon är impulsiv och alltid 
sugen på nya resor och upplevelser medan han är lugn och stabil och föredrar att stanna hemma med en 
bok. Kärlekar och relationer kommer och går men de har sin vänskap och under tio år har de varje år gjort 
en resa tillsammans. Så efter en resa bryts kontakten. Vad var det som hände och ska de hitta tillbaka till 
varandra? Feelgood. 

MediaNr: P33681 

Den ryske vännen 

av Kajsa Ingemarsson. Forum, 2005. 

10 vol., 906 s. tryckt punktskrift. 

Biståndsminister Katja Löfdahl besöker ett barnhem under en resa till Tjetjenien. Hon beslutar sig för att 
satsa en del av UD:s biståndspengar där. Den första delbetalningen försvinner och Katja fruktar för sin 
karriär. De händelser som följer gör henne till en bricka i ett storpolitiskt spel. Tjänstemannen Henrik Hamrén 
får i uppdrag att reda ut det hela, samtidigt som hans eget privatliv är i gungning. 
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MediaNr: P33615 

Morgonstjärnan 

av Karl Ove Knausgård. Översatt av Staffan Söderblom. Norstedts, 2021. 

18 vol., 1706 s. tryckt punktskrift. 

Det är sent i augusti, sommarledighetens sista skälvande dagar. Litteraturprofessor Arne och konstnären 
Tove befinner sig på Sørlandet tillsammans med sina barn. I trakten lever också en rad andra personer. 
Över var och en av dem dyker det plötsligt upp en jättelik stjärna på himlavalvet. Inte ens astronomerna har 
ord för att förklara vad det är som sker. Nyhetsvärdet kring stjärnan försvinner men något är i grunden 
förändrat. 

MediaNr: P33654 

Debutant 

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

7 vol., 606 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33269 

Blir du ledsen om jag dör? 

av Nicolas Lunabba. Natur & Kultur, 2022. 

6 vol., 584 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33667 

Gökungen 

av Camilla Läckberg. Forum, 2022. 

10 vol., 996 s. tryckt punktskrift. 

Del 11 i Fjällbackaserien som börjar med Isprinsessan. En känd fotograf blir mördad i Fjällbacka. Patrik 
Hedström och hans kollegor på Tanumshede polisstation blir inkopplade på utredningen. Författaren 
Henning Bauer, Nobelpristagare i litteratur, befinner sig även i trakten. Samtidigt gräver Erica Falck i ett 
tragiskt mord i 1980-talets Stockholm. Hon inser sakta att det förflutnas trådar sträcker sig in i nutiden. 

MediaNr: P33672 

Vårkänslor på Lyckans gård 

av Carole Matthews. Översatt av Cecilia Falk. Printz Publishing, 2022. 

11 vol., 1054 s. tryckt punktskrift. 
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Molly Baker ska snart fylla fyrtio och bor på en stor bondgård på engelska landsbygden, omgiven av 
böljande dalar och mängder av djur. Till gården kommer också ungdomar som har det tufft i skolan, och 
Molly ser det som sin uppgift att hjälpa dem på rätt väg. En dag dyker skådespelaren Shelby Dacre upp och 
vänder upp och ner på hennes tillvaro. Ett känslomässigt närmande dem emellan börjar sakta bli verklighet 
då plötsligt hennes gård hotas av nedläggning. Feelgoodroman. 

MediaNr: P33540 

En främling knackar på din dörr 

av Håkan Nesser. Albert Bonniers förlag, 2022. 

7 vol., 690 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33517 

Ett högt pris 

av Veronica Palm. Bokfabriken, 2022. 

9 vol., 804 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33658 

Riktiga katter bär inte rosett 

av Terry Pratchett. Översatt av Lilian Fredriksson. Legenda, 1990. 

2 vol., 166 s. tryckt punktskrift. 

Kåserisamling om hur det är att vara katt eller kattägare. En riktig katt nedlåter sig inte att bära rosett, låter 
sig inte avfotograferas på julkort och faller inte heller för reklamens lockelser för ett visst kattmatsmärke. 
Lättillgängligt och roande, med många dråpliga detaljer och samtidigt kunnigt och insiktsfullt om kattens 
sanna väsen. 

MediaNr: P33686 

Tala om rep 

av Hans-Krister Rönblom. Modernista, 2022. 

6 vol., 594 s. tryckt punktskrift. 

Den idylliska mellansvenska småstaden Åbroka bildar bakgrund för intrigen i denna detektivroman. En man 
hittas död på hotellet. Mannen har precis bokat in på hotellet, men han är en återvändare till staden efter 
flera års bortovaro. Men någon ser till att hans vistelse blir mycket kortvarig. Paul Kennet blir inblandad i ett 
drama med många spår och villospår, och det är många som har saker att dölja. 

MediaNr: P33644 
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Malma station 

av Alex Schulman. Albert Bonniers förlag, 2022. 

6 vol., 522 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33694 

Svartfågel 

av Frida Skybäck. Polaris, 2022. 

11 vol., 994 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33665 

Om du vill ha mig 

av Katrine Wessel-Aas. Översatt av Eva-Maria Gelotte. Bokförlaget Polaris, 2021. 

8 vol., 756 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien som börjar med En ny tid. Historisk romanserie om överklassfamiljen Winther i Trondheim i 
slutet av 1800-talet. Fredrik, yngste sonen, har hamnat i en oväntad situation. Plötsligt är det han som är 
föräldrarnas stora framtidshopp med allt vad det innebär. Han som främst önskar att få gifta sig med den 
vackra, men fattiga servitrisen Emma. En flicka som de aldrig kommer att acceptera. Vad ska han välja, 
kärleken eller familjen?. 

MediaNr: P33608 

När allt uppdagas 

av Katrine Wessel-Aas. Översatt av Eva-Maria Gelotte. Bokförlaget Polaris, 2020. 

8 vol., 714 s. tryckt punktskrift. 

Del 5 i serien som börjar med En ny tid. När en främmande kvinna plötsligt knackar på dörren hos änkefru 
Mathilde ställs allt på ända, både för änkefrun och Familjen Winther. Men är den unga Anna den hon utger 
sig för att vara? Hembiträdet Karen är säker på att hon skymtat Christian i Trondheim, familjen Winthers 
tronarvinge som tros ha omkommit i en brand. Hon bestämmer sig för att berätta för Fredrik Winther om sin 
upptäckt. 

MediaNr: P33610 

Djävulsgreppet 

av Lina Wolff. Albert Bonniers förlag, 2022. 

6 vol., 518 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33636 

Där korparna skriker 

av Dag Öhrlund. Lind & Co, 2022. 

12 vol., 1136 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33693 

Facklitteratur 

Stora träningsboken för gravida 

av Jessica Almenäs. Norstedts, 2018. 

3 vol., 296 s. tryckt punktskrift. 

Fakta och tips om vilka träningsformer som är extra lämpliga för den som är gravid, samt råd för att hantera 
smärta och förebygga besvär i vardagen. Boken går också igenom vanliga myter och sanningar kring träning 
för gravida. Innehåller skonsamma övningar inom både styrka, rörlighet och kondition. Målet är rörelse, inte 
prestation. 

MediaNr: P33620 

Om lin 

av Eva Anderson. Hemslöjdens förlag, 2022. 

1 vol., 110 s. tryckt punktskrift. 

Lin är en växt som människan har haft nytta av i tusentals år. Av dess starka fiber det tillverkats allt från 
kläder och fiskenät till olja och drevmaterial. I den här boken ges råd och inspiration om att själv odla och 
bereda lin, från sådd till att ta hand om linneförrådet. 

MediaNr: P33562 

Sofia 

av Carin Bergström. Historiska media, 2021. 

5 vol., 458 s. tryckt punktskrift. 

En biografi om drottning Sofia (1836–1913). År 1856 giftes prinsessan Sofia av Nassau bort med den 
svenske hertigen Oscar av Östergötland. De hade ett gemensamt intresse i litteratur, musik och politik. 14 år 
senare var de kung Oscar II och drottning Sofia. Sofia födde fyra söner. Hon är främst känd för att ha 
grundat Sophiahemmet men i biografin framträder en progressiv kvinna med ett uttalat mål att reformera 
sjukvården i allmänhetens tjänst. 

MediaNr: P33664 
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Generalen 

av Christer Björkman. Forum, 2017. 

8 vol., 776 s. tryckt punktskrift. 

Christer Björkmans memoarer, skriven tillsammans med författaren Petter Karlsson. berättar om en 
framgångsrik karriär som sångare, från TV-debuten som 5-åring, och i synnerhet som framgångsrik 
programledare och producent, där han bland annat utvecklat och förnyat svensk TV:s produktion av 
Melodifestivalen. Detta görs med en öppen ton kring hans eget liv men också med hjälp av spännande 
anekdoter och underhållande inblickar bakom kulisserna. 

MediaNr: P33704 

Det perfekta skottet 

av Olavi Blomfjord. Sjöberg, 2014. 

4 vol., 316 s. tryckt punktskrift. 

Den 11 juni 1994 i Falun sker det värsta massmordet i Sveriges historia. Yrkesmilitären Mattias Flink mejar 
ner flera personer med sin Ak-5:a. Olavi Blomfjord var polisen som med ett skott fäller Flink och sätter stopp 
för det meningslösa dödandet. Blomfjord berättar utförligt och öppet om händelsen. Han reflekterar också 
över sin egen yrkesroll: hur påverkas man av extrema händelser och vad händer med människan bakom 
polisrollen. 

MediaNr: P33616 

Mitt ibland oss 

av Evin Cetin. Mondial, 2022. 

5 vol., 418 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33656 

Onda nätters drömmar 

av Peter Englund. Natur & Kultur, 2022. 

19 vol., 1752 s. tryckt punktskrift. 

Vändpunkt, november 1942. Världen står och väger mellan barbari och civilisation, vad som helst kan 
hända. Peter Englund har genom 39 olika människors bevarade vittnesmål - brev, dagböcker, memoarer - 
skapat en laddad och intim berättelse om krigets vändpunkt; den framträder på ett alldeles nytt vis. De är 
militärer och civila, från båda sidor: hemmafruar, journalister, krigsfångar, flyktingar, partisaner, sexslavar, 
soldater, studenter. 

MediaNr: P33638 

Ensamhetens århundrade 

av Noreena Hertz. Översatt av Peter Staffansson. Natur & kultur, 2022. 

21 vol., 1408 s. tryckt punktskrift. 

Växande känslor av isolering och främlingskap finns över hela världen oavsett ålder, kön, klass och 
inkomstgrupp och var ett växande problem redan innan pandemin. Boken skildrar den växande 
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ensamhetskrisen som ett komplext och mångfasetterat globalt samhällsproblem. Författaren är en väl 
ansedd ekonom och tänkare som söker såväl orsaker som lösningar i ekonomisk styrning och 
samhällsutveckling. Populärvetenskaplig bok som innehåller noter. 

MediaNr: P33668 

Hela svenska folkets Loffe 

av Mikael Jansson. Bokfabriken, 2022. 

7 vol., 638 s. tryckt punktskrift. 

Janne "Loffe" Carlsson, 1937-2017, var en av Sveriges mest folkkära artister. Hans filmer Repmånad och 
Göta kanal är fortfarande älskade komediklassiker. I en serie intervjuer som skulle ha blivit hans memoarer 
berättar Janne öppenhjärtigt om sin karriär. Han kommenterar succéerna och fiaskona, missbruksproblemen 
och glädjeämnena och berättar om samarbeten med svenska och internationella artistkollegor. 

MediaNr: P33639 

Oceankänslan 

av Isabella Lövin. Natur & Kultur, 2022. 

8 vol., 746 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33528 

Levnadsråd 

av Margareta Magnusson. Albert Bonniers förlag, 2022. 

3 vol., 274 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33628 

Ulf Sterner - före sin tid 

av Ulf Sterner. Andreas Slätt, 2020. 

5 vol., 490 s. tryckt punktskrift. 

Biografi över Ulf Sterner, 1941- , en av svensk ishockeys allra största hockeyspelare genom alla tider. Han 
berättar om hur han tog sig från hockeyrinken i Dejefors i Värmland till Madison Square Garden i New York. I 
landslagströjan har Ulf vunnit VM-guld 1962 och ett antal OS-medaljer. Under VM-åren i Stockholm 1969 
och 1970 var Ulf Sterner en av världens bästa hockeyspelare. En urkraft från den värmländska myllan. 

MediaNr: P33641 

Kristaller sten för sten 

av Ylva Trollstierna. BoD, 2016. 
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7 vol., 676 s. tryckt punktskrift. 

Presentation av cirka 70 olika kristaller. Författaren skriver om val av stenar, rening, förvaring, som smycken, 
meditation och balansering. Hon vill lära ut kristallernas magiska egenskaper – för dagligt energibruk, 
vardagsmagi och healing - samt för det energimönster som kristallerna bär med sig. 

MediaNr: P33623 

Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Bara ännu en liten lögn 

av Eve Ainsworth. Översatt av Helena Olsson. Argasso, 2021. 

2 vol., 166 s. tryckt punktskrift. 

14-åriga Violets mamma dricker alltid några glas vin för mycket på kvällen, och på morgonen kan hon knappt 
ta sig upp ur sängen. Det blir Violet som får ta hand om lillebror och dessutom hålla utkik efter tomflaskor i 
mammas väska. Violet vill tro på mammas löfte att allt ska bli annorlunda, men är det bara ännu en lögn? 
Violet kämpar för att få vardag och skolarbete att gå ihop i skuggan av en förälders alkoholmissbruk. 

MediaNr: P33660 

Det är nu det gäller 

av Mats Berggren. Opal, 2022. 

3 vol., 210 s. tryckt punktskrift. 

Del 6 i serien som utspelar sig i det fiktiva samhället Alsta. Ett föredrag om klimatet i gymnasieskolans aula 
blir ett uppvaknande för Nalin. Hon imponeras av klimataktivisten Mattias. Han bor i ett kollektiv och lever ett 
helt annat liv än hon. Nalin dras med i kampen för klimatet. När de aktioner som Mattias skapar och 
genomför leder till polisingripanden blir Nalin ifrågasättande. Hon börjar fundera över andra sätt att kämpa 
för klimatet. 

MediaNr: P33662 

Panik i parken 

av Thomas Halling. Hegas, 2022. 

1 vol., 43 s. tryckt punktskrift. 

Del 5 i serien Livet som Isa som börjar med Byte på söndag. Om Isa bara hade lyssnat på pappa så hade 
det här aldrig hänt! Men nu gjorde hon inte det. Isa tog av kopplet, trots att hon lovat att inte göra det och nu 
är Kattis borta. Frågan är nu: Vågar hon erkänna det för pappa för att kunna få hjälp, eller ska hon försöka 
lösa det själv? En igenkänningsberättelse som väcker samtal kring moral, tillit och katter. Lättläst. 

MediaNr: P33539 

Fräs och Esmeralda 

av Isabelle Halvarsson. Bonnier Carlsen, 2007. 

2 vol., 172 s. tryckt punktskrift. 

Del 4 i serien som börjar med Fräs, den lilla panterkatten. Det är en fullmåne och klar sommarnatt. Katten 
Fräs längtar ut på äventyr. Familjen som han bor hos i en skånelänga på Österlen vill helst hålla honom inne 
eftersom en räv varit synlig i grannskapet. Men Fräs listar sig ändå ut och uppsöker det spännande 
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stenbrottet där han blir bekant med kattflickan Esmeralda. 

MediaNr: P33632 

Fräs på äventyr 

av Isabelle Halvarsson. Bonnier Carlsen, 2006. 

2 vol., 160 s. tryckt punktskrift. 

Del 3 i serien som börjar med Fräs, den lilla panterkatten. Den unga nyfikna katten Fräs hamnar alltid i 
vardagliga men spännande äventyr. Han bor i en vacker skånegård hos en familj med lillhusse Felix, två 
andra katter och hunden Muskot. När familjen reser på semester och farmor och farfar ska passa Fräs 
kryper han ur resekorgen, förirrar sig iväg på ett tåg och hamnar i ett fiskeläge. Ska han hitta hem?. 

MediaNr: P33631 

Världens sämsta sommarjobbare 

av Anna Hansson. Bokförlaget Hedvig, 2022. 

1 vol., 58 s. tryckt punktskrift. 

Del två i serien som börjar med Världens sämsta barnvakt. Sanna önskar sig en kanin men har inte pengar 
att köpa den för, så vad ska hon göra? Då får hon den lysande idén att skaffa pengar genom att 
sommarjobba hos sina grannar. Väl i tjänst märker hon att det inte är helt enkelt att hålla reda på allt som 
ska göras. Ska hon klippa gräsmattan eller rosenbuskarna och ska hon verkligen mata grannens orm med 
husdjursråttor? Humoristiskt för åldern 6-9 år. 

MediaNr: P33663 

Stella och kyrkogården 

av Jerker Hultén. Idus förlag, 2018. 

5 vol., 428 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33648 

Bokhunden Edgar och rymlingen 

av Ingrid Jönsson. Beta pedagog, 2022. 

1 vol., 50 s. tryckt punktskrift. 

Sjunde delen i serien som börjar med Bokhunden Edgar och katten Lollo. Valpen Tussen flyttar in hos Edgar 
med familj. Hon är busig som alla valpar och trots att Edgar försöker att vara snäll mot henne tappar han en 
dag tålamodet. Efter att han har skällt ut Tussen blir hon så förskräckt att hon rymmer hemifrån. En lång jakt 
inleds på Tussen där Edgar får använda all sin klokskap och mognad. Lättläst för barn med skrivuppgifter 
och lista över svåra ord med mera, i slutet av boken. Illustrerad av Anna Westin. 

MediaNr: P33661 

Det som väntar i brunnen 

av Kerstin Lundberg Hahn. Nypon förlag, 2022. 

1 vol., 58 s. tryckt punktskrift. 
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Att Milton är annorlunda är inget Sibel och Olle har tänkt på tidigare. De har ju varit kompisar sedan de var 
små. Men när Milton visar sina vänner en gammal brunn som han har hittat i skogen förändras allt. Han 
säger att det är en önskebrunn. Ur djupet har han hört en hes röst viska att brunnen kan uppfylla önskningar. 
Man måste bara offra något. Lättläst. 

MediaNr: P33633 

Rädda sköldpaddorna! 

av Jen Marlin. Översatt av Sofia Lindelöf. Berghs, 2022. 

2 vol., 142 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33617 

Jag överger mig aldrig 

av Johanna Nilsson. Rabén & Sjögren, 2022. 

5 vol., 434 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33625 

Sju spöken 

av Chris Priestley. Översatt av Maria Fröberg. Argasso, 2021. 

2 vol., 180 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33650 

Bråkdrakarna flyttar in 

av Natalie Jane Prior. Översatt av Carina Jansson. B. Wahlströms, 2022. 

2 vol., 186 s. tryckt punktskrift. 

Där syskonen Ava och Jack bor flyger vilda drakar på himlen. Precis som hundvalpar är små drakar väldigt 
busiga och har massor av vassa tänder, och när de blir större kan de bli farliga för människor om de inte 
uppfostras ordentligt. När Ava och Jacks föräldrar bestämmer sig för att ta hand om två små drakar blir 
syskonen överlyckliga. Men att lära bråkiga drakar att uppföra sig är inte det lättaste. 

MediaNr: P33651 

Järnhanden 

av David Renklint. B Wahlströms, 2022. 
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4 vol., 384 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33596 

Laleh och loppisligan 

av Maja-Stina Skarstedt. Idus förlag, 2021. 

3 vol., 258 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33649 

Lisen på stan 

av Cecilia Sundh. Hegas, 2020. 

1 vol., 58 s. tryckt punktskrift. 

Del 4 i serien som börjar med Lisen åker vilse. Farmor fyller år och Lisen ska köpa present med mamma. 
Men när man går i affärer är det mycket lättare att hitta saker till sig själv. Mamma blir sur när Lisen står och 
tittar på målarböcker. Och Lisen blir sur när mamma börjar prova kläder. Det tar tid och Lisen blir kissnödig, 
men toaletten på busstationen är så äcklig att Lisen håller sig tills det nästan inte går längre. Passar barn i 
åldern 6-9 år. Lättläst. 

MediaNr: P33529 

De överblivnas armé 

av Gustav Tegby. Rabén & Sjögren, 2022. 

5 vol., 456 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33626 

Är du rädd, Stella? 

av Susanne Trydal. Rabén & Sjögren, 2022. 

1 vol., 16 s. tryckt punktskrift. 

Fristående uppföljaren på Se upp, Stella! Om syskonen Agnes och Stella och deras samvaro en dag när 
föräldrarna inte är hemma. Stella vill bygga en koja, och efter lite tjat hjälper hennes storasyster till. Det blir 
en stor och mysig koja där de kan sitta med sina gosedjur i mörkret. Men så ser plötsligt Agnes lurig ut och 
vill berätta spökhistorier, om Stella vågar. Men vem blir egentligen mest rädd? Bilderbok för åldern 3-6 år 
med illustrationer av Ellen Ekman. 
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MediaNr: P33553 

Faktaböcker 

Koll på sex 

av Inti Chavez Perez. Nypon förlag, 2022. 

2 vol., 174 s. tryckt punktskrift. 

De flesta tonåringar tänker mycket på sex. Men vad är sexualitet? Hur vet man att den andra vill, och vad är 
bra sex? Det och mycket mer går att läsa om i den här boken. Läsaren får också veta mer om lust, normer 
och hur viktigt det är att prata med sin partner om sex. Boken tar också upp några diskriminerande normer 
som finns och som kan påverka synen på sex. Det avslutande kapitlet innehåller frågor och samtalsingångar 
för att prata om sex. 

MediaNr: P33447 

Koll på demokrati 

av Joakim Ekman. Nypon förlag, 2022. 

2 vol., 140 s. tryckt punktskrift. 

Vad är demokrati? Hur fungerar demokrati och vad spelar den för roll för oss? Och hur är det att leva i länder 
där demokratin inte finns? En faktabok om hur demokratin uppstod, hur den fungerar idag och hur alla kan 
vara med och påverka samhället. Lättläst. 

MediaNr: P33376 

Mera saker som (nästan) ingen vet 

av Bengt Fredrikson. Alfabeta, 2022. 

2 vol., 186 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33647 

Böcker på andra språk än svenska 

Böcker för vuxna 

The emotion code 

av Bradley Nelson. St Martin's Essentials, 2019. 

11 vol., 1038 s. tryckt punktskrift. 

Bradley Nelson - amerikansk holistisk hälsocoach och föreläsare - anser att instängda emotioner kan 
infektera hela livet, skapa fysiska och mentala problem, påverka hur vi tänker, vilka val vi gör och begränsa 
oss rejält. De kan också sätta sig som en mur runt hjärtat och påverka vår förmåga att ge och ta emot kärlek. 
Han pläderar för emotionskoden, en energihealingsmetod för att bli av med dolda bagage. 

MediaNr: P33642 


