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Litteratur för vuxna 

Skönlitteratur 

Magnificat 

av Linnéa Axelsson. Albert Bonniers förlag, 2022. 

3 vol., 258 s. tryckt punktskrift. 

Hon bor utanför Paris med mannen och deras flicka. En morgon, i ett hotellrum som hennes vän bokat, sitter 
pojken som dog när han var nitton år där. Vännen har bett om en ofattbar tjänst. Under vandringen hem har 
hon pojken med sig, liksom allt som hon lämnat i Sverige. En både konkret och mytiskt färgad berättelse om 
förälskelse och sorg. Om att söka ett hem i en värld som förblir främmande. 

MediaNr: P33752 

Bokbussen kommer vid midnatt 

av Sofie Axelzon. Lind & Co Förlag, 2021. 

9 vol., 850 s. tryckt punktskrift. 

Den lilla biblioteksfilialen, inhyst i gamla prästgården i byn Sidhäll, hotas av nedläggning om inte de tre 
anställda – Lisa, Eva och Kåge - lyckas höja utlåningen till nya nivåer. Nu händer flera saker. En gammal 
dansbandsbuss och en hemlig, bokälskande undergroundrörelse får människor att förändras och en sömnig 
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by att vakna upp. När bokbussen kommer vid midnatt finns det ingen gräns för vad böcker kan betyda i 
människors liv. 

MediaNr: P33054 

Stjärnfall 

av Louise Boije af Gennäs. Norstedts, 2022. 

18 vol., 1796 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33677 

Förläggarens hustru 

av Clare Chambers. Översatt av Maria Bodner Gröön. Etta, 2022. 

8 vol., 778 s. tryckt punktskrift. 

En gång drömde Christopher om att bli författare. Han hoppade av universitetet och hamnade i kretsen av 
Londonförläggaren Owen Goddard och hans hustru. Framtiden såg ljus ut men så hände något som fick 
honom att abrupt bryta upp och sluta skriva. 20 år senare söker en ung forskare upp honom för att skriva en 
biografi om den nu avlidne Owen Goddard. Genom ett gammalt dokument rullas händelserna upp och 
Christopher tvingas konfrontera sitt förflutna. 

MediaNr: P33691 

Svart eko 

av Michael Connelly. Översatt av Eva Larsson. Pan, 2003. 

13 vol., 1218 s. tryckt punktskrift. 

Deckare om Los Angeles-polisen Harry Bosch. En uteliggare och missbrukare hittas död i ett gammalt 
cementrör. Det visar sig att den döde är en av Boschs gamla krigskamrater från Vietnam. Tillsammans med 
en kvinnlig FBI-agent - och motarbetad av sina egna kollegor - tar Bosch upp jakten på en mördare vars 
identitet chockar även honom. Amerikansk deckare belönad med Edgar-priset för bästa kriminalroman. 

MediaNr: P33687 

Mörkertal 

av Arne Dahl. Månpocket, 2006. 

11 vol., 1004 s. tryckt punktskrift. 

Del 8 i serien som börjar med Misterioso. Fjortonåriga Emily Flodberg från Stockholm försvinner under en 
skolresa till Ångermanland. I området har några baltregistrerade bilar synts till, liksom tre tidigare kända 
pedofiler. Trots dessa vaga indicier på internationell brottslighet kopplas rikskriminalens speciella enhet för 
våldsbrott av internationell art, A-gruppen och dess chef Kerstin Holm, in. Dessutom tycks flickan själv, 
Emily, bära på mörka hemligheter. 

MediaNr: P33745 

Bortbytaren 

av Anders De la Motte. Forum, 2022. 
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12 vol., 1114 s. tryckt punktskrift. 

Del 1 Askerserien. Den egensinniga kriminalinspektören Leonore Asker ser ut att ha chefskapet för Malmös 
grova brottsrotel inom räckhåll. Men mitt i ett högprofilerat kidnappningsfall väljer ledningen att ”befordra” 
henne till chef över den så kallade Avdelningen för förlorade själar, en enhet för udda utredningsärenden i 
polishusets källare. Trots förödmjukelsen dras Asker in i ett av de egendomliga fallen. 

MediaNr: P33737 

En svärm av tusen bin 

av Diana Gabaldon. Översatt av Lisbet Holst. Bookmark, 2022. 

22 vol., 2170 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33505 

Skrivklåda 

av Lisa Gunnvald. 1976. 

1 vol., 60 s. tryckt punktskrift. 

Diktsamling från 1976 utgiven av författaren själv och dedicerad till ”mina barn och barnbarn”. Dikterna är 
samlade under fyra rubriker: Det var en gång. Funderingar. Vind och väder. Upplevelser. 

MediaNr: P33730 

Barnsköterskan 

av Stacey Halls. Översatt av Sara Jonasson. Bokfabriken, 2022. 

9 vol., 830 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33700 

Folk som sår i snö 

av Tina Harnesk. 2022. Bokfabriken, 9180. 

8 vol., 712 s. tryckt punktskrift. 

85-åriga samekvinnan Mariddja närmar sig livets slut, efter att ha fått en cancerdiagnos. Med list, björnspjut 
och sin enda förtrogna - Siri i den nya telefonapparaten - söker hon svar på frågan hon aldrig fått klarhet i: 
vad hände med pojken som lämnade henne och maken i unga år? Författaren Tina Harnesk arbetar till 
vardags som Biblioteksassistent i Arvidsjaur och detta är hennes romandebut. 

MediaNr: P33767 
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Vi möts på Sheerwater 

av Kristan Higgins. Översatt av Christina Mansicka. Printz publishing, 2022. 

12 vol., 1126 s. tryckt punktskrift. 

På herrgården Sheerwater norr om New York styr Genevieve London sin omgivning med pondus och skarpa 
kommentarer. Hennes liv har rymt stora framgångar som modeskapare men också sorg när en son spårlöst 
försvann och när maken dog tidigt. Emma lämnades som tonåring till sin farmor men kastades ut när hon 
blev gravid. De har inte haft kontakt sedan dess men nu behöver Genevieve Emmas hjälp.  Trots gamla 
oförrätter kan kanske familjebanden knytas igen. 

MediaNr: P33717 

Nollpunkt 

av Jørn Lier Horst. Översatt av Lotta Eklund. Wahlström & Widstrand, 2020. 

10 vol., 928 s. tryckt punktskrift. 

Sonja Nordstrøm dyker aldrig upp på lanseringen av sin kontroversiella självbiografi. Samma dag söker 
kändisbloggaren Emma Ramm upp Nordstrøms hem. Dörren står olåst och där inne syns tecken på kamp. 
Polisutredaren Alexander Blix leder undersökningen kring det mystiska försvinnandet och omständigheterna 
tvingar Ramm och Blix att samarbeta. De är på olika sätt fast beslutna om att stoppa en skoningslös 
mördare. En mördare vars lek bara börjat. 

MediaNr: P33718 

Rökridå 

av Jørn Lier Horst. Översatt av Marianne Mattsson. Wahlström & Widstrand, 2020. 

8 vol., 746 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien som börjar med Nollpunkt. En bombexplosion på nyårsafton sätter Oslo i terrorberedskap. Ett 
namn, Ruth-Kristine Smeplass, på listan över skadade är bekant för kriminalpolisen Alexander Blix. Hon är 
mamma till den då två år gamla Patricia som kidnappades för tio år sedan. Bloggaren Emma Ramm fattar 
också intresse för det olösta mysteriet. Både Emma och Alexander söker efter sanningen om Patricias 
bortförande. 

MediaNr: P33719 

Slagsida 

av Jørn Lier Horst. Översatt av Marianne Mattsson. Wahlström & Widstrand, 2021. 

8 vol., 718 s. tryckt punktskrift. 

Del 3 i serien som börjar med Nollpunkt. Utredaren Sofia Kovic har funnit samband mellan flera mord och 
dödsfall i Oslo sista året. Hennes senaste upptäckt får henne att försöka få tag i sin chef, Alexander Blix. 
Men innan Blix hinner ringa tillbaka skjuts Kovic till döds i sin lägenhet. Fyra dagar senare befinner sig 
Alexander Blix och journalisten Emma Ramm under polisförhör. Blix har skjutit och dödat en man och Ramm 
såg det hända. 

MediaNr: P33720 

Det rånar sig nog 

av Catharina Ingelman-Sundberg. Forum, 2022. 

9 vol., 864 s. tryckt punktskrift. 

Del 5 i serien som börjar med Kaffe med rån. Inget är omöjligt när Pensionärsligan slår till igen. Med 
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uppfinningsrikedom och handlingskraft ger sig medlemmarna ut på stöldturné för att hjälpa dem som har det 
svårt. Men eftersom bankerna numera saknar kontanter måste gänget söka nya utvägar. Oförskräckt tar sig 
Märtha, Snillet, Krattan, Stina och Anna-Greta ut i cyberrymden och prövar lyckan bland kryptovalutor, 
artificiell intelligens och robotar. 

MediaNr: P33671 

"Dina brev lägger jag under madrassen" 

av Astrid Lindgren. Salikon, 2012. 

5 vol., 472 s. tryckt punktskrift. 

Under några år i början av 1970-talet brevväxlade Astrid Lindgren, född 1907, intensivt med Sara Schwardt, 
född 1958. Den stora åldersskillnaden gjorde inget. De var två besläktade själar som utbytte tankar om livet, 
kärleken och hur svårt det är att vara människa. Med åren blev det längre mellan breven, men kontakten 
upphörde inte helt förrän efter Astrids död 2002. Sammanlagt består samlingen, här återgiven i sin helhet, av 
mer än åttio brev. 

MediaNr: P33640 

Ljudet av fötter 

av Sara Lövestam. Piratförlaget, 2021. 

7 vol., 692 s. tryckt punktskrift. 

Första boken om Monika Bengtsson som föddes i en familj och växte upp i en annan. Hon har varit duktig: 
klarat skolan, undvikit det närmast genetiska alkoholberoendet, doktorerat, köpt bostadsrätt och fått en 
forskartjänst. Hon skulle till skillnad från sin biologiska mor bli en bra mamma. Om hennes kropp någonsin 
blev gravid. I krisen som sammanfaller med hennes sista IVF-försök börjar Monika nysta upp historien om 
sin biologiska familj. 

MediaNr: P33712 

Nu levande 

av Sara Lövestam. Piratförlaget, 2022. 

9 vol., 844 s. tryckt punktskrift. 

Del 3 i serien som börjar med Ljudet av fötter. Efter år av plåga ljusnar det för Monika, när hon börjar bli vän 
med tanken att sluta försöka få barn. Men Claes, som plötsligt är en del av Monikas liv, har andra idéer. 
Monikas barnlängtan är skavd ända intill benet, men borde hon ändå utforska nya möjligheter med Claes? I 
sökandet efter sina förfäder stöter hon samtidigt på ett olöst mord bland nybyggare och renskötare i 
1800-talets Arvidsjaur. 

MediaNr: P33713 

Kallmyren 

av Liza Marklund. Piratförlaget, 2022. 

8 vol., 734 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33701 
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Ulf Varg 

av Alexander McCall Smith. Översatt av Yvonne Hjelm. Mondial, 2021. 

6 vol., 600 s. tryckt punktskrift. 

Medan inspektör Ulf Varg väntar på sin utlovade befordran på Avdelningen för känsliga brott i Malmö landar 
två ovanliga fall på hans bord. Det ena involverar hans kollega Anna och kräver självdisciplin. Det andra 
kretsar kring den internationellt kända författaren som är föremål för utpressning. Tillsammans med sin 
kollega Blomquist börjar Ulf undersöka fallen och ser snart en lösning i sikte. Men ingenting är någonsin så 
enkelt som det verkar. 

MediaNr: P33042 

Drömmarnas flod 

av Elisabet Nemert. Forum, 2022. 

11 vol., 1034 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33678 

En liten bok om konsten att dö 

av Ulf Nilsson. Albert Bonniers förlag, 2022. 

1 vol., 36 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33714 

På egna ben 

av Sheila O'Flanagan. Översatt av Birgitta Karlström. Louise Bäckelin förlag, 2022. 

11 vol., 1076 s. tryckt punktskrift. 

Delphie älskar sitt arbete och rör sig hemtamt i den manligt dominerade affärsvärlden. Hon har vänner, ett 
fantastiskt hus och trivs alldeles utmärkt med sitt liv utan man och barn. Men så händer en olycka som 
ändrar allt. Hon måste lämna sitt arbete och börjar tvivla på vem hon är och på det liv hon valt att leva. 
Feelgood. 

MediaNr: P33692 

En adept till mästaren av schack gör en inre färd i Sibirien 

av Mickaela Persson. Bokförlaget Faethon, 2022. 

2 vol., 106 s. tryckt punktskrift. 

Genom ett röktyngt Sibirien reser diktjaget med eller mot en älskad kvinna. Samtidigt tycks samma diktjag 
sitta böjt över ett schackbräde på Almåsa havshotell. Eller sker allt i själva verket i plommonälvans 
kammare? Och den här kvinnan, är hon en eller flera, alla eller ingen? Författaren ser sedan födseln endast 
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ljus och mörker. Hon skriver visor och är kyrkosångerska. Detta är hennes debutbok. Lyrik. 

MediaNr: P33702 

Sir Richards hemligheter 

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

9 vol., 810 s. tryckt punktskrift. 

Del 4 i serien som börjar med Som i en dröm. Sir Richard Kenworthy har mindre än en månad på sig att hitta 
en lämplig brud – han har varken tid att vara kräsen eller spela svårfångad. När han ser kvinnan som sitter 
bakom cellon på Smythe-Smiths årliga konsert vet han att hon är den rätta. Iris Smythe-Smith är van att 
hamna i skymundan och blir misstänksam när sir Richard uppvaktar henne. Sista delen i serien 
Smythe-Smith-kvartetten. 

MediaNr: P33703 

Min skolfröken skall vara ett frimärke 

av Björn Ranelid. Albert Bonniers förlag, 2022. 

10 vol., 934 s. tryckt punktskrift. 

När lärarinnan Anna Jensens långa liv är slut samlas några av hennes elever på kyrkogården. En av dem är 
Björn Ranelid. Han minns hur hans första skolfröken lärde honom att hålla pennan fint och forma 
bokstäverna vackert och hur hon fostrade sina elever med kärlek och tålamod. Hans berättelse blir en 
skildring av skolan, Malmö och riket Sverige speglad genom Anna Jensen under nästan hundra år. 

MediaNr: P33690 

Ett land av snö och aska 

av Petra Rautiainen. Översatt av Marjut Hökfelt. Norstedts, 2022. 

6 vol., 590 s. tryckt punktskrift. 

1944 tjänstgör en ung finsk soldat som tolk i ett nazistiskt fångläger. Bland fångarna i lägret iakttar han en 
finsk man som behandlas annorlunda än de andra.1947 anländer Journalisten Inkeri Lindqvist till Lappland 
för att skriva om den snabba återuppbyggnaden efter kriget. Men hennes egentliga motiv är mer personligt 
än så. Berättelse om tystad historia och samernas förtryck, om mänsklig brutalitet och om överlevnad. 

MediaNr: P33716 

Halva Malmö består av killar som dumpat mig 

av Amanda Romare. Natur & Kultur, 2021. 

9 vol., 870 s. tryckt punktskrift. 

Det borde finnas nästan tre miljoner singlar i landet och många potentiella partners för den som vill hitta 
kärleken. Ändå vill ingen bli ihop med huvudpersonen i denna roman. Hon har testat allt. Dejtat killar under 
sin liga, letat på Tinder, raggat ute, dejtat jurister, forskare, ingenjörer och snickare. Det är samma för 
hennes vänner. Tillsammans försöker de förstå den ekvation som det är att vara singel i det tjugoförsta 
århundradet. 

MediaNr: P33173 

Jag kom inte ut - jag blev mig själv 

av Ann-Christine Ruuth. Norstedts, 2022. 

6 vol., 576 s. tryckt punktskrift. 
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Ann-Christine Ruuth föddes på 1950-talet, fick namnet Åke och växte upp i en kyrklig familj i Småland. Tidigt 
kände Åke att han inte var den pojke alla såg honom som. Han fick bära en längtan som ständigt trängde sig 
på och som han inte visste vad han skulle göra med. Till slut fick det bära eller brista. 2010 blev hon sig 
själv, 58 år gammal. Nu håller hon föreläsningar om könsnormer och könsidentitet. Här berättar hon sin egen 
historia. 

MediaNr: P33630 

Hamlet 

av William Shakespeare. Ordfront Förlag, 2003. 

4 vol., 336 s. tryckt punktskrift. 

Hamlet, prins av Danmark, är en av världslitteraturens stora gestalter. Detta är den första av Shakespeares 
stora tragedier, uppförd omkring 1603. Det är en spännande revanschhistoria, där Hamlet hämnas sin faders 
död. En psykologisk studie i människans förhållande till livet och döden samt en dagsaktuell anspelning på 
politiska händelser i England. 

MediaNr: P33679 

Botgöraren 

av Viveca Sten. Forum, 2022. 

11 vol., 1004 s. tryckt punktskrift. 

Del 3 i serien Åremorden som börjar med Offermakaren. Strax före påsk hittas affärskvinnan Charlotte 
Wretlind brutalt mördad i sin svit på Copperhill Mountain Lodge i Åre. Paniken sprider sig i trakten och 
poliserna Daniel Lindskog och Hanna Ahlander tar sig omedelbart an fallet. Det visar sig att offret har 
kopplingar till Storliens berömda högfjällshotell, en anrik men nergången skidanläggning som sedan många 
år förlorat sin forna glans. 

MediaNr: P33727 

Flicka, 1983 

av Linn Ullmann. Översatt av Lars Andersson. Albert Bonniers förlag, 2022. 

5 vol., 460 s. tryckt punktskrift. 

Paris 1983. Hon är 16 år och har gått vilse i vinternatten, på en lapp har hon adressen till den trettio år äldre 
fotografen. Nästan fyrtio år senare, medan hennes liv och världen krackelerar, försöker den vuxna kvinnan 
förstå flickan som en gång var hon själv. Det blir en genreöverskridande resa genom minnena, en naken och 
stundtals brutal berättelse om makt och maktlöshet, lust och skam, skönhet och glömska. 

MediaNr: P33748 

Stad i brand 

av Don Winslow. Översatt av Camilla Jacobsson. HarperCollins, 2022. 

9 vol., 834 s. tryckt punktskrift. 

Två konkurrerande maffiafamiljerna, irländska Murphys och italienska Morettis har tillsammans makten över 
New Englands undre värld. I förstone råder fred men en kärlekshistoria rubbar lugnet. Krig utbryter, offer 
skördas. Irländaren Danny Ryan drömmer om ett "vanligt", hederligt liv, men när den uppblossande 
konflikten blir allt blodigare inser han att han måste göra något för att skydda sina vänner och sin familj. 

MediaNr: P33736 
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En jul tillsammans 

av Eli Åhman Owetz. LL-förlaget, 2022. 

1 vol., 86 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien som börjar med Sköna Maj. Det är december och Maj och Lennart njuter av sitt första 
gemensamma julstök. De känner sig unga trots att de snart är 90 båda två. Det finns ju så mycket härligt vid 
jul. Apelsiner med nejlikor, hyacinter och smällkarameller av tunt prassligt papper. Men Maj kan inte sluta 
tänka på det där Lennart sa på första advent. Om att de kanske skulle ta och gifta sig. Men nog är de för 
gamla för det? Lättläst. 

MediaNr: P33457 

Större trygghet aldrig fanns 

av Klas Östergren. Bokförlaget Polaris, 2022. 

7 vol., 612 s. tryckt punktskrift. 

1971 mördas svensken John Löwenskjöld, generalsekreterare för International Life Assurance Company 
(ILAC). Hans Haraldsson, som har vuxit upp i en familj med stark koppling till ILAC och dess grundare, 
försöker 50 år senare ta reda på vad Löwenskjölds visioner handlade om och vad som låg bakom mordet på 
honom. ILAC lovade total trygghet för sina kunder, men går det att försäkra sig mot all tänkbar olycka utan 
att skapa nya former av elände?. 

MediaNr: P33749 

Facklitteratur 

Tusen år av glädje och sorg 

av Weiwei Ai. Översatt av Anna Gustafsson Chen. Albert Bonniers förlag, 2022. 

11 vol., 1034 s. tryckt punktskrift. 

Memoarer av Ai Weiwei, 1957- , konstnär, född i Kina men numera bosatt i Storbritannien. Hundra år av 
Kinas historia skildras – genom berättelsen om hans eget, extraordinära liv, och genom arvet efter hans far, 
landets mest hyllade poet. På ett personligt sätt belyser han den myriad av krafter som format det moderna 
Kina. Hans erfarenheter är också en ständigt aktuell påminnelse om det akuta behovet av att kunna uttrycka 
sig fritt. 

MediaNr: P33734 

Världen som väntar 

av Peter Alestig. Mondial, 2022. 

8 vol., 722 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33669 

Rysslands förlorade seger 

av Arkadij Arkadʹevič Babčenko. Översatt av Ola Wallin. Ersatz, 2022. 

8 vol., 712 s. tryckt punktskrift. 
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En rasande och förtvivlad skildring av Rysslands väg, lett av Vladimir Putin, mot en hägrande avgrund. 
Boken är uppdelad i två delar. Den första kommenterar den ryska politiska utvecklingen och framför allt 
förhållandet till Ukraina från 2012 och framåt. Den andra behandlar skeendet från Rysslands fullskaliga 
invasion av Ukraina den 24 februari 2022 och fram till början av maj detta år. Skrivet av en skarp Putinkritiker 
som numera lever i exil. 

MediaNr: P33657 

Fingrar som ser 

av Thomas Bergman. LiberFörlag, 1976. 

1 vol., 74 s. tryckt punktskrift. 

Barn på Tomteboda berättar hur de ser på sig själva som synskadade och hur de uppfattar vuxnas syn på 
dem. 

MediaNr: P33496 

766 frågor & svar om grönsaksodling 

av Sara Bäckmo. Polaris fakta, 2022. 

7 vol., 664 s. tryckt punktskrift. 

Sara Bäckmo driver Skandinaviens största trädgårdsblogg där hon berättar om sitt arbete med sin trädgård 
och om alla sina framsteg och motgångar. Här svarar Bäckmo på de vanligaste frågorna om grönsaksodling 
som hon har fått från sina läsare de senaste åren. Varför växer inte gurkorna? Kan man ge tomaterna för 
mycket näring? Hur sent kan man sätta vitlök? Och ytterligare 763 frågor. 

MediaNr: P33653 

Skriv lättläst 

av Moa Candil. LL-förlaget, 2022. 

2 vol., 184 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33728 

Innan jag glömmer 

av Nina Gunke. The Book Affair, 2022. 

4 vol., 384 s. tryckt punktskrift. 

Skådespelerskan Nina Gunke, 1955- , berättar om hur hon får diagnosen Alzheimers sjukdom. Hon är 65 år 
och hennes liv rasar samman, men hon beslutar sig för att skriva ner sina erfarenheter. Nina beskriver de 
första tecknen på minnesluckor. Sedan följer läkarbesök, tester och utredningar. Frågorna hopar sig:  Hur 
hantera det ödesmättade beskedet? Kan man fördröja glömskan? Hur gör man upp med det skamfyllda? 
Vem är man när man inte längre minns?. 

MediaNr: P33726 

Boken om kristaller 

av Judy Hall. Översatt av Astrid Grönberg. Tukan förlag, 2019. 
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9 vol., 880 s. tryckt punktskrift. 

Uppslagsverk där cirka 200 kristaller presenteras med färg, utseende, förekomst, finns i, kännetecken, 
healing och position. Övergripande kapitel om kristallernas bakgrund, hur kristallerna bildas, dekorativa 
kristaller, helande kristaller, välja en kristall, sköta kristaller, kristallformer och kristallmeditation. 

MediaNr: P33637 

Bullar, bröd & brunch 

av Camilla Hamid. Polaris fakta, 2022. 

3 vol., 290 s. tryckt punktskrift. 

Camilla Hamid, en av Sveriges främsta profiler inom bakning, har samlat sina bästa recept på bullar och 
smarriga fyllningar; kanelbullar, sticky buns, toscabullar och solskensbullar. På brödsidan finns bland annat 
lyxiga scones, tekakor, danskt rågbröd, sirapslimpa, frasiga frallor och croissanter. Boken avslutas med flera 
brunchrecept - ägg på olika sätt, pannkakor, lyxiga mackor, shakshuk och granola. 

MediaNr: P33731 

Kosmisk resenär 

av Olav Johansson. Världsbild förlag, 2019. 

16 vol., 1514 s. tryckt punktskrift. 

Om den danske författaren och mystikern Martinus (Martinus Thomsen 1890-1981), hans författarskap och 
andliga åskådning. I 74 artiklar av Olav Johansson, skrivna under perioden 1984-2019, ställs frågor om hur 
vi kan hjälpa oss att förstå oss själva, vårt samhälle och de stora kosmiska sammanhang som vi lever i. 
Författaren belyser såväl samhällsfrågor som eviga, existentiella problemställningar utifrån hur han ser på 
Martinus kosmiska analyser. 

MediaNr: P33549 

Rädd för sanningen 

av Janne Josefsson. Mondial, 2022. 

5 vol., 476 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33680 

Brus 

av Daniel Kahneman. Översatt av Pär Svensson. Volante, 2021. 

15 vol., 1388 s. tryckt punktskrift. 

Daniel Kahneman, israelisk-amerikansk psykolog och Nobelpristagare, skriver om ett osynligt problem: brus. 
Slumpmässiga störningar i det mänskliga tänkandet som påverkar våra beslutsprocesser. Vilka är dessa 
störningar och vad kan vi göra åt dem? Kahneman ger tips på några enkla verktyg och regler som kan hjälpa 
till att minimera bruset. Boken är skriven tillsammans med beteendeforskarna Cass R. Sunstein och Olivier 
Sibony. 

MediaNr: P33049 
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Utan hänsyn 

av Marianne Lindberg De Geer. Kaunitz-Olsson, 2022. 

17 vol., 1646 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33305 

Absolut Food pharmacy 

av Lina Nertby Aurell. The Book Affair, 2022. 

5 vol., 462 s. tryckt punktskrift. 

175 recept indelade i kategorierna frukost och mellanmål, lunch och middag, samt sötsaker. Här ryms allt 
från husmanskost till comfortfood, sallader, soppor och festmat. På den söta sidan finns pajer, glassar och 
rawfoodbollar samt olika sorters bröd. Inte bara en kokbok utan författarna ger också tips som kan hjälpa till 
att råda bot på de vanligaste livsstilsrelaterade symptomen på ohälsa idag. 

MediaNr: P33670 

Jorden 

av Johan Rockström. Översatt av Claes Bernes. Natur & Kultur, 2021. 

10 vol., 982 s. tryckt punktskrift. 

En bok i tre akter och 19 kapitel. Den första akten berättar om jordens livsuppehållande system. Akt två är 
berättelsen om de senaste tre decenniernas enastående vetenskapliga bedrifter. Sista akten är berättelsen 
om Jordresan och människans roll som planetförvaltare. Texten är mycket faktarik och tankeväckande. Den 
redogör för vart vi är på väg, fokuserar på lösningar och nödvändiga systemomställningar. 

MediaNr: P33245 

Ord för dagen 

av Sofia Sivertsdotter. Goodliness Books, 2018. 

9 vol., 842 s. tryckt punktskrift. 

365 texter tänkta att vara upplyftande och ge hopp till alla som vill skapa en mer hälsosam och hållbar 
livsstil. Sofia Sivertsdotter, 1975- , har givit ut flera böcker vars syfte är att ge läsaren en inre styrka, en tydlig 
riktning och en känsla av meningsfullhet. 

MediaNr: P33621 

Röstträning 

av Yvonne af Ugglas. Informationsförl., 1996. 

2 vol., 188 s. tryckt punktskrift. 

Yvonne af Ugglas - legitimerad logoped, sångerska och konstnär – lär ut lättfattliga och roliga övningar för 
den som vill stärka och förändra sin röst så att den blir avspänd, klangfull och behaglig att lyssna på. Hon 
menar att en rätt använd röst håller länge, hörs bra i både lugna och stökiga miljöer, och att den dessutom 
gör ett underverk för självförtroendet. 

MediaNr: P33423 
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Julens bästa sånger för cello 

av Jan Utbult. musikskolan.se, 2011. 

2 vol., 132 s. tryckt punktskrift. 

Boken vänder sig till musikanter i alla åldrar som spelat några år på sitt instrument. Urvalet är gjort så att du 
ska kunna spela julfavoriter i olika stilar och från olika länder och tidsepoker och inkluderar även sångtexter. 
På en medföljande cd-skiva finns bakgrunder till alla låtar med stiltrogna komp inspelade av professionella 
musiker. Varje låt börjar med ett intro och flertalet av dem spelas två gånger, oftast med ett mellanspel. 

MediaNr: P33360 

Fri 

av Lea Ypi. Översatt av Amanda Svensson. Albert Bonniers förlag, 2022. 

8 vol., 766 s. tryckt punktskrift. 

Lea växer upp i Albanien. När hon är elva faller regimen och världsbilden hon fostrats i rasar. Sanningen om 
familjens umbärande och uppoffringar kommer fram. Farmor föddes i en osmansk godsägarfamilj och de 
utåt sett regimtrogna föräldrarna sågs som statens fiender. Snart visar också det nya fria samhället ett annat 
ansikte. En politisk självbiografi berättad med barnets och tonåringens blick. Författaren är professor i 
politisk teori i London. 

MediaNr: P33688 

Böcker för barn 

Skönlitteratur 

Trollkarlens torn 

av Patrik Bergström. Lilla Piratförlaget, 2022. 

2 vol., 138 s. tryckt punktskrift. 

Del 4 i serien som börjar med Maximus ring. Remus och Ardele tillhör båda Örnfolket, ett småfolk som bara 
blir en tvärhand höga och som lever nära sina örnar. Ett vulkanutbrott har tvingat alla att överge sina hem på 
ön Argonia, men människornas drottning Regina försöker desperat rädda trollkarlen Maximus gamla böcker. 
Hon hoppas att Remus magiska ring ska vara till hjälp, men det är bråttom. Lättläst fantasy. 

MediaNr: P33707 

Svaga tjejer 

av Lisa Bjärbo. Gilla böcker, 2022. 

6 vol., 554 s. tryckt punktskrift. 

Del 3 i serien som börjar med Fula tjejer. På Frejaskolan börjar skolåret gå mot sitt slut. Ett händelserikt år i 
Eleni, Tilde och Jasmines liv. Då börjar någon lämna anonyma lappar i Jasmines skåp. I början är de nästan 
lite gulliga, men sen handlar det mer och mer om sex. På ett äckligt sätt. Jasmine både skäms och är arg, 
och lite rädd. När Tilde och Eleni får höra om lapparna bestämmer de sig för att ta reda på vem som är  den 
skyldige. 

MediaNr: P33674 

Tant Sol 

av Lotta Geffenblad. Lilla Piratförlaget, 2022. 
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1 vol., 22 s. tryckt punktskrift. 

Bilderbok om tant Sol som berättar vad hon faktiskt gör och kan. Tant Sol både trixar och trollar, ser till att 
växter växer och vinden virvlar. Det är faktiskt bara på vintern som tant Sol blir svag och måste vila, då 
kryper hon långsamt längs himmelskanten och alla barn får ta på sig mössor och vantar. En vidunderlig resa 
genom året ur solens perspektiv. 

MediaNr: P33685 

Skärgårdsstorm 

av Virve Hedenborg. Ordalaget bokförlag, 2021. 

4 vol., 374 s. tryckt punktskrift. 

Estrid och Kim är på seglarläger. De är där eftersom de har det tufft hemma. Estrids pappa har just dött och 
Kims lillebror är sjuk i cancer. Under en segeltur drar en storm plötsligt in och Estrid och Kim tappar 
kontrollen över sin båt. När ovädret lagt sig befinner de sig ensamma på en liten ö någonstans i skärgården. 
Hur ska det gå för Estrid och Kim? Mitt i all dramatik och spänning växer en vänskap fram. 

MediaNr: P33055 

Silvergryning 

av Anna Jakobsson Lund. Annorlunda förlag, 2022. 

11 vol., 1084 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien Metallsviten som börjar med Blynätter. Elsa Madigan undrar om det går att skapa ett nytt liv i 
arbetarrörelsen. Om hon någonsin kan ta kontakt med sin dotter utan att skämmas. Jeroen Albring står i 
öppningen till en ny tid. Trots det kan han inte släppa taget om gamla frågor. Om vad som egentligen hände 
hans far. Större krafter än de räknat med ser revolutionen i norr som en möjlighet att öka sin makt. Fantasy. 

MediaNr: P33697 

Bästa friends forever 

av Ellen Karlsson. Natur & Kultur, 2022. 

2 vol., 118 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33673 

Mörka julnätter 

av Camilla Lagerqvist. Bonnier Carlsen, 2022. 

4 vol., 326 s. tryckt punktskrift. 

Året är 1934 och julen närmar sig. Tolvåriga Gerda och lillebror Algot är ensamma när deras pappa är inlagd 
på sanatorium och mamma på vilohem. De åker till morföräldrarna i Hälsingland. Där bor också Elis. Förra 
gången Gerda och Elis sågs gick allt fel. Så börjar mystiska saker hända i byn. Barn försvinner och de enda 
spåren är avtryck av klövar i snön. Gerda och Elis måste hålla ihop och hjälpas åt innan det är för sent. 
Adventsbok i 24 kapitel. 

MediaNr: P33722 
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Jaga inte oss 

av Eva Lindström. Alfabeta, 2022. 

1 vol., 16 s. tryckt punktskrift. 

Bilderbok. "Vi hatar jakt. Vi älskar gymnastik och nötter. På mötet i samlingslokalen är det många som röstar 
Ja till jakt i Skogen. Här står vi som röstar Nej. Två ekorrar och en Hare om nån undrar." Haren och 
ekorrarna är bästa vänner. Allt de vill är att få lugn och ro i sin skog. 

MediaNr: P33652 

Lånehamster och andra pirrigheter 

av Malin Linneroth. Alfabeta, 2022. 

3 vol., 244 s. tryckt punktskrift. 

Del 1 i serien Gillis. Gillis har en trött hund och älskar djur och gympa, kompisen Majken och så farmor 
förstås. Men han gillar inte stark sås, ledsna gosedjur och monsterspöken. Gillis är en vanlig kille som är 
både glad och nyfiken, känslig och lite ängslig. Gillis får låna en hamster, flyttar till ett eget rum och sover en 
natt i skogen. Mycket pirrigheter blir det! Kapitelbok 6-9 år. 

MediaNr: P33684 

Det svarta havet 

av Stina Nilsson. Bonnier Carlsen, 2022. 

6 vol., 566 s. tryckt punktskrift. 

Del 3 i serien som börjar med Det svarta regnet. Systrarna Liv och Frida och vännerna Jeri, Hanis och 
Trollan vandrar mot huvudstaden. Jeri har lovat att här ska finnas mat, värme och färger. Men allt är raserat, 
öde och bitande kallt. Ska de fortsätta vidare till havet? Eller kan de stanna i huvudstaden där svaret finns 
om vad som hände en gång för längesen, när världen gick under? Avslutande delen i en trilogi. Dystopi. 

MediaNr: P33708 

Frallan älskar läskigheter 

av Sara Ohlsson. Lilla Piratförlaget, 2022. 

2 vol., 180 s. tryckt punktskrift. 

Del 6 i serien som börjar med Frallan är bäst! Frallan längtar efter många saker men mest till imorgon för då 
ska hon ha övernattningskalas hos mormor med sina bästa vänner, Ester och Frasse. Det bästa med 
övernattningskalas är att ingen behöver gå hem när man ätit tårta. I stället leker de Katten Strof och berättar 
om alla katastrofer och läskigheter de kan komma på. Men vad händer om man vaknar mitt i natten och det 
plötsligt är för läskigt?. 

MediaNr: P33699 

Uppdrag i Gasklockorna 

av Mårten Sandén. Bonnier Carlsen, 2022. 

2 vol., 200 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien som börjar med Ett nytt hopp. Dogstars är hundgänget som ska förhindra att jorden 
tillintetgörs.  De beger sig till Gasklockorna, stadens farligaste kvarter, på ett likaså farligt uppdrag. De 
måste förhindra den ständigt frusne superskurken Rimfrost att ytterligare värma upp jordklotet. Anna, bokens 
huvudperson, får dock anledning till att ifrågasätta sina nya vänners pålitlighet. 



17 

MediaNr: P33709 

Skolavslutningen 

av Johanna Schreiber. B. Wahlströms, 2022. 

2 vol., 156 s. tryckt punktskrift. 

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

MediaNr: P33675 

Maryam och svårkänslan 

av Minoo Shams. Bonnier Carlsen, 2022. 

3 vol., 292 s. tryckt punktskrift. 

Del 3 i serien som börjar med Maryam och mormorsmålet. Maryams moster och kusinen Salvador ska 
komma på besök från Iran.  Hemma i Iran var Salvador och Maryam bästa vänner och hon längtar efter att 
träffa honom och låta Salvador och Ida mötas. Men glädjen vänds snabbt till svartsjuka när Salvador och Ida 
snabbt börjar gilla varandra lite för mycket. Tänk om de glömmer bort Maryam? Kapitelbok om vänskap och 
om kulturmöten som ibland krockar. 

MediaNr: P33706 

En helt vanlig supernova 

av Katja Timgren. Lilla Piratförlaget, 2022. 

4 vol., 370 s. tryckt punktskrift. 

När Filip först berättade att han är kille, och inte tjej, gick saker oväntat bra. I skolan, med mamma och 
pappa och med bästisarna Lucas och Elsa. Men sedan började högstadiet och Lucas flyttade till Stockholm 
och Elsa fick nya kompisar i basketlaget. Och Filip har blivit över. Men precis innan sommarlovet börjar Alva 
i Filips klass, och slår ner som en bomb i hans liv. Eller en supernova. 

MediaNr: P33710 

Joy alltid glad 

av Jenny Valentine. Översatt av Gun-Britt Sundström. Atrium förlag, 2022. 

3 vol., 210 s. tryckt punktskrift. 

Första delen i en ny serie om familj, vänner och att hitta livets glädjeämnen. Joy är en glad tjej som alltid ser 
det positiva i allting. Efter att familjen flyttat jorden runt ska Joy som 10-åring för första gången gå i en vanlig 
skola. Men hon, som aldrig haft problem att skaffa kompisar, känner sig plötsligt vilsen i den nya vardagen. 

MediaNr: P33659 

Den som måste döden dö 

av Linda Wahlund. Speja, 2022. 

3 vol., 272 s. tryckt punktskrift. 

My har obotlig cancer och ska snart dö. Ibland är hon rädd och det är så mycket hon undrar om döden. Det 
finns så mycket hon vill säga och så lite tid att hinna med allt. Viktigast är att komma på hur hon ska säga hej 
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då till sin bästa vän Moa. Men hur pratar man om döden och att man ska försvinna med de människor som 
kommer att sakna en mest? Författaren är utbildad socionom och har arbetat som skolkurator och 
biblioterapeut. 

MediaNr: P33742 

Maskeradmysteriet 

av Martin Widmark. Bonnier Carlsen, 2022. 

2 vol., 170 s. tryckt punktskrift. 

Vallebyborna har tagit på sig sina knasigaste kostymer för att fira Vallebys grundare, Valeria von 
Konkarongen. Men mitt under festen blir Vallebys nyinflyttade invånare, det superrika paret Petersén, av 
med ett oskattbart halsband. Frågorna hopar sig. Kommer LasseMajas detektivbyrå avslöja det snillrika 
spelet bakom halsbandets försvinnande? Och vart tog egentligen Valeria von Konkarongens träben vägen?. 

MediaNr: P33646 

Faktaböcker 

Beppe mår konstigt 

av Beppe Singer. Bokförlaget Hedvig, 2021. 

1 vol., 34 s. tryckt punktskrift. 

Del 2 i serien som börjar med Godisproblemet Beppe mår konstigt. Kan han ha feber? Eller har han ätit 
något dåligt? Farmor lär Beppe om matens väg genom kroppen. Men nej, det verkar inte vara orsaken. Det 
kanske har att göra med den nya tjejen i klassen, som Beppe inte vågar hälsa på? Nioåriga Beppe och hans 
knasiga farmor undersöker tillsammans olika ämnen; från naturvetenskap till samhällskunskap, och gör 
roliga experiment. 

MediaNr: P33696 

Böcker på andra språk än svenska 

Böcker för barn 

Matilda 

av Roald Dahl. Puffin, 2016. 

8 vol., 726 s. tryckt punktskrift. 

Matilda är en högst ovanlig flicka som redan vid 5 års ålder läser klassiker och löser invecklade tal. Men 
hennes föräldrar hunsar henne och i skolan har hon en rektor som avskyr barn. Men med hjälp av sin 
intelligens och magi triumferar Matilda över både föräldrar och rektor samt räddar skolan och sin egen 
underbara klasslärare. Rysansvärd, men rysligt rolig historia. Punktskriftsbok på engelska. 

MediaNr: P33698 


