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Litteratur för vuxna
Skönlitteratur
Barmhärtighetssystrarna
av Elvy Ahlbeck. Inläst av Britt Ronström. 4 tim, 44 min.Talbok med text.
En novellsamling om ondska, tragikomedi, illvilja, enfald och relationer. Barmhärtighetssystrarna är en grupp
äldre kvinnor som inte längre känner sig behövda. Genom att hjälpa ensamma människor känner de sig
levande igen. Men frågan är om de hjälper eller stjälper? E.L.A., 1931-2001, svensk författare och lärare
som skrev kriminalromaner och publicerade noveller i dagspressen.
MediaNr: CA43569

Trojanen
av Mats Ahlstedt. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 10 tim, 26 min.Talbok med text.
Fristående del 4 i serien om profileraren Ella Werner vid Göteborgspolisen. När Linnea och Kristoffer gör slut
hotar han att lägga ut nakenbilder på henne. Kort därpå knivhuggs han till döds av en okänd gärningsman.
Snart mördas ytterligare två unga män. Före sin död utvecklade Kristoffer ett dataspel som spåddes bli en
världssuccé. Polisen tror att det kan finnas ett samband mellan morden och spelet, men sanningen visar sig
vara värre än så.
MediaNr: CA43935

En katts resedagbok
av Hiro Arikawa. Inläst av Ingemar Nygren. 7 tim, 33 min.Talbok med text.
Katten Nana blir efter en olycka omhändertagen av Satoru. I en silverfärgad van ger de sig av på en resa
genom i Japan. De träffar vänner och alla verkar intresserade av den lilla katten. Men när det går upp för
Nana varför de egentligen är ute och reser brister hans hjärta och han gör allt för att få ett slut på äventyret.
En stillsam berättelse om vänskap och glädjen till de små saker som kan skänka stor glädje.
MediaNr: CA44080

Folk med ångest
av Fredrik Backman. Inläst av Eva Werning. 11 tim, 33 min.Talbok med text.
Under en lägenhetsvisning tar en misslyckad bankrånare en brokig skara spekulanter och en
överentusiastisk mäklare som gisslan. Tillslut ger rånaren upp och släpper alla, men när polisen kort därpå
stormar lägenheten är den tom. I de efterföljande vittnesförhören berättar alla sin version om vad som
egentligen hände. Men hur lyckades rånaren smita? Och varför är alla så arga? Humoristiskt
pusselmysterium.
MediaNr: CA43958

Mörk labyrint, en spänningsroman med Anna Pigeon
av Nevada Barr. Inläst av Helena Gripe. 14 tim, 20 min.Talbok med text.
Del 7 i serien som börjar med Stum rädsla. Långt inne i en av grottgångarna i nationalparken Carlsbad
Caverns skadas en medlem av en kartläggningsgrupp av en fallande sten. En räddningsoperation dras
igång. Anne Pigeon som arbetar som ranger i en grannpark får veta att den skadade är Frieda, en vän till
henne, och att hon bett att Anne ska komma. När Anne till slut når fram viskar Frieda: "Det var ingen
olycka.".
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MediaNr: CA43963

När repet brister
av Belinda Bauer. Inläst av Marika Bergström. 12 tim, 10 min.Talbok med text.
För tre år sedan lämnades den nu 14-årige Jack och hans systrar i bilen när deras mamma gick för att
hämta hjälp. Hon kom aldrig tillbaka. Nu kämpar Jack för att ta hand om sig själv och sina systrar. En ung
kvinna i grannskapet väcks av en inkräktare. När hon jagat bort inkräktaren hittar hon en kniv med
meddelandet " jag kunde ha dödat dig" i sängen och dras in i ett drama som hade sin början tre år tidigare.
MediaNr: CA44270

Damm
av Claire-Louise Bennett. Inläst av Eva Werning. 5 tim, 3 min.Talbok med text.
En kvinna har dragit sig undan från det myllrande livet och framlever sina dagar i avskildhet, i ett hus i en
liten stad vid havet. Handlingen pågår inte bland människorna utan inom henne. Vi hör en egensinnig och
kompromisslös röst som talar om att odla aubergine, hur man bör tillreda sin gröt, om möten med kor. Förf.
skriver i kortare och längre vinjetter fram ett sinne i rörelse och tecknar i lager på lager bilden av en kvinna i
förändring.
MediaNr: CA43770

Toktanten
av Birgitta Bergin. Inläst av Ann Döbling. 10 tim, 0 min.Talbok med text.
Semestern har börjat och Lena och Fredrik är i sommarhuset. De har sett fram emot att ha familjen samlad,
grilla tillsammans och njuta av västkustens salta stänk. Men det blir inte så. De har fått en ny granne och hon
tycks vilja göra allt för att förstöra deras idyll. Plötsligt är dörrar stängda och folk ser sig om över axeln. Den
hotfulla stämningen förvärras och till slut är alla i Lövudden indragna i ett drama som ingen vet slutet på.
MediaNr: CA43999

Agathe
av Anne Cathrine Bomann. Inläst av Ingemar Nygren. 2 tim, 56 min.Talbok med text.
En roman om kärlek, död, livsglädje och ensamhet. En livstrött psykiater i 40-talets Paris räknar dagarna till
pensionen. Men allt ställs på ända när han motvilligt tar emot en ung kvinna som absolut vill gå i terapi hos
just honom. Samtalen med patienten Agathe får honom allt mer ur balans, vem av dem är det som behöver
hjälp egentligen? Författaren skriver med lätthet och humor om tunga ämnen. A.C.B., 1983-, dansk författare
och psykolog.
MediaNr: CA43761

Alla människor har av naturen ett begär att få veta
av Nina Bouraoui. Inläst av Linda Norgren. 4 tim, 30 min.Talbok med text.
Det är 1980-talet och författarjaget är 18 år gammal. Hon berättar om åtrå som blev till en identitet och en
kamp. Fyra kvällar i veckan går hon till Kat, en klubb för bara kvinnor på Rue de Vieux-Colombier. Hon söker
kärlek och lär sig allt om underkastelse och våldsamhet. Våldsamheten förenar henne med barndomens och
ungdomens Algeriet med dess poesi och natur - otämjd, jungfrulig och brutal.
MediaNr: CA43875

Moa och Miranda
av Monica Byekwaso. Inläst av Örjan Blix. 0 tim, 59 min.Talbok med text.
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På Moas gruppboende har det flyttat in en ny hyresgäst. Moa är nyfiken. Hon smyger ut i korridoren. Då slås
dörren upp. Den nya hyresgästen har grönt hår och svart smink runt ögonen. Hon är snygg och jättearg.
"Vad glor du på!" skriker hon till Moa. Först blir Moa också arg men sen händer något i hennes kropp. Är det
så här det känns när man blir kär första gången man träffar någon? Men hur ska Moa få den nya tjejen att bli
kär i henne? Lättläst.
MediaNr: CA43980

Marionetten
av Daniel Cole. Inläst av Camilla Eriksson. 15 tim, 49 min.Talbok med text.
Del 2 i serien Fawkes & Baxter som börjar med Trasdockan. En kropp hittas hängande från Brooklyn Bridge
med ordet BETE inristat i bröstet. Då det bedöms ha en koppling till "Trasdockemorden" kallas Emily Baxter
in av FBI. Hon tror att det rör sig om en copycat. Men när ett lik hittas i även London, med ordet
MARIONETT inkarvat i huden, slutar hon tvivla. Fler mord sker, på bägge sidor Atlanten. Vem var betet
ämnat för? Och vilka är marionetterna?.
MediaNr: CA44046

Mörk och helig natt
av Michael Connelly. Inläst av Åke Lindgren. 11 tim, 37 min.Talbok med text.
När kriminalaren Renée Ballard klockan tre på natten kommer till polisstationen i Hollywood upptäcker hon
en främmande man som rotar i ett skåp med gamla mappar. Inkräktaren är den pensionerade inspektören
Harry Bosch som jobbar med ett olöst fall. Ballard sparkar ut honom men kollar sedan själv upp fallet - en
15-årig flicka som blivit brutalt mördad och dumpad i en container. Hon bestämmer sig att för att gå samman
med Bosch för att hitta flickans mördare.
MediaNr: CA43865

Vernon Subutex
av Virginie Despentes. Inläst av Örjan Blix. 11 tim, 8 min.Talbok med text.
Del 2 i en trilogi. Vernon Subutex har blivit osynlig, han är hemlös och han faller fritt i ett samhälle som inte
längre räknar honom som en människa. Han drar sig undan och slår sig till ro under ett träd i
Buttes-Chaumontparken, belägen högt över Paris. Snart börjar folk komma till honom för att få råd, mycket
motvilligt finner sig Vernon i centrum som ett slags messias och guru. Satirisk roman över det moderna
Frankrike.
MediaNr: CA43688

Roman utan namn
av Thu Hương Dương. Inläst av Elisabet Thorborg. 10 tim, 37 min.Talbok med text.
Quan har befunnit sig i fält sedan han var arton. Tillsammans med sina barndomsvänner gick han full av
framtidshopp och övertygelse med i den nordvietnamesiska armén för att utkämpa det som i Vietnam kallas
"Det amerikanska kriget". Men tio år senare är alla illusioner bortblåsta. När han under en permission
återvänder till sin hemby blir det tydligt för honom hur kriget brutit ner en hel generation av vietnameser.
D.T.H., 1947- , vietnamesisk författare vars böcker är förbjudna i hemlandet.
MediaNr: CA43784

Fyrahundrafyrtio år
av Lina Ekdahl. Inläst av Camilla Bard. 0 tim, 56 min.Talbok med text.
L.E., 1964 -, är poet och dramatiker. Detta är hennes sjunde diktsamling.
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MediaNr: CA43848

Dockleken
av Caroline Engvall. Inläst av Marika Bergström. 10 tim, 17 min.Talbok med text.
Del 3 i serien som börjar med Ärren vi bär. Tv-profilen Amelia Ekdahl hittas mördad utanför sin villa i Gamla
Enskede. På mordplatsen hittas en porslinsdocka som placerats framför liket. Kriminalkommissarie Ulrika
Stenhammar får ansvar för utredningen som snart kompliceras när dockor hittas även i anslutning till andra
mord. När mordgåtan närmar sig sin lösning inser Ulrika att hon är djupare inblandad i fallet än hon har anat.
MediaNr: CA44103

Firman Åbergson
av Erik Fahlman. Inläst av Anita Molander. 9 tim, 26 min.Talbok.
Den maktlystne Wilhelm Åbergson avslöjas, bakom sin disk, som en märklig dubbelnatur, kluven mellan
Stora & Lilla reviret. Mot dagens petitesser med en strut karameller eller ett hekto såpa ställs luncher med
landshövdingen om hur järnvägen ska dras och en diskret bankirrörelse. Boken utkom 1914 och blev en stor
kommersiell framgång och översattes till många språk. Etnologen Sigurd Dahlbäck, 1866-1932, gav ut
boken under pseudonymen Erik Fahlman.
MediaNr: CA43652

Vindarnas hus
av Göran Falk. Inläst av Lo Thorsdotter. 6 tim, 13 min.Talbok.
Del 5 i serien Vallonerna som börjar med Blodstenen. Jean och Orm har rymt från det svenska knektlivet i
Estland men resan hem blir inte som de tänkt sig. Fast när kärleken väntar i ett annat land gör det kanske
inte så mycket att resan går åt fel håll - den blir båda lång och äventyrlig.
MediaNr: CA43859

Mördarens väg, psykologisk thriller
av Martin Falkman. Inläst av Helena Gripe. 6 tim, 33 min.Talbok med text.
Daniel bär på en mörk hemlighet. Bakom fasaden som ömsint make och far döljer sig en sadistisk längtan.
Han längtar efter att döda. Daniel har tagit kontakt med en man som vill avsluta sitt liv och erbjuder pengar i
utbyte mot att få döda. Nu ska de skriva ett dödskontrakt och Daniels våldslängtan blir allt svårare att hålla
hemlig. Kanske anar hans omgivning något?.
MediaNr: CA43627

Var och en för sig
av Jens Ganman. Inläst av Malin Sternbrink. 11 tim, 52 min.Talbok med text.
Tre individer lever i det fördolda. De vet inte att de är på väg mot en gemensam och våldsam brytpunkt. De
tre personerna är Callcentersubban, som är besatt av hämnd och planerar något fruktansvärt. Skabbräven,
som inte har några minnen från sitt tidigare liv och vill bli lämnad ifred. Han sover vid motorvägen med en
herrelös hund. Varumärket, som har pengar, status och underdåniga tjänare men bara vill fly och försvinna.
MediaNr: CA43795

Skallarna
av Mattias Hagberg. Inläst av Lena Löfvenborg. 5 tim, 8 min.Talbok med text.
Fristående del två som börjar med Syndavittnet. En författare har slutat skriva och isolerat sig i sin lägenhet.
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En dag får han ett paket som innehåller en bild föreställande sex kranier. Kort därpå tar han också emot ett
gammalt manuskript från en expedition. Han förstår inte vem det kommer ifrån eller varför det har skickats.
Han påbörjar en resa norrut, mot en plats ingen vill besöka. Vad är det egentligen han är på spåren?
Spänningsroman.
MediaNr: CA44023

Den som ser
av Joe Heap. Inläst av Helena Gripe. 11 tim, 51 min.Talbok med text.
Nova är 32 år, talar fem språk, är tolk på polisen och blind sedan födseln. Hon erbjuds en operation som kan
ge henne syn. Hon oroar sig. Hur kommer det bli att se? Kate är arkitekt och gift med Tony. Ett gräl slutar
med att hon får ett slag mot huvudet och hamnar på sjukhuset. Där möter hon Nova. Nova är utmattad av
alla synintryck och även Kate står vid ett vägskäl. Tillsammans inser de att livet de hittills levt kanske inte
varit det rätta?.
MediaNr: CA43863

Astroekologi
av Johannes Heldén. Inläst av Peter Carlsson. 1 tim, 14 min.Talbok.
Astroekologi är ett interdisciplinärt projekt med ekologiskt fokus. I samband med att boken utkommer sätts
en genreöverskridande föreställning upp på Dramaten. Det är ett flöde av text och bild som sammantagna
bildar en fragmentarisk berättelse om ett liv som kanske funnits - lämningar, tecken och minnen av en
civilisation. Skönlitteratur för seende. Talboken läses med stöd av den digitala texten eller med den tryckta
boken jämsides.
MediaNr: CA44004

Familjereceptet
av Veronica Henry. Inläst av Anna Döbling. 11 tim, 8 min.Talbok med text.
Laura Griffins hem håller på att förändras. Båda döttrarna har lämnat boet och tanken på huset på Lark Hill
utan allt spring och skratt är helt främmande för henne. Kanske kommer hon nu få tid för sig själv för en
gångs skulle, och även för maken Dom. Men när en hemlighet briserar i deras äktenskap raseras Lauras
värld. Hon finner tröst i sin mormors receptbok. Genom recepten och dess historier börjar Laura hitta tillbaka
till sig själv. Feelgood.
MediaNr: CA43787

Rosshalde
av Hermann Hesse. Inläst av Hans Sandquist. 6 tim, 2 min.Talbok.
Som ett förföljt djur samlar sig till det räddande språnget skapade konstnären Johann Veraguth under den
sista, upprörda sommaren på Rosshalde sitt största mästerverk. En man och en kvinna, båda försjunkna i
sig själva, och mellan dem ett barn som strålade av sitt eget ljus, utan en aning om de moln som hopade sig
över deras huvuden. Det var en bild av hans egen livssituation. Utkom i original 1914. H.H., 1877-1962,
tyskfödd schweizisk författare.
MediaNr: CA44021

Hem till Scupper Island
av Kristan Higgins. Inläst av Karin Rosén. 12 tim, 29 min.Talbok med text.
Nora Stuarts liv förändras den dagen hon blir påkörd av en saneringsbil. Ena stunden är hon en
framgångsrik läkare och nästa vaknar hon upp på en brits och hör sin pojkvän stöta på den snygga
sjuksköterskan. Nora beger sig tillbaka till Scupper Island - den lilla ön vid Maines kust där hon växte upp.
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Dags att möte allt hon försökt förtränga: en speciell mamma, en syster som sitter i fängelse och minnen från
sista året i High School. Feelgood.
MediaNr: CA43758

Jag glömmer ingen
av Gunvor Hofmo. Inläst av Helena Gripe. 2 tim, 39 min.Talbok med text.
Dikter av Gunvor Hofmo, 1921-1995, en av Norges mest betydelsefulla moderna poeter. På grund av
sjukdom låg hon flera gånger inlagd på sjukhus, vilket hon kom att skildra i sin senare diktning där krigets
lidanden, sorg, förlust och sjukdomstillvaro är återkommande teman. Boken presenteras i urval och i tolkning
av Eva Runefelt och Staffan Söderblom.
MediaNr: CA43857

Varje steg du tar
av Lisa Jewell. Inläst av Anno Lindblad. 10 tim, 15 min.Talbok med text.
Efter fyra år på Ibiza återvänder Joey till sin hemstad Bristol. Med sig har hon sin nyblivne make Alfie. Tills
dess att de hittar något eget får de bo hos Joeys storebror. Joey blir intresserad av en granne: en rektor,
dubbelt så gammal som henne och oerhört snygg. Snart börjar hon spionera på honom och en harmlös
förälskelse blir till ren besatthet. Thriller med familjehemligheter, passion och oförklarliga mord.
MediaNr: CA44087

Se mig falla
av Mons Kallentoft. Inläst av Anna Döbling. 11 tim, 17 min.Talbok med text.
Del 1 i serien Palma. Privatdetektiven Tim Blancks dotter försvinner under festresa till Mallorca. Han svär att
aldrig sluta leta flyttar till Palma. När han tre år efter dotterns försvinnande utreder en otrohetsaffär snubblar
han på något oväntat. En mörk värld av girighet och korruption lurar under idyllens yta. Snart tycker han sig
ana spåren efter dottern och kastar sig ut i jakten på sanningen.
MediaNr: CA44102

Blott en begravning
av Ewa Klingberg. Inläst av Britt Örnehed. 6 tim, 41 min.Talbok med text.
Del 2 i serien om Begravningsbyrån Tranan som börjar med Där rosor faktiskt dör. Medan höstlöven faller till
marken ägnar sig Sandra åt att få bukt med sin mosters begravningsbyrå. I hopp om att hitta en köpare till
Tranan fixar hon både siffror och inredning. Därefter ska hon äntligen få tid att krypa upp i soffan med en
kopp te och njuta av lugnet. Men en avliden skådespelare tvingar henne istället att arbeta hårdare än
någonsin.
MediaNr: CA44019

En främling i mitt hus
av Shari Lapena. Inläst av Marika Bergström. 9 tim, 31 min.Talbok med text.
Det nygifta paret Tom och Karen bor i ett fint område utanför New York. En kväll vaknar Karen upp på
sjukhus utan att veta hur hon hamnat där. Hon får veta att hon tappat kontrollen över sin bil i en stökig del av
stan. Polisen menar att hon varit ute i skumma ärenden. Tom tror dem inte, men Karens bästa vän är inte
lika säker. Karen minns ingenting. När hon äntligen får komma hem från sjukhuset märker hon att någon har
varit inne i deras hus.
MediaNr: CA44040
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Brevet till Alice
av Malin Letser. Inläst av Ylva Törnlund. 8 tim, 24 min.Talbok med text.
Alice har inte levt det liv hon velat och nu är det försent - hon har accepterat sitt öde. När ett brev från det
förflutna dyker upp med posten blir det en tuff påminnelse om allt hon kunnat få, men aldrig fick uppleva.
Hon föraktar sig själv för sin feghet. Men så kommer den levnadsglada och orädda Nahid in i Alice liv. När
hon får nys om brevet bestämmer hon sig för att göra allt för att Alice ska följa sitt hjärta - en gång för alla.
Feelgood.
MediaNr: CA43812

Jag kan inte sluta gråta
av Anne Liljeroth. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 6 tim, 5 min.Talbok med text.
Josefin har alltid sett på sig själv som den starka, men plötsligt står hon där - tom, värdelös och ensam.
Utmattningen har drabbat henne. Rädslan är värst och hon söker efter svar. Kommer hon att bli hel igen?
Människorna runtomkring blir allt mer otåliga - hur länge ska det här pågå? Tillslut tvingas Josefin ta ett
beslut hon länge fruktat. A.L., 1963-, svensk författare, har själv varit drabbad av utbrändhet.
MediaNr: CA43951

Du ber mig beskriva en flod, dikter
av Barbro Lindgren. Inläst av Helena Gripe. 0 tim, 35 min.Talbok med text.
En omisskännlig diktsamling av Barbro Lindgren. Präglad av vemod med en dos humor. Naturen är ständigt
närvarande. I det lilla formatet fångas frågorna om liv och död bland djuren och människorna i det öländska
landskapet under den varma sommaren 2018.
MediaNr: CA43768

Vardagar
av Ulf Lundell. Inläst av Örjan Blix. 14 tim, 3 min.Talbok med text.
Uppföljare till Vardagar som utkom 2018. Ulf Lundell skriver i dagboksform om både personliga och
samhälleliga händelser. Han tillbringar sina dagar på gården på Österlen; målar, skriver, komponerar musik
och tar del av yttervärlden främst genom tidningar och tv. Han beskriver ömsint naturen omkring honom fåglar, växter och vädrets växlingar. Och han skriver om sin vanmakt, vrede och vämjelse över
klimatförändringar och högerpopulism.
MediaNr: CA44083

Familjen, en Erik Ljung-deckare
av Lotta Lundh. Inläst av Åke Lindgren. 9 tim, 47 min.Talbok med text.
Del 1 i serien Sunnepolisen. En ung kvinna har försvunnit i Sunne. Kriminalkommissarie Erik Ljung
upptäcker snart en koppling mellan henne och den undre världen. Frågan är om hon försvunnit frivilligt eller
om hon utsatts för brott? Kort därpå försvinner 15-åriga Saga från den årliga folkparksdansen. Erik Ljung
befarar att det är samma gärningsman som ligger bakom och att fler unga kvinnor är i fara.
MediaNr: CA43786

Om allt vore annorlunda
av Sanna Mac Donald. Inläst av Anna Döbling. 7 tim, 59 min.Talbok med text.
När Evert dyker upp på barnhemmet väcks känslor i Rune som han inte alls känner igen. Anna älskar Tove.
Hon är gift med Mattias och vill inte utsätta honom och deras två barn för en skilsmässa. Samtidigt kan hon
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inte heller släppa Tove. På ett ålderdomshem på Öland sitter Douglas och längtar efter att komma hem. Han
är glad för livet han fick men sörjer det han förlorade. Tre generationer, två förbjudna kärlekshistorier, tusen
normer att bryta.
MediaNr: CA44037

Dödligt hot, en Homandeckare
av Jan Mårtenson. Inläst av Marika Bergström. 10 tim, 23 min.Talbok med text.
Två nyckelpersoner i en terroristorganisation sitter häktade. Ett anonymt brev anländer till regeringskansliet:
släpps inte de intagna kommer ett kärnvapen, med en sprängstyrka som bokstavligen kan utplåna halva
Stockholm, att detonera. Antikhandlaren Johan Kristian Homan dras - mer eller mindre oförskyllt - in i ett
mardrömslikt scenario med kidnappning, intriger på internationell nivå och ond, bråd död.
MediaNr: CA44098

Arvet från familjen Palmisano
av Rafel Nadal. Inläst av Magnus Demitz-Helin. 11 tim, 5 min.Talbok med text.
En roman om starka familjeband som utspelar sig i en liten by bland bergen i södra Italien. Vito och
Giovanna föds nästan samtidigt och blir oskiljaktiga. Vito är den enda överlevande mannen i sin familj efter
första världskriget och hans mor skyr inga medel för att skydda sin son från förbannelsen som hemsöker
släkten. Men när andra världskriget bryter ut ställs relationerna på sin spets. Rafel Nadal, 1954-, katalansk
författare.
MediaNr: CA43759

Lyktsken
av Michael Ondaatje. Inläst av Aminata Grut. 9 tim, 25 min.Talbok med text.
I samband med krigsslutet överges tonåringarna Nathaniel och Rachel av sina föräldrar som i all hast lämnar
London. En bekant till deras mor tar över ansvaret för dem. Han kallas för Nattfjärilen och verkar vara en
olämplig beskyddare. Hans vänner är en excentrisk samling kvinnor och män som verkar ha bestämt sig för
att skydda syskonen. Men varför? I vuxen ålder försöker Nathaniel förstå vad som hände åren efter kriget
och hans mors roll i det.
MediaNr: CA43689

Sammanbrott
av B A Paris. Inläst av Sari Eliasson. 9 tim, 46 min.Talbok med text.
En kväll mitt under ett skyfall tar Cass en genväg genom skogen. Hon råkar bevittna ett brott som orsakar en
kvinnas död. Kunde hon ha räddat kvinnan? Tankarna går inte att slå bort och hon börjar glömma olika
sakar. Har hon tagit sina tabletter? Har hon slagit på larmet till huset? Om man inte kan lita på sig själv, vem
kan man då lita på? Hon får flera telefonsamtal där ingen säger något. Är det någon som iakttar henne?.
MediaNr: CA41950

Det vackra mysteriet, kommissarie Gamache
av Louise Penny. Inläst av Anna Godenius. 16 tim, 25 min.Talbok med text.
Del 8 i serien om kommissarie Gamache som börjar med Mörkt motiv. I ett kloster utanför Québec lever ett
tjugotal munkar i frid. Klostret är stängt för omvärlden och munkarna har avlagt tysthetslöfte, men har trots
detta blivit världskända för sina vackra sångröster. När körens ledare en dag hittas mördad får Armand
Gamache och Jean-Guy Beauvoir tillträde till klostret. Snart ska upptäcka att en av bröderna haft annat än
bön och sång i tankarna.
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MediaNr: CA43883

En ensam färd
av Göran Redin. Inläst av Anna Döbling. 11 tim, 36 min.Talbok med text.
Del 5 i serien som börjar med Ett fjärran krig. Avslutande delen i serien om syskonen från Lövberga i
Östergötland, som utspelar sig under det omvälvande 1600-talet. Karin och Erik befinner sig långt hemifrån.
Karin är i Amsterdam och hennes hemlängtan växer sig allt starkare. Eriks resa genom Europa kantas av
hemliga uppdrag. Hemma på Lövberga går livet sin stilla gång, men en gammal oförrätt kommer upp till ytan
och blir ödesdiger för familjen.
MediaNr: CA43967

Glimt av evigheten
av Margit Sandemo. Inläst av Peter Mattsson. 4 tim, 28 min.Talbok med text.
Del 6 i serien Blåljus som börjar med Alarm. Lisa och hennes kollegor är alltid beredda att rycka ut med sina
ambulanser varhelst någon människa är i nöd. Lisa och Christian får inte mycket tid att njuta av kärleken när
de hela tiden måste ut på farliga räddningsuppdrag. De får ett dramatiskt meddelande att tre män har
förolyckats i den skrämmande Jutulveggen. Det visar sig efter hand att fjället döljer flera dystra hemligheter.
MediaNr: CA43856

De 7 nycklarna, thriller
av Åsa Schwarz. Inläst av Ove Ström. 9 tim, 8 min.Talbok med text.
Rebecka är en av de sju som bär nyckeln till internet. De sju träffas en gång i kvartalet i Washington för att
uppdatera systemet som styr trafiken på internet. Om de inte gör det, kommer nätet att gå ner och alla
moderna samhällen att gå under. När en efter en av de sju råkar illa ut, förstår Rebecka att hon måste gå
under jorden. Åsa Schwarz är författare, säkerhetskrönikör och IT-säkerhetskonsult.
MediaNr: CA43687

För dig ska musiken bara vara ett smycke, berättelsen om Fanny Mendelssohn
av Ellinor Skagegård. Inläst av Carin Ödquist. 7 tim, 47 min.Talbok med text.
De judiska syskonen Fanny och Felix Mendelssohn föds i Preussen i början av 1800-talet. De är musikaliska
underbarn. Fanny förstår att hon förväntas följa en utstakad väg, men Felix får ägna åt sig åt musiken och
blir en av Europas största kompositörer. Fanny trotsar dock tidens motstånd och komponerar runt 500 verk.
En berättelse om nedtryckt genialitet och om de begränsningar som skapande kvinnor, men även judar, fått
leva under genom historien.
MediaNr: CA43966

Vaka över dem som sover
av Sigbjørn Skåden. Inläst av Elisabet Thorborg. 7 tim, 25 min.Talbok med text.
Konstnären Amund Andersen kommer till Kautokeino, centrum för samisk kultur och utbildning, för att arbeta
med sin första separatutställning. Medan han konstruerar sitt huvudverk börjar samhällets mörka och
obehagliga förflutna komma ikapp honom. Växelvis skildras Amunds släkthistoria bakåt i tiden i de samiska
bygderna i Skånland. Roman inifrån ett samiskt samhälle, om en gränsöverskridande konstnär och om
våldsamma övergrepp som går i arv.
MediaNr: CA43964
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Dolt i vatten
av Catherine Steadman. Inläst av Lo Thorsdotter. 13 tim, 3 min.Talbok med text.
Erin är dokumentärfilmare och Mark är investeringsrådgivare på en bank. De är passionerat förälskade i
varandra, nygifta och på idyllisk smekmånad i solen på ön Bora Bora i Franska Polynesien. Så förändras allt
när de under en dykning gör en chockerande upptäckt i vattnet. De måste bestämma sig om de ska
rapportera det till någon eller inte. Deras beslut sätter igång en kedja av händelser med katastrofal utgång.
Thriller.
MediaNr: CA41826

Staden
av Camilla Sten. Inläst av Marika Bergström. 11 tim, 43 min.Talbok med text.
För 60 år sedan försvann niohundra människor från den lilla staden Silvertjärn i Norrland. Var det en olycka?
Ett massjälvmord? Eller hade den lokala väckelserörelsen något med det att göra? Den unga
dokumentärfilmaren Alice har under sin uppväxt fått höra om händelsen av sin mormor. Nu är hon på väg till
Silvertjärn med sitt filmteam för att ta reda på sanningen. Så fort de kommer fram börjar de se oförklarliga
saker och höra konstiga ljud.
MediaNr: CA43933

Trumslagaren
av Per Olof Sundman. Inläst av Hans Sandquist. 1 tim, 38 min.Talbok med text.
Det var ett år när osedvanligt många unga karlar drog ner genom dalen för att göra sin plikt. Den som bodde
högst upp och längst bort var Kåre, hans far ägde utgården vi en sjö som hette Jaurjare. Vid Röursjön får
han sällskap av tre andra ynglingar. Tillsammans skidar de ner genom öde trakter, möts av både onda
blickar och goda gärningar. Och slitningarna i gruppen ökar. Novell från 1957 som ursprungligen
publicerades i samlingen Jägarna.
MediaNr: CA43887

Skytten
av Per Olof Sundman. Inläst av Magnus Demitz-Helin. 8 tim, 21 min.Talbok med text.
Det är älgjakt i den jämtländska fjällbygden. Ett skott faller, en död inträffar. Vad har egentligen hänt?
Bybornas reaktioner dagen efter skiftar. Författaren skildrar objektivt och realistiskt faktiska händelser,
samtal och människor, utan psykologiska analyser eller djuplodningar. Denna miniatyrvärld är en förminskad
spegelbild av hela vårt samhälle, av våra sociala relationer och mänskliga kontakter. Utkom 1960.
MediaNr: CA44044

Lägenheten
av Nora Szentiványi. Inläst av Eva Werning. 6 tim, 49 min.Talbok med text.
1970 lever fyra personer i en liten lägenhet i Ungern, ett spädbarn, hennes föräldrar och hennes mormor. En
dag har föräldrarna tagit barnet med sig för att fly den totalitära regimen och endast mormodern är kvar.
Historien berättas av det vuxna barnbarnet. Genom minnen från besök hos mormodern försöker hon
återskapa hennes liv. Det blir en dubbel berättelse om flykt och att skapa ett liv någon annanstans och om
att stanna kvar leva i en diktatur.
MediaNr: CA43785

Förrädaren
av Gabriella Ullberg Westin. Inläst av Magnus Demitz-Helin. 12 tim, 21 min.Talbok med text.
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Del 5 i serien som börjar med Ensamfjäril. Ett mord på en rastplats utanför Hudiksvall blir upptakten till
kriminalinspektör Johan Rokkas svåraste och mest personliga utredning hittills. Viktor Berg ska snart friges
från Hall. Ett nytt liv tillsammans med flickvännen Mira finns äntligen inom räckhåll. Men tillvaron rasar när
han blir utsatt för utpressning och han sätter hela deras framtid på spel. Johan Rokka står inför ett fall med
många förgreningar i Stockholms kriminella kretsar.
MediaNr: CA43866

Hissa fler flaggor
av Evelyn Waugh. Inläst av Ingemar Nygren. 8 tim, 8 min.Talbok med text.
Under den vecka som föregick utbrottet av andra världskriget - en tid av väntan och oro som utan ironi kan
kallas fredens sista dagar - var det tre kvinnor som först och främst tänkte på Basil Seal. Det var hans syster,
hans mor och hans älskarinna. Finns det anledning till oro för den käre Basil? Knappast. För Basil är Livet
och London för dyrbara ting för att spelas bort i ett så ovisst företag som kriget mot Hitler. Satirisk roman från
1942. E.W., 1903-1966, engelsk författare.
MediaNr: CA43268

En underbar död
av Emma Ångström. Inläst av Camilla Eriksson. 8 tim, 30 min.Talbok med text.
Julia och Henrik är lyckligt gifta. De har tre barn och Henrik är allt Julia drömmer om. Men en morgon är han
försvunnen. Polisens utredning leder ingenstans, men Julia vägrar att ge upp sökandet. Det hon finner
överraskar henne. Henrik tycks inte vara den han har utgett sig för och Julia förstår att både hon och barnen
är i fara. Psykologisk thriller.
MediaNr: CA43910

Facklitteratur
Bok- och biblioteksväsen
Läsliv, en tidskrift från Myndigheten för tillgängliga medier.
Inläst av Örjan Blix. 1 tim, 13 min.Talbok med text.
Innehåll: Nytt från MTM. Framtiden: tillgänglighet i fokus. Barn och ungdom: boktips. Hur gör man lättläst av
en klassiker? Lättläst: Maria gör entré på LL-förlaget. Bibliotek: så når vi alla. Aktuellt. Nyheter i korthet.
Frågor & svar. 5 frågor. Bokmässan. Tidsfördriv. Boktips.
MediaNr: CA44126

Religion
Som en rörelse, på spaning efter diakoni i vår tid
av Karin Ahlqvist. Inläst av Elisabet Lindberg. 4 tim, 27 min.Talbok med text.
En samling erfarenheter från det diakonala arbetet inom Svenska kyrkan. Bokens syfte är att stimulera
samtal om diakoni bland anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Svenska kyrkan, i dialog med
världen runt omkring. Författarna menar att vi som människor delar livets villkor och vet vad sårbarhet och
utsatthet vill säga. Diakonin är hela församlingens angelägenhet. Karin Ahlqvist och Charlotte Säll är
diakoner i tjänst i församling och på stiftsnivå.
MediaNr: CA43888
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Religionskollision, majoritet, minoritet och toleransens gränser
av Eli Göndör. Inläst av Inga Pyk. 7 tim, 44 min.Talbok med text.
En bok om minoritetserfarenhetens betydelse för integrationen. Arabiska sunnimuslimer har i sina hemländer
oftast levt i en majoritetskultur. Det egna språket och den egna religionen har varit normerande. I Europa
möter de en sekulariserad kristen majoritetsbefolkning som betraktar religionen som en privatsak. Vad
händer när två majoritetskulturer möts? E.G., 1958-, fil. dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi
och Mellanöstern.
MediaNr: CA43824

Vad vill du mig idag?
av Camilla Lif. Inläst av Kristina Bäckman. 11 tim, 35 min.Talbok med text.
Under ett helt år berättar prästen Camilla Lif om något som varje söndags bibeltext har fått henne att fundera
över. Det är korta personliga reflexioner om hur hon i texterna hittar tröst och kraft som hon kan bära med
sig i vardagen. Hennes råd är att man ska vara rädd om mellanrummen: "Om du finner några mellanrum i
din dag, fyll dem inte. Fridlys dem".
MediaNr: CA44099

Mystik
av Tage Lindbom. Inläst av Kristina Bäckman. 4 tim, 37 min.Talbok.
Människan betraktar ofta tingen och den tingliga världen som verklig. Det som sinnena inte förstår ses som
overkligt eller övernaturligt. I en sekulariserad värld uppfattas dessa fenomen alltmer som inslag i den
profana tillvaron. T.L. menar att nutidsmänniskan inte förstår att det gudomliga också är en verklighet och att
mystiken i sin tur är uppenbarelser av denna högre verklighet. I boken söker han finna och beskriva
mystikens eget väsen.
MediaNr: CA44187

Filosofi och psykologi
Nu är det kul igen, från utmattning till arbetsglädje
av Karin Adelsköld. Inläst av Anna Westberg. 4 tim, 4 min.Talbok med text.
Guide, med en rad tips, för hur man ska må bättre genom humor på jobbet. Karin Adelsköld - komiker,
författare, föreläsare - har de senaste fem åren jobbat heltid med att humorcoacha svenska företag och
myndigheter. Hennes budskap är att glada anställda presterar bättre, medarbetare som har kul känner
minskad stress och kunder som får skratta köper mer.
MediaNr: CA44202

Äga, leva, dö, från föremål till egodel
av Tomas Brytting. Inläst av Örjan Blix. 13 tim, 16 min.Talbok med text.
Tomas Brytting, professor i organisationsteknik, frågar sig om föremål kan ge livet mening. Han menar att
föremål under vissa villkor kan bidra till självkänsla och livsmening, de kan bli värdedon och egodelar. För att
nå dit måste man känna sig själv och sina ägodelar på djupet. Det krävs existentiell städning och förmåga att
skilja mellan det meningsfulla och det triviala - asketiska traditioner, existentiell marknadsföring och frivillig
enkelhet.
MediaNr: CA44113
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Aristoteles
av Carlo Natali. Inläst av Örjan Blix. 18 tim, 48 min.Talbok med text.
En heltäckande och djuplodande introduktion till Aristoteles tänkande. Aristoteles var elev till Platon och
lärare till Alexander den store. Han lade grunden för både filosofiska, naturvetenskapliga och humanistiska
forskningsfält: fysik, retorik, statskunskap och logik. Hans vetenskapliga metod håller än idag. Carlo Natali är
professor i antik filosofisk historia. Aristoteles, grekisk filosof verksam i Aten på 300-talet före Kristus.
MediaNr: CA43543

Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom
av Sissela Nutley. Inläst av Inläst av Ove Ström. 9 tim, 20 min.Talbok med text.
En bok om skärmtid, för alla som funderar över sitt eget och sitt barns beteende. Vi kollar mobilen hundratals
gånger om dagen och bråkar med våra barn om skärmtid. Just nu ställs högre krav än någonsin på hjärnans
förmåga att hålla fokus och inte bli distraherad. Hjärnforskaren Sissela Nutley diskuterar vilken roll tiden
framför skärmen spelar för hur vi mår och hur vi ska förhålla oss till digitaliseringens möjligheter utan att
bränna ut oss.
MediaNr: CA43699

Ett bättre jag, hur självhjälp (inte) förändrade mitt liv
av Marianne Power. Inläst av Malin Halland. 11 tim, 24 min.Talbok med text.
En alltför tidig söndagsmorgon vaknar journalisten Marianne Power bakis, ångestfylld och med ett tomt
banksaldo. Hur hamnade hon här? Trots en livslång förkärlek för självhjälpsböcker har hon aldrig lyckats bli
en balanserad person. Power beslutar sig för att testa en självhjälpsbok i månaden i ett år och följa den till
punkt och pricka. Hennes experiment blir början på ett år som utmanar och ger nya perspektiv på ett lyckat
liv.
MediaNr: CA44148

Litteraturvetenskap
Bakom Alfons, Gunilla Bergström in på livet
av Klas Gustafson. Inläst av Eva Werning. 8 tim, 55 min.Talbok med text.
Biografi över författaren och bildskaparen Gunilla Bergström. Hon har under sin femtioåriga karriär hållit sig i
bakgrunden: "Man är väl en ensamvarg, utan att tycka att det är snyftigt". Hon föddes 1942 i Göteborg där
hon också tog journalistexamen. Debutboken kom 1971 och fyra år senare blev hon författare på heltid.
Förutom barnboksklassikern Alfons Åberg har hon skapat rimböcker, vistexter och libretton.
MediaNr: CA44096

Ensamvargar, Stig Ahlgrens 1900-tal
av Ulrika Milles. Inläst av Ove Ström. 15 tim, 59 min.Talbok med text.
Dubbelbiografi över Stig Ahlgren, en av 1900-talets främsta skriftställare och hans livskamrat Berit Tengroth,
skådespelerska och kritiker. Ahlgren var som kritiker inflytelserik och hänsynslös; en skicklig stilist med vass
penna. Litteraturkritikern Ulrika Milles skildrar en tillvaro med fram- och motgångar, priset att vara en offentlig
person, kärleken till litteraturen och den mellan två människor som varken kan leva med eller utan varandra.
MediaNr: CA44001

Ett andra anstånd
av Jan Myrdal. Inläst av Hans Sandquist. 14 tim, 59 min.Talbok med text.
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Skriftställaren Jan Myrdal, 1927- , rannsakar det egna jaget. Han säger själv att boken inte är en biografi, än
mindre en redovisning av vad han skrivit och publicerat de senaste 75 åren. Han söker "i stället att bortom
skamgränsen skala jaget". Det handlar mycket om döden; han har fått ett andra anstånd efter det att han inte
avled i sepsis på Karlskoga lasarett den 16 augusti 2015. Orden har antecknats allteftersom sedan dess
fram till november 2018.
MediaNr: CA43779

Konst, musik, teater och film
Mina nöjesbekanta - från A till Ö
av Christer Borg. Inläst av Patrik Nyman. 7 tim, 47 min.Talbok med text.
C.B. har under nästan sex decennier arbetat som nöjes- och TV-journalist. Genom åren har han mött många
artister, skådespelare, komiker, sångare och musiker. I den här boken berättar han om några av mötena.
Han skriver bland annat om varför Lill Lindfors var så intresserad av pausknappen på hans bandspelare,
vem som lärde Quincy Jones "Helan går" och vad svindlaren Johnny Bode sa till Povel Ramel när de
träffades på en flygplats i Paris.
MediaNr: CA43788

Swedish grace
av Gunnela Ivanov. Redaktör: Eric Ericson. Inläst av Anna Westberg. 7 tim, 30 min.Talbok med text.
Stilen Swedish Grace dominerade 1920-talets formgivning och arkitektur. Den var modern och
framåtblickande, men vilade samtidigt på ett återblickande fundament och lät sig inspireras av olika kulturer
och stilar. Flera av Stockholms mest kända byggnader är byggda i stilen - stadsbiblioteket, stadshuset och
konserthuset. Den trycka boken är rikt illustrerad och innehåller bilder på både arkitektur, inredning,
utställningar, keramik, textilier osv.
MediaNr: CA43502

Det är farligt att inte sjunga, vad det betyder att sjunga i kör - musikaliskt, psykologiskt och
socialt
av Lars Kristoferson. Inläst av Jens Malmkvist. 11 tim, 20 min.Talbok med text.
En bok för alla som är intresserade av vad som försiggår i en sångkör. Författarna menar att körsång
påverkar både kropp och själ på ett gynnsamt sätt. Körer kan vara allt ifrån stora kända som turnerar i
världen, till små lokala. Gemensamt för alla är att de ger musikalisk glädje och bygger på ett lagarbete som
erbjuder en kombination av intensitet, disciplin och frihet. Lars Kristoferson och Björn Wrangsjö är själva
körsångare.
MediaNr: CA43760

Dröm och skådespel, en introduktion till opera
av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli. Inläst av Anders Palm. 12 tim, 3 min.Talbok med text.
Opera, vad är det egentligen? Med hjälp av musikjournalisten Nicholas Ringskog Ferrada-Noli vågar även
novisen närma sig denna 400 år gamla konstform. Boken består av tre delar där den första förklarar operans
fyra element, den andra går igenom operans historia och den sista guidar läsaren genom tio operor, bland
dem Carmen, Elektra och La Bohème. Boken innehåller även hänvisningar till spellistor på nätet.
MediaNr: CA43695
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Historia
Sverige vid avgrunden, 1808-1814
av Dag Sebastian Ahlander. Inläst av Inga Pyk. 13 tim, 20 min.Talbok med text.
Boken skildrar några dramatiska år i Sveriges historia mellan 1809 och 1814. I början av perioden låg landet
i krig på tre fronter, Gustav IV Adolf störtas i en statskupp och de politiska förhållandena är turbulenta. Efter
några turer väljs en ny kronprins som ska bli Karl XIV Johan, den förste Bernadotte på den svenska tronen.
Under hans tid stabiliseras förhållandena och det moderna Sverige börjar så sakteliga ta form.
MediaNr: CA43647

Hitler, Stalin och Sverige, ett nytt perspektiv på den svenska erfarenheten av andra
världskriget
av John Gilmour. Inläst av Jens Jacobson. 24 tim, 7 min.Talbok med text.
Sveriges agerande under andra världskriget är ett omdebatterat ämne. I den här boken skildras den politik
och det diplomatiska manövrerande som höll Sverige utanför kriget ur ett utifrånperspektiv som sätter in det i
ett större sammanhang. Även beredskapstidens betydelse för hur samhället förändrades och kom att
utvecklas behandlas. Författaren är skotsk historiker.
MediaNr: CA43629

Korea igår och idag, historia, politik och ekonomi
av Gabriel Jonsson. Inläst av Ove Ström. 11 tim, 9 min.Talbok med text.
En bok om Koreahalvöns utveckling från landets äldsta historia till modern tid. Koreas ursprungliga namn är
Chosôn som betyder Morgonstillhetens land. Men stillhet är inte vad som utmärker Koreahalvön. Med sitt
läge mellan Kina och Japan har Korea under årtusenden utgjort slagfält för främmande krigsherrar. Nu
utgörs Korea av två länder med helt skilda samhällssystem, trots sin gemensamma historia. G.J., är docent i
Koreas språk och kultur.
MediaNr: CA43950

Det omaka paret, tjeckernas och slovakernas historia
av Ingmar Karlsson. Inläst av Elisabet Thorborg. 10 tim, 12 min.Talbok med text.
Det här är berättelsen om tjeckernas och slovakernas historia, om Tjeckoslovakiens tillkomst och dess
upplösning. Ett land som fanns på kartan i nära 75 år men som bestod av två folk utan en gemensam
historia. Efter första världskriget ritades Europas karta om. Polen återuppstod efter att ha varit borta från
kartan i 123 år. Jugoslavien samt Tjeckoslovakien bildades. Ingmar Karlsson, f.d. ambassadör i Tjeckien och
Slovakien.
MediaNr: CA43766

Afghanistan och talibanerna, fred till vilket pris?
av Admir Skodo. 1 tim, 21 min.Talbok med text.
Fredssamtal pågår sedan förra året mellan USA och talibanerna om en lösning på den långa, blodiga
konflikten i Afghanistan. Utsikterna för att talibanerna skulle återkomma till makten väcker oro, inte minst
bland kvinnor och hazarer i Afghanistan. Men det är osäkert om samtalen leder till fred, i synnerhet som
talibanerna vägrar att föra en dialog med den afghaniska regeringen och fortsätter med attacker mot militära
och civila mål.
MediaNr: CA44307
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När världen tittade bort, svensken som kämpar mot Daesh i Syrien
av Jesper Söder. Inläst av Örjan Blix. 11 tim, 41 min.Talbok med text.
I maj 2015 reser Jesper Söder till Syrien för att ansluta sig till de kurdiska YPG-trupperna i kriget mot
terrorsekten Daesh (IS). Som så många andra var han förtvivlad och frustrerad över jihadisternas övergrepp
och omvärldens passivitet. Han berättar om sin dramatiska tid i stridszonen och hur erfarenheterna förändrat
honom som människa. En brutal skildring av tillvaron vid fronten, men också en berättelse om kärlek,
vänskap och svek.
MediaNr: CA44109

Romarriket runt, en fiktiv resa i den antika verkligheten
av Emin Tengström. Inläst av Carin Ödquist. 9 tim, 26 min.Talbok med text.
En skildring av det romerska riket utifrån en fiktiv resa som företas av två romare någon gång på 150 talet
e.Kr. Genom männens iakttagelser får läsaren bild av olika provinser i det romerska imperiet när det var som
störst. De olika delarna av riket bjuder på varierande natur, klimat och kultur. Boken kräver inga
förkunskaper. Emin Tengström, 1929-, har varit verksam som lektor i klassiska språk, docent i latin samt
professor i humanekologi.
MediaNr: CA43799

Biografi med genealogi
Käre Moyshe! Käre Shloyme!, brev i skuggan av döden
av Mose Apelblat. Inläst av Anders Palm. 9 tim, 10 min.Talbok med text.
Salomon Schulman och Mose Apelblat - två svenska judar, den ene uppväxt i Malmö, den andre i
Kristianstad. Båda är präglade av den dödens skugga som deras föräldrar bar med sig från upplevelserna
under Förintelsen. I en brevväxling försöker de förstå vad detta arv inneburit för dem. I breven diskuterar de
judisk identitet, antisemistim och inställningen till Israel.
MediaNr: CA43968

Gömmer mig i ljuset
av Rifqa Bary. Inläst av Anita Molander. 6 tim, 46 min.Talbok.
Rifqa Bary växer upp i en konservativ muslimsk familj på Sri Lanka. Föräldrarna är framgångsrika och
barndomen ljus och lycklig. Men när hon efter en olycka mister synen på ena ögat och en manlig släkting
utnyttjar henne sexuellt drar hon vanära över familjen. Hederskulturen är skoningslös. För att försöka
undslippa det sociala förtrycket flyr familjen till USA. Väl där gör Rifqa det mest förbjudna, hon överger islam
och blir kristen.
MediaNr: CA44038

Ingenting är omöjligt
av Jen Bricker. Inläst av Eva Sjöblom. 6 tim, 43 min.Talbok med text.
Jen Bricker föddes utan ben men har sedan barndomen inte sett något hinder för att genomföra fysiska
aktiviteter som att åka rullskridskor, spela vollyboll eller snurra i sidenband tio meter upp i luften. Hon skildrar
sin historia; det är en berättelse om hur Gud från dag ett verkade och visade sig i hennes liv. Öppet och
ärligt vill hon beskriva sina svårigheter men samtidigt hur man kan finna vägen till sann livsglädje.
MediaNr: CA43909
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Sveriges farligaste man
av Ola Brising. Inläst av Åke Lindgren. 14 tim, 16 min.Talbok med text.
Under fyra decennier var L-I.S. en av Sveriges mest omskrivna brottslingar. Han begick spektakulära rån,
sköt mot poliser och rymde flera gånger från hårdbevakade fängelser. Samtidigt som han sågs som ett
monster av många var han även beläst, högutbildad och djupt religiös. Författarna berättar om
Svartenbrandts kriminella liv, men också om hans barndom som innehöll både misshandel och utnyttjande,
och formade honom till den han senare skulle bli.
MediaNr: CA43797

Det skolan inte lärde dig
av Hampus Hedström. Inläst av Dan Bratt. 3 tim, 48 min.Talbok med text.
Biografi över Hampus Hedström, 1996- , som har blivit kändis genom sin Youtube-kanal med över 230 000
prenumeranter. Född i Sunne blev Hampus professionell trollkarl som 12-åring och började trots dyslexi och
dyskalkyli driva eget företag. Han har en halv miljon följare på sina plattformar och 40 miljoner visningar på
sin kanal, och han har varit programledare bland annat för Kids Choice Award och Guldtuben.
MediaNr: CA44183

Ingen
av Nemo Hedén. Inläst av Ove Ström. 6 tim, 49 min.Talbok med text.
Självbiografi av Nemo Hedén, 1987- . Nemo blev känd genom sin medverkan i dokusåpan Kungarna av
Tylösand. Sedan några år tillbaka är han upphovsmannen bakom podcasten Nemo möter en vän, där han i
över 200 avsnitt intervjuar personer i Sveriges kändiselit. Han berättar om uppväxten, festerna,
kändisskapet, drogberoendet och utanförskapet. Och om vägen tillbaka ur beroendet och försoningen med
sig själv och sina närmaste.
MediaNr: CA43796

Överlevaren, en sann historia om en osannolik kvinna
av Sarah Krasnostein. Inläst av Lo Thorsdotter. 10 tim, 57 min.Talbok med text.
Biografi om S.P. som växer upp som pojke, men inte vill något hellre än att passa in. Hon lever som make,
far, transvestit, könskorrigeringspatient och sexarbetare innan hon startar en saneringsfirma specialiserade
på obehagliga uppgifter. På sitt eget vis får hon nu hjälpa utsatta personer - en kvinna som vägrat slänga
sopor i över 40 år, en förvirrad kvinna som lever tillsammans med 38 råttor och en man som stilla förblött i
sitt vardagsrum.
MediaNr: CA44067

Etnografi, socialantropologi och etnologi
Sånt vi bara gör
Redaktör: Jenny Nilsson. Inläst av Anders Palm. 11 tim, 22 min.Talbok med text.
91 korta texter om olika kulturellt och socialt betingade vardagshandlingar. Varje dag gör vi sånt som vi inte
alls funderar över. Vi gör det bara. Varje text kompletteras med en faktaruta med lästips för den vetgirige.
Boken är skriven av en rad forskare inom språk och humaniora. Syftet är att den ska vara underhållande och
samtidigt fungera som diskussionsunderlag i undervisning med kultur och språk i fokus.
MediaNr: CA44039
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Trådarna i väven, på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige
av Maja Hagerman. Inläst av Anna Döbling. 8 tim, 41 min.Talbok med text.
Maja Hagerman - författare och filmare - reser runt i Sverige och möter människor som berättar om sina
hemtrakter. Hon besöker kulturföreningar, bygdegårdar, bibliotek och museer där människor vårdar och
förmedlar historier de håller vid liv. Hennes tankar om det svenska kulturarvet bildar ett slags mentalt
universum; hon tänker på Sverige som en väv ur det förflutna som fortsätter in i framtiden, ett arv som vi
snart ska lämna vidare.
MediaNr: CA44092

Geografi
Virserum, hembygdsbok.
Inläst av Ingemar Jonson. 3 tim, 34 min.Talbok.
MediaNr: CA44311

Jorden runt på 1.000 dagar
av Fredrika Ek. Inläst av Anna Döbling. 4 tim, 3 min.Talbok med text.
Reseskildring om något så ovanligt som en världsomcykling. Fredrika Ek lämnar föräldrahemmet i Sundsvall
på sin fullastade cykel för att återvända 1042 dagar senare. Som ensam kvinna har hon då korsat berg och
öknar, lands- och smärtgränser. Läsaren får vara med om ett riktigt äventyr fullt av skavsår och hemlängtan,
vi får också ta del av Fredrikas möten med kulturer och hennes egna fördomar. F.E., 1991-. Den tryckta
boken är rikt illustrerad.
MediaNr: CA43608

Themsen, från källorna till havet
av Karl G Fredriksson. Inläst av Lottie Johansson. 18 tim, 35 min.Talbok med text.
Historisk och kulturhistorisk färd längs Themsens 346 kilometer. Överallt ser man spåren av människor som
satt sin prägel på England i vidare mening. Där går Caesar och hans legioner över vid ett vadställe, där
möter kung John baronerna vid Runnymede, där ror tre män i en båt på väg mellan sina dråpliga äventyr.
Floden är så mycket mer än bara en vacker vattenled, det är också en kanal som förbinder det förflutna med
det närvarande.
MediaNr: CA43934

Geografins makt, tio kartor som förklarar världen
av Tim Marshall. Inläst av Anders Göransson. 11 tim, 1 min.Talbok med text.
Geografins makt tar upp geografins betydelse för politiken. Boken visar på hur länders inrikes- och
utrikespolitiska handlande bestäms av geografiska förutsättningar som berg, floder och hav. Genom att utgå
från tio kartor förklaras länders och kontinenters politiska utveckling och agerande. Författaren är brittisk
journalist och hans intresse för de geopolitiska frågorna kommer från att han har rapporterat från många av
världens konflikthärdar.
MediaNr: CA43838

Samhälls- och rättsvetenskap
Liberal idédebatt, en specialutgåva av idétidskriften Liberal debatt.
Inläst av Bodil Carr Granlid. 6 tim, 28 min.Talbok med text.
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Lena Andersson, författare och debattör, menar att filosofin och rationellt tänkande är liberalismens bästa
försvar. Hon börjar med att sluta upp bakom Platon i kampen mot sofisterna. Hon jagar sedan deras
efterföljare - in i dagens identitetsvänster, högernationalism och skenliberalismens andra nästen. En
specialutgåva av idétidskriften Liberal Debatt.
MediaNr: CA43847

Fel i bostadsrätt, ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt
av Fredrik Aldmo. 4 tim, 56 min.Talbok med text.
MediaNr: CA44269

Vårt nya land, Sverige efter flyktingkrisen
av Erik Hörstadius. Inläst av Anna Döbling. 7 tim, 43 min.Talbok med text.
Journalisten och debattören Erik Hörstadius har gjort en "roadtrip" genom Sverige för att prata med folk om
den stora flyktinginvandringen 2015. Han sitter i baren på stadshotellet och i lunchrummet på
flyktingförläggningar. Han träffar människor som flytt och människor som tagit emot dem. Hans huvudtes är
att invandringsfrågan varit tabu och att makthavare och de etablerade medierna valt att inte diskutera den
öppet.
MediaNr: CA43809

Den kungliga kleptokratin, makt, manipulation, berikning
av Thomas Lyrevik. 51 tim, 49 min.Talbok med text.
Kleptokrati är när en stats högsta förvaltning använder sin ställning för korrupt berikning, ett förhållande som
vanligtvis förknippas med diktaturer. T.L., tidigare bland annat statssekreterare i Kulturdepartementet, anser
att det även sker i dagens demokratiska Sverige. Carl XVI Gustaf, och hans familj och hovet, använder den
svenska staten som privat kassakista. De har lyckats undgå, eller sätta sig över lagar, regler och offentlig
insyn.
MediaNr: CA44281

Barn som tvingas välja bort en förälder, föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler,
erfarenheter
av Anna Lytsy. 24 tim, 7 min.Talbok med text.
Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort
den andra, utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Internationell expertis
är enig om att föräldraalienation är en sorts psykisk barnmisshandel och att barn som utsätts löper
avsevärda risker både på kort och lång sikt. Boken innehåller faktadel, rättsregler, intervjuer och
fallbeskrivningar.
MediaNr: CA44243

"När betongen rätar sin rygg", Ortenrörelsen och folkbildningens renässans
av Ove Sernhede. Inläst av Anna Westberg. 9 tim, 9 min.Talbok med text.
Ortenrörelsen är det samlande namnet på den mobilisering som nu sker i stigmatiserade bostadsområden
runt om i Sverige. För mer än hundra år sedan ställde den svenska arbetarklassen krav på rösträtt och
anständiga livsvillkor. I dag höjer förortsvärlden sina röster och ställer krav på fördelningspolitik och att bli
betraktade som fullvärdiga medborgare. Boken handlar om bakgrunden till och framväxten av Ortenrörelsen.
MediaNr: CA44110
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Teknik, industri och kommunikationer
Lustenbåtarna på Klarälven
av Helena Lundgren Landin. Inläst av Anna Döbling. 4 tim, 20 min.Talbok med text.
En bok om Lustenbåtarna som användes för bogsering av virke på Klarälven fram till 1991. Genom intervjuer
med tidigare anställda i Klarälvens flottningsförening kan vi här ta del av Lustenbåtarnas långa historia. Vi
kan läsa om alla de olika båtarna och deras funktionalitet, samt om flottningen på Klarälven i stort.
Författaren är konstvetare och arbetar med underhåll av flottningsbåtar. Den tryckta boken är rikt illustrerad.
MediaNr: CA43445

Arbetsmaskiner, en faktabok för barn och vuxna
av Lars von Rosen. Inläst av Peter Mattsson. 0 tim, 55 min.Talbok med text.
En bok fylld av spännande arbetsmaskiner. Här finns all tänkbar information om vältar och dumprar,
vägmaskiner och bobcats, såväl veteranmaskiner som modernare vagnar. Boken passar både barn och
vuxna. Den tryckta boken är rikt illustrerad.
MediaNr: CA43718

Ekonomi och näringsväsen
Nyckeln till lycka, att motverka social stress hos hundar
av Anders Hallgren. Inläst av Anna Westberg. 2 tim, 23 min.Talbok med text.
Hundpsykolog Anders Hallgren har introducerat en hundträning som är baserad på mjuka metoder utan
hårdhet och straff. Han förklarar hur viktigt det är med vänlighet i vår relation till hundar. Genom att ta
hänsyn till hundens naturliga behov av sammanhållande beteende undviker man att den upplever social
stress och då fungerar hunden och dess ägare mer harmoniskt tillsammans.
MediaNr: CA44010

Hydroponisk odling, köksträdgård utan jord
av Niklas Hjelm. Inläst av Peter Carlsson. 4 tim, 12 min.Talbok med text.
Hydroponisk odling är en växande trend bland odlare, särskilt i städerna. Det är en odlingsform om innebär
att man odlar helt utan jord med bara vatten och näring. I den här handboken får man lära sig allt om hur
man går tillväga för att odla i vatten, vilka system som finns och hur man kan bygga dem själv. Den ger svar
på frågor som: Är det lika nyttigt? Smakar det lika gott? Är en hydroponisk odling ekologisk? Vilka grönsaker
passar bäst?.
MediaNr: CA43953

Odla i Sverige
av Bella Linde. Inläst av Britt Örnehed. 2 tim, 16 min.Talbok med text.
Journalisten och odlaren B.L. berättar om hur odling av grönsaker i Sverige fungerar. Sverige är ett land med
kalla och mörka vintrar. Sommaren är kort men har långa och ljusa dagar. För att kunna odla i detta klimat
krävs några extra knep. I den här boken tipsar B.L. om vilka redskap som behövs, vilka frön som ska ned i
jorden först, hur du gör eget gödsel och hur du odlar utan att använda gift. Den tryckta boken är rikt
illustrerad. Lättläst.
MediaNr: CA44144
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Handbok i inredning och styling
av Frida Ramstedt. Inläst av Anders Göransson. 7 tim, 58 min.Talbok med text.
En inredningsboken utan tjusiga foton på stylade miljöer. Här får du istället pedagogiska förklaringar till
stylisternas hemliga knep och grundläggande tumregler som alla kan ha glädje och nytta av, oavsett stil och
smak. Här presenteras en verktygslåda som hjälper dig att se på inredning och styling med nya ögon. Allt för
att du ska kunna skapa ett hem som just du trivs i. Frida Ramstedt ligger bakom den populära bloggen
Trendenser.se.
MediaNr: CA43765

Grejen med saker
av Helena von Zweigbergk. Inläst av Elisabet Thorborg. 2 tim, 52 min.Talbok med text.
Vad är grejen med alla våra saker? Författaren vänder ut och in på sitt hem och alla dess prylar, reflekterar
över vad de kommunicerar, hur de är laddade med historia men också med känslor som skam och tröst.
Enskilda saker plockas fram, föremål grupperas om och berättar plötsligt något annat. Det handlar om att
omvärdera och hålla sitt seende aktivt. Den tryckta boken är rikt illustrerad.
MediaNr: CA43858

Idrott, lek och spel
Uthållighet, de tänjbara gränserna för din fysiska förmåga
av Alex Hutchinson. Inläst av Anna Sandhammar. 14 tim, 5 min.Talbok med text.
Bokens utgångspunkt är frågan vad det är som begränsar människans uthållighetsförmåga. Den vill visa
vetenskapen bakom människans förmåga att pressa sina gränser. Såväl kroppens som hjärnans
förutsättningar och gränser tas upp. Innehållet är populärvetenskapligt presenterad forskning och är rik på
exempel och anekdoter. Författaren är journalist med bakgrund som forskare inom naturvetenskap och som
medel- och långdistanslöpare i Kanadas landslag.
MediaNr: CA43727

Naturvetenskap
Guide till världens hajar
av David C Bernvi. Inläst av Anna Westberg. 13 tim, 6 min.Talbok med text.
Faktabok som beskriver de flesta av världens cirka 550 hajar. Boken inleds med några kapitel om hajbiologi
och vad som definierar en haj, samt en ordlista. Författaren berättar att det finns 15 olika sorters hajar i
Sverige, samt att det fortfarande upptäcks nya arter av hajarter som tätt. D.C.B. är marinbiolog.
MediaNr: CA43526

Fiser fiskar?, en kortfattad guide till djurrikets väderspänningar
av Nick Caruso. Inläst av Bert Kolker. 3 tim, 42 min.Talbok med text.
En guide till djurens väderspänningar. Hundar, tusenfotingar och människor fiser. Dinosaurier gjorde det
också. Fåglar gör det inte. Spindlar kanske gör det, men det behövs mer forskning på området. Över 80 olika
djurarters fjärtar skildras här i detalj och läsaren får svar på frågor som: varför luktar hyenors fisar så illa?
Varför spyr musslor istället för att prutta? Och vad är en fjärt egentligen?.
MediaNr: CA44078
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Medicin
Klimakteriet
Redaktör: Ann Pålsson. Inläst av Bodil Carr Granlid. 3 tim, 9 min.Talbok med text.
Antologi om klimakteriet, något som alla kvinnor antingen har gått igenom eller kommer att gå igenom. Här
skriver tolv välkända kvinnor om sina upplevelser av klimakteriet. Det handlar inte enbart om svallningar utan
mycket om, så väl positiva som negativa, tankar och funderingar kring kropp och åldrande. Bland de
medverkande märks Åsa Moberg, Annika Lantz, Gudrun Schyman och Sara Kadefors.
MediaNr: CA43881

Bliss, de nya antiinflammatoriska nycklarna till ett längre, godare liv
av Maria Borelius. Inläst av Lo Thorsdotter. 12 tim, 10 min.Talbok med text.
Uppföljare till Hälsorevolutionen. M.B. fortsätter att följa forskare och gurus i jakten på ett bättre jag. Fokus
ligger på relationen mellan låggradig systemisk inflammation och psykisk hälsa. Resan tar henne till en
tystnadsretreat i Wales, den japanska ön Okinawa där kvinnorna blir äldst i världen och en pinot noir-odlare i
Kalifornien. Boken innehåller 50 antiinflammatoriska recept, träningsprogram, matplaner, inköpslistor och
vardagsinsikter.
MediaNr: CA44000

Mammas svek, den sanna historien om ett fruktansvärt brott
av Anne-Britt Harsem. Inläst av Anna Döbling. 8 tim, 28 min.Talbok med text.
En verklig berättelse om en pedofilring som skakade om hela Norge. I januari 2011 påbörjades rättegången
om ett av de värsta övergreppsmålen i Norges moderna historia. Ett sambopar, deras grannar och en
pensionerad lärare åtalades för att ha förgripit sig på fyra barn, några av dem var deras egna. En mor och
hennes dåvarande man dömdes för de grövsta övergreppen.
MediaNr: CA44022

Missbruk, trauma och samsjuklighet, bemöta och behandla
av Stefan Sandström. Inläst av Patrik Nyman. 7 tim, 24 min.Talbok med text.
Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Traumabehandling bör
enligt förf. vara självklart vid all behandling av missbruk. Boken är indelad i två avdelningar, en teoretisk
bakgrund och en om bemötande och behandling. Boken vänder sig till personal inom socialtjänst, psykiatri
och verksamma inom missbruksvården. Stefan Sandström, psykolog med fokus på beroendeproblematik.
MediaNr: CA43599

Böcker för barn
Skönlitteratur
Du springer
Inläst av Camilla Bard. 3 tim, 52 min.Talbok med text.
Vi springer genom livet, fort eller långsamt, och ibland händer något som får oss att stanna till. Kanske
förändrar händelserna oss, kanske inte? En samling noveller, dikter och serier som berättar om att bli vuxen
- eller om att inte bli det. Medverkande är bland annat Yrsa Walldén, Karl Modig, Iman Talabani, Klara
Krantz och Bim Eriksson.
MediaNr: CA43901
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Mac mästerspion
av Mac Barnett. Inläst av Ingemar Nygren. 1 tim, 27 min.Talbok med text.
En bok full av humor och historia, äventyr och absurditeter. De brittiska kronjuvelerna är stulna och det finns
bara en som kan hjälpa drottningen: hennes nyaste agent Mac B. han reser runt jorden i jakten på den
stulna skatten. Men kommer han att hinna i tid!? Mac Barnett har tidigare skrivit böckerna om
Dubbel-Trubbel. Den tryckta boken är rikt illustrerad.
MediaNr: CA43732

Mortax - skelettkrigaren
av Adam Blade. Inläst av Ove Ström. 0 tim, 25 min.Talbok med text.
Bok i den lättlästa fantasyserien Beast Quest. Det är kung Hugos födelsedag. Festen kan snart börja och
Tom och Elenna är finklädda. Men de tilltänkta fyrverkerierna visar sig vara något helt annat. Det verkar som
något hemskt ruvar i underjorden. Upp ur en grav stiger Mortax, en väldig best som tidigare varit en modig
soldat, och förhäxar Avantiens sex goda bestar. Tom står inför en strid med sin kanske farligaste
motståndare hittills. Lättläst.
MediaNr: CA43962

Viktor
av Katarina von Bredow. Inläst av Marie-Thérése Sarrazin. 7 tim, 2 min.Talbok med text.
Del 3 i serien om Ellinor, Leo och Viktor. Ingen vet hur Viktor har det hemma och han vill inte att någon ska
få veta heller. När det börjar närma sig sommarlovet blir Viktor orolig. Nu kan han ju inte träffa Ellinor i
skolan, utan måste ses hemma. Han har sagt till Ellinor att hans mamma har cancer och att hon behöver
lugn och ro. Vad skulle han annars ha sagt när hon ville hänga med in? Måste de göra slut för att inte
hemligheten ska avslöjas?.
MediaNr: CA43860

Sitt, Pyton!
av Anna Ehn. Inläst av Bodil Carr Granlid. 0 tim, 31 min.Talbok med text.
Anette har önskat sig en pytonorm i hela sitt liv. När hon tvingas flytta med sin familj till stan tror hon att det
äntligen är dags. Men mamma köper en hundvalp i stället. Anette döper valpen till Pyton. Allt känns jobbigt
och det blir ännu värre när mamma tvingar Anette att ta med Pyton till en valpskola. Det blir bara pinsamt när
Pyton hela tiden vägrar att lyda.
MediaNr: CA43845

Skuggan
av Helen Ekeroth. Inläst av Helena Gripe. 10 tim, 9 min.Talbok med text.
Första delen i fantasytrilogin Drakberidaren. Tolvåriga Nuwa börjar på drakberidarskola för att lära sig tämja
drakar med hjälp av magi och silverklockor. Där går flickor som vill bli krigare i kejsarens styrka och
konkurrensen är hård. Men Nuwa är också på skolan för att ta reda på varför hennes nu döda mamma
plötsligt och utan förklaring slutade som drakberidare. Det visar sig svårare än Nuwa anat, både att rida
drake och att få reda på sanningen om sin mamma.
MediaNr: CA43756

Katys hästsommar
av Victoria Eveleigh. Inläst av Marika Bergström. 4 tim, 12 min.Talbok med text.
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Del 5 i serien som börjar med Katys vilda föl. Katy ser fram emot sommaren hemma på Bartongården. Hon
ska ha ett härligt lov med massor av ridturer och tid att umgås med bästa kompisen Alice. Men så hittar de
ett skadat föl på heden och sommaren utvecklar sig till något helt annat ....
MediaNr: CA44115

Trädhjärta
av Gabrielle Frödén. Inläst av Britt Ronström. 4 tim, 44 min.Talbok med text.
När Anja kliver in i klassrummet för första gången tycker Karin att hon är självlysande. Hemma hos Anja är
det strängt religiöst, hemma hos Karin är det föräldrafritt. Karin ritar träd överallt. Hon har en märklig
samhörighet med träd. Kanske är det därför hon dras till Anja vars ärrade hud på armarna känns som bark.
De planerar att tågluffa och fly ifrån Anjas föräldrars ständiga kontroll. Men dagen efter skolavslutningen är
Anja försvunnen.
MediaNr: CA44009

Skymning
av Erin Hunter. Inläst av Helena Gripe. 9 tim, 36 min.Talbok med text.
Del 5 i Warrior-seriens andra svit den Den andra profetian som börjar med Midnatt. Det nya hemmet vid sjön
medför problem för katterna. Faror som förut varit okända lurar i skymningen och klaner som tidigare varit
vänliga beter sig plötsligt fientligt. Motsättningarna mellan klanerna fördjupas och Eldstjärnans döttrar står
inför svåra beslut. När en fiende förbereder sig för attack behövs deras mod och styrka mer än någonsin.
MediaNr: CA43884

Jag kan nästan känna solen
av Ebba Hyltmark. Inläst av Karin Rosén. 7 tim, 1 min.Talbok med text.
Siri är 15 år. Hon delar allt med bästisen Tara. Men så börjar Vega i klassen. Hon har hår som eld och ögon
som is. Likt ett pistolskott träffar hon Siri med full kraft. Hon är allt Siri inte visste att hon saknade. Snart hittar
hon på ursäkter för att vara med Vega istället för Tara. Men hur hantera ett pistolskott utan att någon tar
skada? Handlingenn utspelar sig på samma skola som i boken "Alla suger och det är ingens fel", men
handlar om andra personer.
MediaNr: CA44088

Spökjägare
av Martin Jern. Inläst av Anno Lindblad. 4 tim, 42 min.Talbok med text.
Holly och hennes lillebror Elvir har flyttat till den lilla staden Vilaholm, där de ska bo med sin faster ett tag. På
en anslagstavla på tågstationen sitter en bild på den försvunna tjejen Flora. Två killar som är i närheten
säger att det är spöken som har tagit henne. Holly tycker att de är jättetöntiga, det är ju bara weirdos som
tror på spöken.
MediaNr: CA43900

Någon dag
av David Levithan. Inläst av Ylva Törnlund. 12 tim, 38 min.Talbok med text.
Fortsättning på boken Jag, En. Tänk dig att varje morgon vakna upp i en ny kropp, i ett nytt liv. Vara en
person för en dag, och sedan någon annan. Så ser livet ut för En, som alltid har haft det så, och trott att hen
var ensam om det. Men En har haft fel. Det finns andra. David Levithan, 1972-, amerikansk författare som
tidigare skrivit Världens viktigaste kyss och Liten parlör för älskande.
MediaNr: CA43961
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En ocean av kärlek
av Tahereh Mafi. Inläst av Anna Döbling. 7 tim, 10 min.Talbok med text.
Shirin har bytt skola tre gånger på ett år. När hon kommer till den tredje skolan orkar hon inte anstränga sig.
Vad är det för mening med att lära sig klasskompisarnas namn och skaffa vänner? Hon möts ju ändå bara
av hatiska kommentarer om sin tro, sin familj och sitt utseende. Ingen tycks intresserad av att lära känna
henne på riktigt. Men så dyker Ocean James upp och Shirins murar börjar sakta att falla. T.M.,
iransk-amerikansk författare.
MediaNr: CA43870

Magnoliaskogen
av Maud Mangold. Inläst av Camilla Bard. 3 tim, 46 min.Talbok med text.
Fortsättning på Drottningens återkomst. Jordängeln Hilja har återigen hämtat Tea från människornas värld.
Nu befinner de sig i Landet på andra sidan. Prinsessan Snövit har blivit gammal, men drottningen är på
något konstigt sätt fortfarande ung och har återvänt för att ta tillbaka makten. Vaktelfolkets barn hålls fånga i
gruvan av grobianer. Det blir Teas uppgift att befria barnen och göra landet tryggt.
MediaNr: CA44118

Kapten Kidds skattkarta
av Mårten Melin. Inläst av Lovisa Svensdotter. 0 tim, 38 min.Talbok med text.
Del 1 i serien Jolly Anne. Jolly Anne är föräldralös. Hon jobbar på värdshuset Svarta Galten. Efter ett
slagsmål om en skatkarta får hon istället jobb som skeppsflicka hos piraten Mary Sweet. Tillsammans ger de
sig ut på jakt efter kapten Kidds legendariska skatt. Men det visar sig att det är fler pirater som vill åt
skattkistan. Det blir ett riktigt äventyr!.
MediaNr: CA44041

Pojken som följer sin skugga
av Kadir Meral. Inläst av Örjan Blix. 8 tim, 39 min.Talbok med text.
Memo bor i förorten. Hans föräldrar vill att han ska plugga på universitetet och sedan gifta sig med en tjej
från den kurdiska hembyn. Livet i Sverige har inte blivit som de tänkt sig, och nu står hoppet om en ljusare
framtid till Memo. Men när han blir förälskad i Amanda förändras allt. Familjen tycker att han överger deras
kultur och kompisarna kallar hon svikare. Han tvingas välja - familjen eller Amanda. Vad händer om han går
emot sin familj?.
MediaNr: CA43940

Diamanttjuvar på Titanic
av Carolina Miilus-Larsen. Inläst av Helena Gripe. 1 tim, 49 min.Talbok med text.
Tvillingarna Mia och Stella har precis slutat femman. När föräldrarna är i Japan på turné med sitt band bor
de hos mormor. De hittar ett mystiskt klot under mormors altan, ett klot som visar bilder från ett annat liv man
har levt. Med hjälp av klotet hamnar de på Titanic där de dras in ett mysterium kring det försvunna
diamanthalsbandet. Men hur viktigt är ett halsband när Titanic är på väg att krocka med ett stort isberg?.
MediaNr: CA43846

Jordgubbsbarnen
av Sara Olausson. Inläst av Peter Mattsson. 1 tim, 40 min.Talbok med text.
Maria och hennes bror Gabriel bor i ett helt vanligt hus i en helt vanlig by i Rumänien. Familjen är fattig, men

25

allt har varit ganska bra ändå. Ända tills torkan slår till och den ena olyckan följer på den andra. Till slut har
familjen inget val. Marias och Gabriels föräldrar måste lämna sina barn och bege sig till Sverige. Där ska de
plocka jordgubbar och tjäna pengar så familjen aldrig mer ska behöva oroa sig för någonting.
MediaNr: CA44117

Dagarnas karta, fjärde boken om Miss Peregrines besynnerliga barn
av Ransom Riggs. Inläst av Peter Mattsson. 13 tim, 37 min.Talbok med text.
Del 4 i serien om miss Peregrines besynnerliga barn. Jacob Portland är tillbaka i Florida tillsammans med
miss Peregrine och de besynnerliga barnen. De gör sitt bästa för att smälta in, men deras lugna tillvaro får
ett abrupt stopp när de hittar en underjordisk bunker som har tillhört Jacobs farfar Abe. Farfadern levde
dubbelliv, och i bunkern finns ledtrådar till hans förflutna. Jacob börjar genast utforska Abes arv.
MediaNr: CA43841

Luna och Liam på simskola
av Malin Stehn. Inläst av Bodil Carr Granlid. 0 tim, 8 min.Talbok med text.
Liam ser inte fram emot att gå på simskola med det är tydligen något man måste. Luna älskar det. Hon
hoppar från kanten och doppar huvudet. När veckan är slut ska alla ta märken. Luna tar guldfisken. Men hur
ska det gå för Liam? Boken ingår i serien börja läsa.
MediaNr: CA43949

Det är alltid nåt man inte ångrar
av Stephanie Tromly. Inläst av Camilla Eriksson. 9 tim, 11 min.Talbok med text.
Avslutande del 3 i serien som börjar med Det är dags att inte freaka ut. Sökandet efter Digbys lillasyster
Sally har resulterat i många gräl mellan Digby och Zoe. Det har också lett till att de orsakat andra smärta,
brutit lagen och skadat sig. Men nu verkar det som att jakten är slut och att Digby har spelat ut alla sina kort.
Sally Digby är död. Vad händer nu?.
MediaNr: CA43632

Selma, Tora och Kitty
av Katja Tydén. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin. 1 tim, 40 min.Talbok med text.
Del 2 i serien som börjar med Selma och pappa. Det är sommarlov och Selma är ute på ön med pappa,
lillebror och mormor och morfar. Det är lite ensamt, men så träffar Selma Tora. Tora är lika gammal och har
precis flyttat ut till ön. Selma och Tora leker varje dag. Tills allt plötsligt är förändrat. Som tur är hittar Selma
kattungen Kitty istället. Kitty tillhör någon annan, Selma vet ju det. Ändå bestämmer hon sig för att ta med
Kitty hem.
MediaNr: CA43869

Tack för allt
av Christina Wahldén. Inläst av Monica Back Bengtsberg. 4 tim, 2 min.Talbok med text.
Fristående fortsättning på Falafelflickorna. En dag blir Hawa och Sana vittne till en skottlossning när de ska
köpa pizza. Kort därpå hittar Hawa knark på ett oväntat ställe. Hawas mamma får nog och bestämmer sig för
att börja nattvandra tillsammans med andra mammor, så att området ska bli tryggt igen. Någon skickar
blommor anonymt till Hawa. Hon förstår att det är någon som vill säga henne något. Det visar sig att det inte
alls är som hon tror.
MediaNr: CA43808
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Hålla andan
av Flora Wiström. Inläst av Camilla Bard. 4 tim, 57 min.Talbok med text.
Tre syskon: Daria, Mina och Sam. Daria är äldst, hon är tävlingssimmare men ger sig plötsligt av hemifrån
utan att tala om varför eller var hon är. Mellansyster Mina, som nyligen tagit studenten, söker sig till
simhallen för att försöka förstå något om systerns försvinnande. Brodern Sam sommarjobbar i simhallens
gym. Där finns också en tjej som Mina blir kär i. Berättelse om sexuell makt, prestationskrav och förbundet
mellan syskon.
MediaNr: CA44027

Fjädrar
av Jacqueline Woodson. Inläst av Bodil Carr Granlid. 2 tim, 51 min.Talbok med text.
Frannie har inte tänkt så mycket på hopp, det finns så mycket annat att tänka på. Till exempel att hennes
vän Samantha blivit troende. Och att det börjat en ny kille i klassen. Han gråter på lektionerna och rör upp en
massa känslor. Vintern som följer är full av överraskningar, såväl bra som dåliga. De leder till att Frannie
börjar se saker på ett nytt sätt. J.W., 1963-, amerikansk författare som 2018 tilldelades ALMA-priset.
MediaNr: CA43821

Ava och hunden som kom bort
av Monica Zak. Inläst av Helena Gripe. Talbok med text.
Ava har flyttat till ett hus på landet och börjat på en ny skola som hon måste åka buss till. Hennes hund, Vov,
följer henne genom skogen till skolbussen varje dag och väntar på hållplatsen när hon kommer hem. Men en
dag är Vov inte där. Mamma hjälper Ava att leta men utan att hitta hunden. Tänk om någon tagit hennes
hund. Ingår i serien Börja läsa.
MediaNr: CA43530

Mitt hjärta borde slå någon annanstans
av Mia Öström. Inläst av Camilla Bard. 4 tim, 6 min.Talbok med text.
Madeleine bor på en gård. Där händer ingenting och föräldrarna bryr sig bara om korna. Dessutom är hon
orolig efter att hon kanske har legat med skolans töntigaste kille. Det är som att hon lever fel liv, har fel
föräldrar. Kanske blev hon bortbytt på BB? På sommarlovets första dag åker hon med bästa kompisen in till
stan för att köpa akut p-piller. När de ändå är där kan de väl passa på att ta reda på vilka som föddes
samtidigt som Madeleine?.
MediaNr: CA43800

Faktaböcker
Etnografi, socialantropologi och etnologi
Läskiga vidunder och sällsamma djur
av Per Gustavsson. Inläst av Ove Ström. 1 tim, 31 min.Talbok med text.
I alla tider har det funnits sådant som har varit läskigt. I de mörka skogarna och i de djupa sjöarna har det
ryktats om skrämmande ting. För vad folk hörde och såg, det var det ingen som riktigt visste. På så sätt
föddes berättelserna om dessa läskiga vidunder och sällsamma djur. I 17 kapitel berättar författaren om
några av dem - till exempel bäckahästen, näcken, sjöormen och nattramnen.
MediaNr: CA43985
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Idrott, lek och spel
Bli en zombieöverlevnadsexpert!
av Herman Geijer. Inläst av Ingemar Nygren. 1 tim, 33 min.Talbok med text.
Filmer och böcker om zombier handlar ofta om katastrofer. Om man är förberedd på en zombieattack är man
förberedd på det mesta: strömavbrott, bränder, olyckor, krig och naturkatastrofer. Författarna använder sig
av zombier som en tankelek, ett bra sätt att hantera olika rädslor, faror och risker i livet. Innehåller även tips
på lekar, praktiska övningar och minnesregler.
MediaNr: CA44045
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