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Litteratur för vuxna
Skönlitteratur
Grannen : [kriminalroman]
av Dan Buthler
14 vol. (1304 s. tryckt punktskrift)
Stureplansprofilen Hans Ecker är dömd till 10 års fängelse men fritas när han ska flyttas till Kumlabunkern.
Den som fritar honom är hans gamla partner, Christopher Silfverbielke - en person som Ecker trodde sig haft
ihjäl för flera år sedan. Vid fritagningen dödas två personer och Silfverbielke drar sig inte för ytterligare våld.
Kommissarie Jacob Colt och hans kollegor måste få stopp på den blodtörstige psykopaten.
TPB-nr: P26005

In i labyrinten : roman
av Sigge Eklund
8 vol. (736 s. tryckt punktskrift)
Elvaåriga Magda Horn har försvunnit från sitt hem. Hennes föräldrar är Martin, förläggare, och Åsa som är
psykolog. Martin misstänks som förövare och deras äktenskap påfrestas. Romanens andra par är Tom som
arbetar åt Martin och Katja som är psykolog och arbetar på Magdas skola. Mellan de fyra vuxna personerna
går en massa mer eller mindre synliga trådar. Deras inbördes förhållande utvecklas till ett ödesdrama medan
Magda förblir osynlig för dem.
TPB-nr: P26045

Maurice
av Edward Morgan Forster
7 vol. (641 s. tryckt punktskrift)
Maurice är en begåvad ung man, han är förmögen och välutbildad, han har hela livet framför sig. Det finns
bara ett problem. Maurice är homosexuell. Boken var i det närmaste färdigställd redan 1914. E.M. Forster,
1879-1970, ville dock att boken skulle ges ut först efter hans död. Här föreligger nu denna roman för första
gången i svensk översättning av Maria Ekman, med inledning av Ellen Mattson.
TPB-nr: P25979

Carmen och döden : [en Konrad Sejer-deckare]
av Karin Fossum
6 vol. (495 s. tryckt punktskrift)
Den elfte kriminalromanen om kommissarie Konrad Sejer. En tragisk olycka tar en oväntad vändning. I ett
obevakat ögonblick har ett litet barn drunknat i en damm och de unga föräldrarna är förtvivlade. Det ser först
ut att vara en olyckshändelse men under förundersökningen uppvisar modern, Carmen Cesilie Zita,
underliga personlighetsdrag. Sejer får svårt att lita på sin intuition och trevar i blindo.
TPB-nr: P26039

Du skulle aldrig någonsin förstå : dikter
av Sandra Jonsson
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42 s. tryckt punktskrift
Diktsamling där författaren, som var 14 år då boken skrevs, beskriver sina egna tankar kring liv, död och
utanförskap. Hon lider av en svår sjukdom och det var efter broderns död i samma sjukdom som hon började
skriva. I dikterna vittnar hon om ensamhet och om sin längtan efter värme, kärlek och tröst.
TPB-nr: P25982

Vindsjälar
av Mons Kallentoft
7 vol. (646 s. tryckt punktskrift)
På ett vanskött äldreboende i Linköping hittas den 79-årige Konrad Karlsson död, hängd i
larmknappssladden. Mycket tyder på självmord, men alla som Malin Fors och hennes kollegor talar med
vittnar om en man full av livsvilja. En utredning inleds där inget tycks stämma. Konrad kanske tystades för
sina arga insändare om äldreboendet. Vem kan vinna på en sjuk gammal mans död, ens i ett samhälle där
kapitalet tycks stå över människovärdet?.
TPB-nr: P26040

Inga Eliasson, affärsbiträde
av Max Lundgren
6 vol. (556 s. tryckt punktskrift)
I en ofta förekommande dialogform berättar Max Lundgren om en ung flickas väg till mognad, till facklig och
politisk medvetenhet. Inga Eliasson, 14 år, bryter upp från sitt föräldrahem. Året är 1937 i Skåne. Läsaren
följer henne genom andra världskriget och in på 50-talet.
TPB-nr: P24904

Den omöjliga jungfrun : Modesty Blaise
av Peter O'Donnell
10 vol. (882 s. tryckt punktskrift)
En avhoppad ryss hittas mördad i Afrika och samtidigt har en stor guldfyndighet upptäckts. Kan det finnas ett
samband? Om detta vet Modesty Blaise ingenting när hon nödlandar med sitt flygplan i Kalimba i Afrika. Hon
dras in i dramatiken. I tron att Willie är död får hon lita på sin egen styrka och smidighet och ta sig ur de
kriser hon hamnar i. En actionfylld och delvis humoristisk thriller.
TPB-nr: P26028

Duell på liv och död : Modesty Blaise
av Peter O'Donnell
9 vol. (833 s. tryckt punktskrift)
Willie Garvin, Modestys trogne kompanjon, blir under en semestervistelse vittne till ett kallblodigt mord på en
ung flicka. Han räddar den mördades blinda syster, kontaktar Modesty i London. Det visar sig att den blinda
flickan äger förmågor, som gör henne till ett åtråvärt byte för en hänsynslös och blodtörstig man som leder
en utgrävning i Sahara....
TPB-nr: P26027

Slavlägret : Modesty Blaise
av Peter O'Donnell
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8 vol. (737 s. tryckt punktskrift)
Modesty Blaise och hennes kumpan Willie Garvin blir den här gången inblandade i en härva av
kidnappningar. Några av världens förmögnaste män och kvinnor rövas bort och skickas som slavar till
Limbo, en plantage i Guatemalas djungel. Förf., engelsman, född 1920 med militär karriär under 2:a
världskriget, skapade kultfiguren Modesty Blaise 1962, först i form av tecknad serie, men från 1965 även i
romanform.
TPB-nr: P26026

Talismanens gåta : Modesty Blaise
av Peter O'Donnell
9 vol. (811 s. tryckt punktskrift)
Modesty och hennes högra hand Willie Garvin lever numera på rätt sida om lagen, men blir ständigt
indragna i hisnande äventyr. Den här gången handlar det om en jordbävning och en mystisk talisman.
Skurkarna tillhör en internationell brottsorganisation, El Mico, som tar upp jakten på talismanen och på
Modesty. Upplösningen sker i ett sagoslott som tillhör en arabisk prins.
TPB-nr: P26029

Facklitteratur
Wilhelm Peterson-Berger : tondiktare och kritiker
av Henrik Karlsson
16 vol. (1546 s. tryckt punktskrift)
Både som privatperson och i sina verk var W. P.-B., 1867-1942, mångsidig och motsägelsefull och han kan
än idag väcka starka känslor. Gammaldags nationalromantiker eller förkämpe för en folkligt grundad
musikkultur? H.K., docent i musikvetenskap, ger en ny, fördjupad och levande bild av tonsättaren, kritikern
och människan. Biografin är baserad på hittills opublicerade brev och andra nya källor. Den tillhörande
CD-skivan ingår ej punktskriften.
TPB-nr: P25943

Lilla katekesen
av Martin Luther
2 vol. (104 s. tryckt punktskrift)
I Lilla katekesen sammanfattar sammanfattar Martin Luther den kristna tron i ett antal huvudstycken. Han
knyter medvetet an till en form för undervisning som går tillbaka till kyrkans äldsta tid och som syftade till att
skapa medvetna kristna och myndiga församlingar. Lilla katekesen består av sammanlagt fem delar: Tio
Guds bud, Den apostoliska trosbekännelsen och bönen Vår fader. Dessutom ingår två avsnitt om dopets och
nattvardens sakrament.
TPB-nr: P26015

Amning i vardagen
av Marit Olanders
6 vol. (563 s. tryckt punktskrift)
Sverige påstås vara ett amningsvänligt land, men ändå minskar amningen. Förf. menar att denna situation
uppkommit eftersom elementära fakta om amning har svårt att nå ut. Föräldrar får inte den information som
de behöver för att få igång och upprätthålla amningen. Här förmedlar förf., tidigare redaktör för tidningen
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Amningsnytt, på ett personligt, pedagogiskt och initierat sätt hur man gör för att få amningen att fungera från
BB till avvänjningen.
TPB-nr: P25929

Min pappa Ann-Christine
av Ester Roxberg
4 vol. (280 s. tryckt punktskrift)
Ingen var förberedd på att den hobbysnickrande prästen och trebarnspappan skulle förändra sitt liv, allra
minst familjen. Men femtioåtta år gammal kommer han ut som Ann-Christine och lever idag som kvinna. Här
berättar förf., hans dotter, med stor närvaro om omvandlingen från man till kvinna men även om sin egen
känsla av förlust som sakta går över och ersätts av insikten att vissa val är ofrånkomliga och att det krävs
stort mod att göra dem.
TPB-nr: P26044

Vi upplevde döden
av Michael B. Sabom
9 vol. (854 s. tryckt punktskrift)
Författaren, amerikansk hjärtspecialist, relaterar erfarenheter från inemot 100 patienter som haft
nära-döden-upplevelser (NDU). Genom att jämföra patienternas berättelser med journaler och andra
ögonvittnesskildringar kan S. visa att det som patienterna "såg", i detalj överensstämmer med verkligheten.
Läsbar även för lekmän, ordlista för medicinska fackuttryck ingår.
TPB-nr: P25838

Jakten på kapten Klänning
av Jonas Trolle
7 vol. (569 s. tryckt punktskrift)
En man knuffas ut från en balkong 2009. Det visar sig att den döde hade en böjelse för våldsamt gruppsex.
En av mannens offer berättar att en av förövarna var polis. Det visar sig vara Göran Lindberg, rektor på
Polishögskolan och en förkämpe för jämställdhet. Kriminalkommissarie Jonas Trolle får uppdraget att leda
de hemliga spaningarna. En personlig berättelse som ger en ingående inblick i polisarbetet som ledde till
gripandet av Kapten Klänning.
TPB-nr: P26022

Tuktad till frihet : historien om Hans Scheike och hans kvinnor
av Magnus Utvik
4 vol. (355 s. tryckt punktskrift)
Reportage där M.U. granskar Hans Scheike, hans kollektiv och den "smiskterapi" som de blev kända för.
Gruppens liv, ideologi och övergrepp kartläggs. Sommaren 1988 höll S. ett ridläger för unga flickor på sin
gård i Bergslagen. Tre flickor rymde och berättade om sexuella övergrepp och förnedring. S. och tre kvinnor i
kollektivet dömdes till fängelse. De erkände aldrig sina brott. Utvik vill föra offrens talan och visa hur farlig
S:s ideologi är.
TPB-nr: P26037

Hundars och vargars beteende : myter och fakta
av Freddy Worm Christiansen
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7 vol. (663 s. tryckt punktskrift)
Författaren, dansk etolog som tillsammans med sin hustru levt med vargar och hundar i över 30 år,
opponerar sig mot att ledarskap och dominans är det basala i umgänget mellan människa och hund.
Författarens syfte med boken är att presentera ny kunskap för bättre insikt, göra en grundlig genomgång av
diverse myter och ge en bättre grund för en god samvaro mellan människor och hundar.
TPB-nr: P25965

Litteratur för barn
Skönlitteratur
Make it stort
av Emmy Abrahamson
5 vol. (434 s. tryckt punktskrift)
Del 3 i serien som börjar med Only väg is upp. Om Filippa Karlsson som nu har bytt namn till Bond. Det är
hårt i Londons skådespelarvärld, alltid måste man ha sitt CV med sig. För att kunna betala mat och hyra tar
Filippa ett arbete som fotokopierare - hon som spelat Shakespeare, Brecht och Orton på scenskolan!
Jobbets enda fördel är att man kan kopiera olika kroppsdelar. När Filippa får huvudrollen i en långfilm
hoppas hon att allt ska förändras.
TPB-nr: P26048

Trolldräparen
av Jonna Berggren
3 vol. (283 s. tryckt punktskrift)
Del 2 i serien som börjar med Väktaren och stenarna. Genom att dyka i tjärnen Isaafik hamnar Mads och
Johanna i Islandet. Barnen klarar extrem kyla men i Islandet väntar ett äventyr i en kall och hård värld. Mads
och Johanna har knappt fått några instruktioner om vad de ska göra i Islandet men längs med vägen väntar
hjälp. Där lurar också faror och hinder i form av stentroll, arga vättar och livsfarliga sabeltandade tigrar.
TPB-nr: P25945

Dug eller dö
av Charlotta Björnulfson
4 vol. (347 s. tryckt punktskrift)
Del 2, fristående, i serien som börjar med Svartkonst för opiercade. Malinda, 12 år, och de andra i det
ockulta sällskapet Black Whisper har hört talas om vålnaden efter en murare. De vill komma i kontakt med
en gengångare som kan hjälpa dem att se in i framtiden. Försöken att kontakta muraren går inte riktigt som
de tänkt sig. Malinda ska också infria sitt nyårslöfte att berätta för Puke att hon är kär i honom vilket inte är
det lättaste.
TPB-nr: P25942

Krabb - havets skräck
av Adam Blade
2 vol. (180 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
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Del 1 i serien Beast Quest. Dödens skugga. Tom och hans vän Elenna får ett nytt uppdrag. Den här gången
ska de rädda landet Gildor där den onde trollkarlen Velmal med svart magi har förhäxat varelser så de nu är
livsfarliga. Den första varelsen Tom och Elenna kommer att få kämpa emot är Krabb, en gigantisk krabba
som bor i havet. Velmal har också förhäxat den tidigare goda härskarinnan. Det svåra uppdraget ser ut att
vara omöjligt.
TPB-nr: P25971

Folk och rövare i Kamomilla stad
av Thorbjørn Egner
2 vol. (205 s. tryckt punktskrift)
Tre rövare, Kasper, Jesper och Jonathan kommer på natten till Kamomilla stad och stjäl kött och bröd. De
kidnappar också tant Sofia för att få en hemhjälp, men allt slutar inte riktigt som de väntar sig.
TPB-nr: P25959

Allra bästa kompisar
av Cornelia Funke
16 s. tryckt punktskrift
Glestryck
Sofie och Ida är bästa vänner och bor i samma hus. De gör allt för varandra och umgås nästan hela tiden.
En dag flyttar Belinda in i huset. Belinda har en fin katt och glittriga skor. Sofie är nyfiken på Belinda och vill
gärna prata med henne. Det gör att Ida blir svartsjuk och arg. Så arg att hon råkar putta Sofie.
TPB-nr: P25924

Beautiful creatures. Bok 3, Det högsta priset, det största offret
av Kami Garcia
Del 3 i serien Beautiful creatures. Lena och Ethan är åter tillsammans efter alla svårigheter de gått igenom.
Men lyckan är kortvarig. Lena är numera både ljus och mörk. Ethan drabbas av minnesförlust, illamående,
han börjar höra röster och får svårt att sova på grund av mardrömmar. Magin är rubbad och balansen måste
återställas i Gatlin. Det enda sättet att göra det på är att någon eller något måste offras. Frågan är vem eller
vad?.
TPB-nr: P25985

Monstermöte
av Ewa Christina Johansson
2 vol. (174 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
Del 7, fristående, i serien Axels monsterjakt som börjar med Vampyren. Det är dags för halloweenfest i
Folkets hus. Axels ärkerival Loke är utklädd till zombie och Rut till häxa. Axel skäms för han har glömt att klä
ut sig. Han börjar leta efter något skrämmande att klä ut sig i. Av en slump råkar han höra rektorn,
bibliotekarien och musikläraren ha ett monstermöte där de pratar om att de tänker förvandla alla barn till
monster.
TPB-nr: P26020
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Mörkt svek
av Ewa Christina Johansson
4 vol. (347 s. tryckt punktskrift)
Tredje boken om Siri. Jenny är försvunnen. Man tror att hon har åkt till Stockholm för att besöka en
modellagentur. Men efter några dagar hittas hon utanför staden, mördad och våldtagen. Siri, som alltid är
snabbare än polisen, tar sig in på Jennys e-postkonto och lyckas få fram hennes mejlväxling med
modellagenturen. Mycket snart visar det sig vara något som inte stämmer.
TPB-nr: P26030

Drakmötet
av Niklas Krog
3 vol. (247 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
Del 3 i serien om Tann, den lilla dvärgen. Slätten som tar vid där skogen slutar är som ett oändligt hav av
gräs och Tann tycker att det är det vackraste han sett. Tills hans vän skogsflickan Aina plötsligt försvinner i
det höga gräset och fyra skräckinjagande drakar dyker upp på himlen. Då är slätten inte så vacker längre
och Tann kan bara tänka på en sak - han måste hitta Aina.
TPB-nr: P25997

Skogsflickan
av Niklas Krog
3 vol. (247 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
Del 1 i serien om Tann, den lilla dvärgen som vill lämna sin mörka grotta för att söka sig till ljus, ljud och träd.
Tann lockas av friheten utanför sin egen värld och lär känna skogsflickan Aina. En stark vänskap växer fram
emellan dem. Aina berättar om det svarta odjuret Beasten som knuffar omkull träd varje natt och skrämmer
skogsfolket. Kan Tann hjälpa henne?.
TPB-nr: P25961

Rasmus på luffen
av Astrid Lindgren
4 vol. (363 s. tryckt punktskrift)
Barnhemspojken Rasmus, 9 år, rymmer och gör sällskap med luffaren Oskar. Tillsammans upplever de
sommarens behag och äventyr.
TPB-nr: P25960

Elias bok
av Magnus Nordin
52 s. tryckt punktskrift
Första delen i en zombieserie. Emma och Elias försöker överleva på ett Gotland där alla andra förvandlats
till zombier. De har skapat ett gömställe i en undanskymd stuga. Men inget gömställe är helt säkert och
zombier hittar även dit. Kampen verkar lönlös. En dag står det en häst utanför huset som Emma döper till
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Pearl. Till barnens stora förvåning kommer även en bil körande. Kan det här vara räddningen eller bara
början på något ännu värre?.
TPB-nr: P24284

Den svarte riddaren
av Mary Pope Osborne
2 vol. (114 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
Del 2 i serien som börjar med Dinosaurierna kommer. Syskonen Victor, 8 år och Hanna, 7 år har hittat en
trädkoja med massor av böcker i. När de pekar på en bild i böckerna och önskar sig dit hamnar de där. Ett
nytt äventyr öppnar sig för syskonen när Hanna pekar på en bild med en riddare och ett slott. De hamnar i
medeltiden där de smiter in i slottet. Men de blir upptäckta och kastade i en fängelsehåla. Det ser mörkt ut
för Victor och Hanna.
TPB-nr: P25970

Vara vänner
av Marie Oskarsson
2 vol. (196 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
Del 2 i serien som börjar med Fråga chans. Efter att Jack, 8 år, vågade fråga chans på Emilia men fått nej
har de två nu blivit goda vänner. Jack upptäcker att det är riktigt kul att ha en tjejkompis. Men vad har hänt
med Edvin, Jacks bästa killkompis? Edvin börjar bete sig märkligt och säga konstiga saker. Vill han inte vara
vän med Jack längre? Jobbigt är det också att så många verkar tro att Jack och Emilia är ett par när de inte
är det.
TPB-nr: P25916

Samtal med en chokladkaka
av Martin Page
45 s. tryckt punktskrift
Glestryck
En ensam pojke firar sin födelsedag. Hans föräldrar är brandmän och har blivit tvungna att i all hast lämna
födelsedagsmiddagen. Pojken är van att bli lämnad men han tycker det är tråkigt. När middagen är uppäten
tar pojken fram en chokladkaka. Precis när han ska skära i kakan hör han ett ljud. Det är chokladkakan som
pratar! Chokladkakan vill inte bli uppäten. Pojken och chokladkakan börjar prata med varandra och en fin
men kort vänskap uppstår.
TPB-nr: P25946

Bättre snart
av Ida Pyk
4 vol. (344 s. tryckt punktskrift)
Under vårterminen i femman börjar livet ändras för Sofia. Hennes föräldrar berättar att de ska skiljas och
pappa flyttar till en annan lägenhet. När Sofias mamma börjar dejta Sofias träslöjdslärare Niklas rasar livet
lite till. I skolan är Sofia först som vanligt ensam och utanför men börjar umgås med den coola Ofelia. Hon
börjar också spela basket tillsammans med killarna, något en del tjejer retar henne för.
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TPB-nr: P25923

Vitnos lär sig hoppa
av Marie Louise Rudolfsson
3 vol. (240 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
Russfölet Vitnos råkar, på grund av högmod och nyfikenhet, i knipa - och denna gång handlar det om
hoppning. Gordon gräshoppa hjälper Vitnos efter ett misslyckat hoppande att finjustera hopptekniken. Detta
är något som kommer väl till pass då han ska försöka rädda hönan Tilda.
TPB-nr: P26000

Vitnos möter Gudmund Gumse
av Marie Louise Rudolfsson
3 vol. (187 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
Vitnos, det lilla vildrusset, kommer till Gotland för att gå på grönbete. Han vill också hälsa på sin mamma i
Lojsta-skogen. Men för att komma dit måste han ta sig förbi den ilskna baggen Gudmund Gumse, som inte
alls tycker om små russföl. Hur ska Vitnos göra?.
TPB-nr: P25977

Vitnos träffar Brunöga
av Marie Louise Rudolfsson
3 vol. (226 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
Vildrusset Vitnos har just blivit såld till Pia, flickan med de vänliga händerna, men han vägrar att bli instängd i
hennes stall. Vitnos saknar kompisen Vips och därför rymmer han med hjälp av sin listighet ut i skogen. Där
träffar han flera olika djur och gång på gång hamnar han i knipa. Till slut möter han rådjurskidet Brunöga.
TPB-nr: P25999

Vitnos, det lilla russet
av Marie Louise Rudolfsson
2 vol. (222 s. tryckt punktskrift)
Glestryck
Vitnos är ett litet föl av rasen gotlandsruss. Han föds på Lojsta hed på Gotland och vi får följa honom den
första äventyrliga tiden. Det är Vitnos själv som berättar om sitt liv i en blandning av verklighet och saga.
Vitnos är en prins, en blivande kung, och det accepteras inte av de andra fölen. De skrattar och gör ofta narr
av Vitnos.
TPB-nr: P25963

Pollyannas hedersskuld
av Harriet Lummis Smith
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6 vol. (543 s. tryckt punktskrift)
Del 5 i serien som börjar med Pollyanna, flickboksklassiker skriven 1913 av E. H. Porter. Denna fortsättning
är skriven av H. L. Smith. Pollyanna bor med sin familj i en sömnig trädgårdsstad utanför Boston. Familjen
ska här få nya grannar i det stora herrgårdsliknande huset mittemot. Efter en rad spekulationer flyttar det in
en ung kvinna. Kvinnan visar sig vara klen och vill hålla sig för sig själv. Ännu mer spekulationer sätter fart
på området.
TPB-nr: P25815

Specialproduktioner
Böcker med inklistrad punktskrift
Musik
av Marion Billet
3 bl. tryckt punktskrift
I pekboksformat presenteras sex olika instrument. Det är klarinett, cello, trumpet, harpa, trummor och
elgitarr. Varje instrument har ett eget uppslag med namnet på instrumentet samt en bild av ett förmänskligat
djur som spelar. På högersidan finns en rund knapp att trycka på för att höra instrumentet. På sista
uppslaget finns små bilder av instrumenten. Barnen uppmuntras testa vilka instrument de känner igen.
TPB-nr: P25910

Tut-tut!
av Marion Billet
3 bl. tryckt punktskrift
I pekboksformat presenteras sex olika fordon. Det är bilen, lastbilen, cykeln, tåget, båten och spårvagnen.
Varje fordon har ett eget uppslag med stiliserade färgbilder där förmänskligade djur kör eller åker med
fordonen. På högersidan finns en rund knapp att trycka på för att höra hur fordonen låter. På sista uppslaget
finns små bilder av alla fordonen. Barnen uppmuntras att härma fordonens olika ljud.
TPB-nr: P25909

Bredvidböcker
Den tryckta originalboken medföljer punktskriftsboken.

Så blev jag till
av Katerina Janouch
55 s. tryckt punktskrift
Glestryck
Ett litet barn som kan vara både pojke och flicka funderar och berättar kring hur det går till när barn kommer
till världen. Några frågor som tas upp är vad som händer i en mammas mage under graviditeten, vad det är
som bestämmer om barnet blir en pojke eller flicka och hur man vet när det är dags för barnet att födas.
Författaren tar även upp pappans roll under graviditeten och efter födseln samt tar kort upp olika
familjekonstellationer.
TPB-nr: P25976
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