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Litteratur för vuxna
Skönlitteratur
Sista färjan från Ystad, spänningsroman
av Karin Alfredsson
5 vol., 435 s. tryckt punktskrift
Syskonen Stefan och Therese har sysslat med omfattande bedrägerier av allehanda slag och är nu på flykt
genom Sverige för att hinna med den sista färjan från Ystad. I Stockholm steker en polis, ovetande om
situationen, pannkakor med sina barnbarn och ser fram emot pensionen. Men snart kommer hon att hamna i
en brottsutredning som inte liknar något hon tidigare varit med om. Fartfylld thriller.
MediaNr: P30660

Sommar på den lilla ön i havet
av Jenny Colgan
9 vol., 852 s. tryckt punktskrift
Flora är säker på att hon gjorde rätt som valde storstan framför den ödsliga skotska ö där hon växte upp.
Men när en ny klient ger henne ett uppdrag tvingas hon tillbaka till ön. Hon bestämmer sig för att ta sina
matlagningskunskaper och gjuta liv i det dammiga, lilla rosa huset i hamnen. För att kunna lyckas med sitt
projekt och komma vidare i livet måste hon bestämma sig för var hennes framtid egentligen finns, och hon
måste sluta fly.
MediaNr: P30540

Tidig musik
av Jeffrey Eugenides
7 vol., 636 s. tryckt punktskrift
Boken innehåller tio noveller som författaren skrivit sedan slutet av 1980 - talet. De flesta handlar om själsligt
självskadebeteende, speciellt hos välutbildade män och kvinnor ur medelklassen. Deras liv har sakta men
säkert börjat rämna. Deras karriärer har gått i stå, de har sömnproblem, läckande hustak och sunkiga kök.
En särskild fokus läggs på de mörka och outtalade inre tankarna hos äkta män och fäder. J.E., 1960-,
amerikansk författare.
MediaNr: P30589

Nattsida, roman
av Hans Gunnarsson
9 vol., 781 s. tryckt punktskrift
När Per Boman får beskedet att hans halvbror Ronny dött, flyttar han in i hans lägenhet och börjar forska i
det han lämnat efter sig. Ronnys liv visar sig vara fyllt av hemligheter och snart befinner sig Per i en
osannolik härva, där sanning och lögn blir allt svårare att skilja åt. Historien är en lek med identiteter och en
skrämmande noir om själens dunkla vrår.
MediaNr: P30573
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Diktatorn
av Robert Harris
12 vol., 1081 s. tryckt punktskrift
Del 3 i trilogin om Cicero som börjar med Imperium. Cicero befinner sig i exil och Julius Caesar har
överhanden. Med kunskap, mod och list lyckas dock Cicero att återvända till senaten i Rom. Men politiken är
blodig och priset blir högt. Romanen skildrar kollapsen av den romerska republiken och morden på
Pompejus och Caesar. Politisk thriller.
MediaNr: P30606

Det andra inte ser
av Christoffer Holst
4 vol., 321 s. tryckt punktskrift
16-åriga Tove flyttar med sin mamma, storasyster och mormor från Stockholm till ett gammalt hus i Dalarna.
Här hoppas de få en nystart på sina liv. De stiftar bekantskap med biträdet i konditoriet och Tove blir vän
med grannkillen. Snart börjar märkliga saker att hända i huset och Tove ser saker som ingen annan kan se.
Under ytan i vardagsidyllen visar sig såväl husets som familjens förflutna dölja mörka hemligheter.
MediaNr: P30599

Döden är alltid sann, spänningsroman
av Anna Jansson
3 vol., 279 s. tryckt punktskrift
Första delen i en specialskriven ljud- och e-boksserie om Maria Wern. Det har gått tjugo år sedan Maria
Wern gick ut nian och nu är det återträff. När kvällen går över i natt har vänskapsband brustit och begraven
kärlek uppstått på nytt. När klasskamraterna dyker upp till frukostbordet upptäcker Maria att en av dem har
försvunnit under natten. Gamla konflikter har kommit upp till ytan och Maria har all anledning att känna oro.
MediaNr: P30617

Mitt hjärta är ditt, spänningsroman
av Anna Jansson
9 vol., 793 s. tryckt punktskrift
Del 20 i serien om polisen Maria Wern på Gotland som börjar med Stum sitter guden. En man har satt upp
ett tält nära vattnet och kommer dit ofta. Varje gång med en ny kvinna. Maria utreder försvinnande av den
hjärtsjuka Cecilia. Marias kollega Per har drabbats av en tragedi. Hans sexåriga dotter Wilma behöver ett
nytt hjärta och hennes mamma är desperat. Trådarna knyts samma, men kommer hon att kunna ta reda på
sanningen innan det är för sent?.
MediaNr: P30558

De som försvann
av Sheena Kamal
8 vol., 753 s. tryckt punktskrift
En dag kommer telefonsamtalet som Nora Watts fruktat i femton år, ända sedan hon adopterade bort sin
nyfödda dotter - Bonnie är försvunnen. Då hon har rymt så många gånger förut tar polisen inte det på allvar.
Nora är sista utvägen för de desperata adoptivföräldrarna. Motvilligt beslutar sig hon för att leta efter Bonnie.
Med sin hund som sällskap ger Nora sig av; från Vancouvers regnvåta gator till Kanadas snötäckta berg.
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Psykologisk thriller.
MediaNr: P30636

Regnmannen, en trädgårdsberättelse
av Jonas Karlsson
5 vol., 407 s. tryckt punktskrift
Ingmar älskar sina rosor. Sedan hans fru gick bort är de det enda han lever för. Men den här sommaren är
ovanligt varm och i villaträdgårdarna vissnar snart alla blommor. Grannarna bevakar varandra noga så ingen
överträder vattningsförbudet. Plötsligt minns Ingmar den gamla kranen på baksidan, den som är kopplad till
sjövattnet. Eller vad är den kopplad till? Vad är det egentligen med den där kranen?.
MediaNr: P30601

Kurtisanen
av Anna Laestadius Larsson
10 vol., 957 s. tryckt punktskrift
Fristående uppföljare till trilogin Barnbruden, Pottungen och Räfvhonan. Beata Charlotta debuterar som
16-åring på Bollhuset - landets mäktigaste scen. Hennes skönhet blir en förbannelse som får henne
landsförvisad, men också en tillgång som hjälper henne att charma den europeiska eliten. Beata Charlotta
dör 31 år gammal. Efter sig lämnar hon ett manus, en berättelse om sitt liv. Det avslöjar hemligheter om
mäktiga män och konspirationer.
MediaNr: P30625

Gå förlorad
av Agnes Lidbeck
5 vol., 405 s. tryckt punktskrift
Fristående avslutning på triptyken som inleddes med Finna sig och Förlåten. Anders är osäker på allt - jobb,
drömmar, boende, sig själv. Det enda han är säker på är att han älskar sin familj. Det finns inget tvivel när
det gäller de känslor han har för dem. Kanske älskar han dem till och med för mycket? Han räds
ensamheten, men lockas samtidigt av den. Den som är ensam kan ju inte bli lämnad. A.L., 1981-, prisbelönt
författare.
MediaNr: P30613

En bur av guld
av Camilla Läckberg
8 vol., 780 s. tryckt punktskrift
Faye verkar ha det perfekta livet - man, dotter och en lyxig lägenhet på Östermalm i Stockholm. Men minnen
från uppväxten i Fjällbacka jagar henne. Den starka och ambitiösa kvinna hon en gång var finns inte kvar.
Hon har gett upp allt för sin mans skull och känner sig fångad i en gyllene bur. När mannen sviker förlorar
hon allt. Hon bestämmer hon sig för att hämnas. En roman om svek, upprättelse och hämnd.
MediaNr: P30657

Brudskeppet
av Jojo Moyes
13 vol., 1258 s. tryckt punktskrift
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Under andra världskriget gifte sig ett stort antal kvinnor med brittiska soldater i utlandstjänst. När kriget är
slut ska de förenas med sina män; på skeppet Victoria på väg från Australien till England finns 650
krigsbrudar. I en av de trånga hytterna blir fyra sinsemellan mycket olika kvinnor inhysta tillsammans: Jean,
Margaret, Avice, Frances. Under den långa sjöresan händer mycket som påverkar deras kommande liv.
MediaNr: P30603

Din Aleksandra
av Bente Pedersen
7 vol., 588 s. tryckt punktskrift
Del 14 i serien om Huset Arent. Vanda har precis gift bort dottern Aleksandra med Marcus Borge när
smekmånaden måste skjutas upp på grund av Aleksandras alltmer förvärrade sjukdom. I ett desperat försök
att rädda dottern reser Vanda till marknaden i Skibotn för att tala med en ung man med läkande krafter. Kan
han rädda Aleksandra i tid? När maken Lukas återvänder från en längre resa har han något att bekänna..
MediaNr: P30568

Ett fjärran krig
av Göran Redin
10 vol., 923 s. tryckt punktskrift
Första delen i en planerad serie om stormaktstidens Sverige. Historien tar sin början i 1600-talets
Östergötland, hos berättelsens huvudpersoner, tvillingarna Erik och Karin. Deras familj tvingas bort från sitt
hem. Men med tiden öppnas nya möjligheter för familjemedlemmarna, i ett Sverige som under denna period
i historien var ett rike vars framtid styrdes av ett fjärran krig.
MediaNr: P30579

Påfågelsommar
av Hannah Richell
10 vol., 958 s. tryckt punktskrift
På 1950-talet lever den unga Lilian i ett olyckligt äktenskap på den engelska landsbygden. En sommar
kommer en konstnär för att dekorera ett rum och de inleder en relation som får ödesdigra konsekvenser.
Sextio år senare kommer Lilians barnbarn Maggie till godset efter att ha varit på flykt från en tragisk
kärlekshistoria. De båda kvinnornas historier vävs samman till en gripande berättelse där
familjehemligheterna slutligen kommer fram.
MediaNr: P30624

En gentleman i Moskva
av Amor Towles
14 vol., 1258 s. tryckt punktskrift
I juni 1922 eskorteras greve Alexander Rostov från en rättegångssal i Moskva till det fashionabla Hotell
Metropol - beläget mittemot Kreml. Han har stått åtalad för en dikt han skrivit och med nöd och näppe
undgått dödsstraff. I stället döms han till husarrest på obestämd tid och tvingas flytta till ett litet vindsrum på
hotellet. Medan Sovjetunionen genomgår decennier av våldsamma omvälvningar försöket Rostov skapa en
ny mening med sitt liv.
MediaNr: P30659
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Snödrev, kriminalroman
av Helene Tursten
10 vol., 898 s. tryckt punktskrift
Del 3 i serien som börjar med Jaktmark. Kriminalinspektör Embla Nyström får ett samtal från sin släkting
Harald. En död man har hittats i en stuga. När Embla kommer dit upptäcker hon att det rör sig om en
regelrätt avrättning. Den döde mannen är en av de största ledarna inom organiserad brottslighet i Sverige. I
jakten på de skyldiga finner Embla ledtrådar även bakåt i tiden till ett gammalt fall - försvinnandet av Emblas
barndomskamrat, Louise.
MediaNr: P30649

Arvet
av Yrsa Sigurðardóttir.
11 vol., 1024 s. tryckt punktskrift
En kvinna hittas mördad i sitt hem i Reykjavik. Enda vittnet är en liten flicka som är så chockad att hon slutat
tala. Kriminalpolisen Huldar står handfallen inför flickans tystnad. Han vänder sig till psykologen Freyja som
har stor erfarenhet att arbeta med traumatiserade barn. Hon är fast besluten att skydda flickan. Det kan bli
svårare än de första anar. Mördaren lämnar kryptiska ledtrådar till dem. Klarar de av att tyda dem innan
nästa offer skördas?.
MediaNr: P30612

Facklitteratur
Manifest för Behovsekonomi, tillgodose allas rättmätiga behov inte våra begär på
bekostad av andras lidande
av Tomas Blomberg
2 vol., 142 s. tryckt punktskrift
T.B. anser att det nuvarande ekonomiska systemet förstör människor och jordklotet. Han menar att det är
pengar som styr vårt samhälle och inte människors behov. Det som hindrar oss från att leva ett värdigt liv är,
enligt honom, lönearbetstvånget och kapitaltillväxttvånget. Hans slutsats är att vi måste hjälpas åt för att
förändra det ekonomiska systemet och övervinna vår girighet. T.B., född 1940, lärare i matematik och
teoretisk fysik.
MediaNr: P30464

Helt vanliga män, reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen
av Christopher R Browning
10 vol., 901 s. tryckt punktskrift
Den 13 juli 1942 gick Reservbataljon 101 från Hamburg in i den polska byn Jósefów och sköt 1500 av byns
judiska invånare. Under de följande 16 månaderna utförde den mord på sammanlagt ca 38.000 judar.
Bataljonen bestod av helt vanliga män som var för gamla för militärtjänst och sorterade under
ordningspolisen. Förf., amerikansk historiker, ger med stöd av dokument i tyska arkiv en detaljerad skildring
av bataljonens aktioner. Nyskrivet efterord.
MediaNr: P30463

Supersnacks och fler smarta sötsaker
av Ulrika Hoffer
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96 s. tryckt punktskrift
Boken vänder sig till de som vill begränsa familjens intag av godis och snabbmat, men samtidigt fylla på med
något roligare än macka och yoghurt. U.H. är kostrådgivare, journalist och författare. Här presenterar hon
fräscha och roliga recept på nyttiga godsaker och mellanmål. Alla recept är fria från mjölkprodukter, vetemjöl
och tillsatt socker. Många är dessutom nötfria.
MediaNr: P30538

Bildbeskrivning för tillgänglighet, riktlinjer, forskning och pratik
av Jana Holsanova
5 vol., 406 s. tryckt punktskrift
Rapporten kartlägger bildbeskrivning för personer med synnedsättning och blindhet, med fokus på
inventering av nationella och internationella riktlinjer. Produktion av bildbeskrivningar och deras användning
kommenteras ur forskningsperspektiv och inventeringen mynnar ut i en rad förslag till förändringar och
förbättringar. Innehåller en ordlista och tabeller med viktiga kriterier för bildbeskrivning. J.H., docent och
lektor vid Lunds universitet.
MediaNr: P30488

Kvinnorna historien glömde
av Stefan Högberg
5 vol., 382 s. tryckt punktskrift
Kvinnorna har ofta fått en undanskymd och bortglömd plats i historieskrivningen. I boken presenteras sju av
de kvinnor som historien mer eller mindre glömt. De var alla välkända och inflytelserika i sin samtid och kom
på olika sätt att påverka historiens gång. I boken lyfts de historiska berättelserna om dessa stridbara kvinnor,
bortom myterna och legenderna. Boken bygger på berättelser från författarens podcast Kvinnliga krigare.
MediaNr: P30525

Växternas språk
av Carina Solöga Högman
4 vol., 330 s. tryckt punktskrift
I denna bok berättar författaren om över 500 växter och deras visdom som kan hjälpa oss att förverkliga våra
drömmar.
MediaNr: P30572

Hon som var jag, en memoar om Alzheimer
av Wendy Mitchell
7 vol., 603 s. tryckt punktskrift
Wendy Mitchell får diagnosen Alzheimer vid 58 års ålder. Hon tvingas lägga om hela sitt liv. Det som tidigare
varit självklart blir en kamp - att cykla till affären, att sköta sitt jobb, att laga mat och att springa. Hon funderar
över vem man är när man förlorar sina minnen och vad kärlek är när man inte längre känner igen dem man
älskar. Hur kan man behålla glädjen och humorn när ens tillvaro långsamt slocknar? Självbiografi.
MediaNr: P30610

Plåtmat, grönt i en långpanna
av Julia Tuvesson
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3 vol., 262 s. tryckt punktskrift
Här hittar vi recept på vegetariska rätter lagade i långpanna. Boken är uppdelad i två delar. I den första lär
du dig laga de bästa plåtmåltiderna på ett enkelt sätt. I den andra delen hittar du över 40 recept på förrätter,
huvudrätter, desserter, tillbehör och såser. Boken vänder sig både till nybörjare och erfarna kockar. Julia
Tuvesson har gjort sig ett namn på Instagram genom just denna så kallade plåtmat.
MediaNr: P30519

Böcker för barn
Skönlitteratur
Solstenen
av Tomi Adeyemi
13 vol., 1236 s. tryckt punktskrift
Zélie Adebola kan minnas en tid när Orïshas jord var mättad med magi. Zélies mor använde kraften för att
kalla på andarna. Men så försvann magin. En hänsynslös kung lät mörda alla maji och Zélie förlorade sin
mor. En strimma av hopp återstår. Zélie räddar prinsessan Amaris, som har flytt från sin far med en mäktig
hemlighet. Kanske kan paret utmana kungamakten och rädda den magi som finns kvar.
MediaNr: P30526

Utflykt till verkligheten
av Inger Brattström
3 vol., 206 s. tryckt punktskrift
16-årige Jonas vikarierar på daghem och blir tvungen att ta hand om en liten flicka, som blir kvar på
daghemmet en kväll. Under sökandet efter mamman får Jonas en direkt inblick i ett förortsgetto på
1970-talet.
MediaNr: P30582

Försommar
av Anna Cnattingius
3 vol., 255 s. tryckt punktskrift
Inger, en "vanlig" tjej, går sista terminen i klass 9. Hon känner sig osäker och inte helt nöjd med sin tillvaro.
Omkring henne finns mamman och skolkamraterna men också en gammal kvinna, som hon hjälper.
MediaNr: P30593

Bara den svagaste överlever
av Petrus Dahlin
8 vol., 718 s. tryckt punktskrift
Den dataspelande storstadskillen Filix Woods befinner sig plötsligt i en bambubur högt uppe i ett träd i en
enorm skog. Nere på marken ser han en massa lajvare, klädda i djurhudar och beväpnade med spjut. För de
är väl lajvare, och hela den här konstiga byn uppe i träden är väl en del av ett rollspel? Eller? Filix är hur som
i en oupptäckt och mystisk värld, där styrka är det enda som räknas och ondskan från underjorden är ett
ständigt hot.
MediaNr: P30662
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Skuggan
av Helen Ekeroth
8 vol., 769 s. tryckt punktskrift
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: P30629

Hemliga Myran
av Linn Gottfridsson
3 vol., 290 s. tryckt punktskrift
Del 3 i serien om Myran som börjar med En Myras liv. Det är sommarlov och Myran åker till en stuga på
landet med mamma, Jesper och sin splitternya lillasyster. I skogen träffar han en tjej som är full av
hemligheter. Hon har armen i gips och heter Gloria. Men det är inte alldeles lätt att plötsligt vara storebror
och dela mammas uppmärksamhet med ett skrikande, bajsande litet knyte.
MediaNr: P30576

Den som hackar
av Thomas Halling
2 vol., 142 s. tryckt punktskrift
Del 1 i en serie. Albin och hans mamma har flyttat in till stan. Från den nya lägenheten har de utsikt mot den
gamla kyrkan. Över kyrkogården kretsar stora skaror av mörka fåglar. Snart börjar det hända kusliga saker
och Albin tycker att det känns som att fåglarna söker kontakt med honom. Men vad vill de? Och ska Albin tro
på den historia hans granne berättar?.
MediaNr: P30615

Att vara Kerstin
av Helena Hedlund
3 vol., 223 s. tryckt punktskrift
Del 2 i serien som börjar med Det fina med Kerstin. Mamma har en 40-årskris och har klippt tuppfrilla och
tatuerat ett hjärta med ett K i mitten. Kerstin gillar inte när saker är annorlunda och hon ogillar definitivt
40-årskriser. Mamma borde skärpa sig. Gunnars mamma har dessutom hotat med att hon och Gunnar ska
flytta om vildsvinen fortsätter att böka i deras trädgård. Nu är goda råd bokstavligt talat dyra.
MediaNr: P30628

Cirkusdeckarna och mellomysteriet
av Dan Höjer
3 vol., 242 s. tryckt punktskrift
Del 20 i serien cirkusdeckarna som börjar med Cirkusdeckarna och spökmysteriet. Tvillingarna Kaspar och
Katinka på Cirkus Pommery står inför ett nytt mysterium. Melodifestivalens vinnarpokal har stulits och
tvillingarna tar upp jakten på tjuvarna. Det blir en dramatisk jakt där de slåss med golvmoppar och får vara
med i direktsänd teve.
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MediaNr: P30562

I Kalifornien skälver jorden
av Anna Hörnell
6 vol., 560 s. tryckt punktskrift
Melin lämnar sin norrbottniska hemort och flyger över Atlanten för att plugga på college i en bortglömd stad
mitt emellan Los Angeles och San Fransisco. Hon faller handlöst för Kalifornien, för collegelivets eviga
festande och för Lucas, trots att alla säger att han är knäpp. Men Kalifornien brinner och elden kommer
närmare. Och när som helst kan det komma ett skalv som förstör allt. Debutroman för unga vuxna av
journalisten Anna Hörnell, 1992-.
MediaNr: P30569

Hilda och hamsterstölden
av Christina Lindström
3 vol., 216 s. tryckt punktskrift
Hilda, Bella och Henning är bästa kompisar. De har nästan alltid roligt. När Bella får ett husdjur blir allt lite
extra roligt. I alla fall för Hilda och Bella. För Henning är det inte så värst kul för han är allergisk mot djur.
Plötsligt är de tre vännerna inte så mycket bästisar längre. En dag är hamstern borta. Vad har hänt? Har
någon stulit den?.
MediaNr: P30584

Vitas hemlighet
av Kerstin Lundberg Hahn
2 vol., 108 s. tryckt punktskrift
Vita Olsson är sju år och bor med sin mamma i samma hus som pizzerian Amore. När hon känner doften
längtar hon till Italien. Där bor hennes pappa och han ska få en bebis med en ny kvinna. En lillebror är ju det
som Vita allra mest längtar efter. Men det är något märkligt som händer i huset. En natt hör Vita någon som
ylar nerifrån pizzerian. Tänk om det är en varulv.
MediaNr: P30592

Dryader och demoner
av Mattias Lönnebo
5 vol., 466 s. tryckt punktskrift
I fantasyvärlden Tabor är allt möjligt. I fem äventyr ger sig magikern Sartek och dryaden Molnlätt ut på farliga
äventyr. De möter krigarna Grang, den skönsjungande Varga, jägaren Triva och prinsessan Iba. Dessutom
ansluter sig en ny medlem till äventyrarna, den unge Cadi. Deras samarbetsförmåga och mod prövas i de
actionfyllda och humoristiska berättelserna. Fantasy.
MediaNr: P30506

Tant Mittipricks nya kurer
av Betty MacDonald
2 vol., 175 s. tryckt punktskrift
Del 3 i serien som börjar med Tant Mittiprick. Harbin Gräsmatta är en dagdrömmare, Sally Rosengren en
praktslarva och Julle Johnson vill absolut inte gå i skolan. Tant Mittiprick hjälper till och barnen blir som
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vanligt igen. Men Tant Mittiprick behöver också hjälp att hitta skatten som hennes man sjörövaren gömde en
gång för länge sedan. Humoristisk engelsk barnbok.
MediaNr: P30547

Tant Mittiprick och hennes djur
av Betty MacDonald
3 vol., 194 s. tryckt punktskrift
Del 4 i serien som börjar med Tant Mittiprick. Här får tant Mittiprick ta hand om fyra barn. Storskrytaren Filip,
glömska Rebecka, Jeffie som plockar sönder det mesta och Marie som är rädd för allting. För dem alla har
tant Mittiprick någon "underkur".
MediaNr: P30548

Ilse, på rymmen
av Christine Nöstlinger
4 vol., 317 s. tryckt punktskrift
En fredagseftermiddag lämnar Ilse, 14 år, i hemlighet familjens våning och stiger in i en bil som väntar på
henne utanför porten. Varför rymde Ilse? Det berättas av den yngre systern Erika, som letar efter henne.
MediaNr: P30578

Ditt hjärta är mitt
av Shivaun Plozza
8 vol., 706 s. tryckt punktskrift
Marlowe har genom en transplantation fått ett nytt hjärta, men det känns ändå inte som att livet kan börja.
Hon vill söka upp donatorns familj för att tacka dem, men enligt sjukhuset är de inte intresserad av det.
Marlowe börjar därför med egna efterforskningar online. I kombination med att hennes militanta
vegan-mamma öppnar butik vägg i vägg med en slaktare är allt som upplagt för att livet ska ta en ny
vändning. Humoristisk och romantisk roman.
MediaNr: P30595

En duktig hund på vift
av Meg Rosoff
2 vol., 152 s. tryckt punktskrift
Andra boken om McTavish och familjen Peachey. Familjen Peachey har semester, och naturligtvis vill alla i
familjen åka till helt olika ställen. Men yngsta dottern Betty föreslår att de ska ge sig ut och campa och en
semester utomhus är ju perfekt för deras hund, McTavish. Så familjen ger sig iväg, ut i vildmarken.Meg
Rosoff fick Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2016.
MediaNr: P30491

Strax före tolvslaget, två vinterberättelser
av Rainbow Rowell
2 vol., 157 s. tryckt punktskrift
Boken innehåller två noveller som båda handlar om den första kärleken. I Tolvslag träffas Noel och Mags på
samma nyårsfest varje år. Ska de bli ihop på riktigt? I Själsfränder möter Elena, som är ett stort Star
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Warsfan, sin like i Gabe. R.P., 1973- , amerikansk författare, skriver för både vuxna och ungdomar.
MediaNr: P30575

Bakom den blå dörren
av Inger Skote
3 vol., 240 s. tryckt punktskrift
Fyra personer - två flickor och en pojke i 16-årsåldern och deras dramalärare - blir instängda i en källare
under två dygn. Under denna tid lär de känna varandra och får ta del av varandras tankar. Den enda vuxna
blir hjälplös som ett barn. Dramatisk berättelse om djupaste förtvivlan, om rädsla och om ofrihet på olika
plan. Deras känslor pendlar mellan förtvivlan och panik. Men här finns också ömhet, mod och frisk vrede.
MediaNr: P30565

Thomas - en vecka i maj
av Kerstin Thorvall
3 vol., 238 s. tryckt punktskrift
Thomas, 17 år, möter kärleken i form av Anna Katarina, 20 och ensamstående mor. Hon behandlar honom
som en vuxen, vilket ingen annan i hans omgivning gör. Han har problem med både sin far, styvmor, polisen
och kompisar. Ett porträtt av en ung man som vaknar till insikt om sin ohållbara situation och försöker göra
något åt den.
MediaNr: P30583

Äventyret Vasa, berättelse och reportage
av Lars Widding
Redaktör: Sten Ohlsson.
4 vol., 314 s. tryckt punktskrift
Boken inleds med en lite ruggig men fint tidsfärgad långnovell om tre vasasjömäns öden och fortsätter med
att ge de viktigaste fakta om skeppet och dess bärgning. Det är en dramatisk berättelse om praktskeppet
Vasas korta jungfrufärd och snabba undergång på Stockholms ström år 1628. Handlar även om den
spännande jakten på försvunna skatter fram till år 1961 då skeppet bärgades ur vattnet.
MediaNr: P30551

Nelly Rapp och det hemliga biblioteket
av Martin Widmark
2 vol., 138 s. tryckt punktskrift
Del 19 i serien om monsteragenten Nelly Rapp. I Monsterakademins gamla bibliotek finns två stora
glaskulor. Den ena är vit och den andra svart. Det sista Nelly och Valle hör är LENA-SLEVA som varnar dem
för den svarta kulan. Så börjar deras äventyr på riddartiden. Ska de lyckas befria den fängslade Kung Sune?
Och vem är den mystiska flickan som vet att man ska klia sig över höger ögonbryn?.
MediaNr: P30594

Beva och kärleken
av Monica Zak
12 s. tryckt punktskrift
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Beva är kär i Oskar. Han vet inte om det. En dag lägger hon en teckning i hans låda. Efter en tid visar det sig
att kärleken är besvarad och Beva och Oskar blir ihop. Men allt är inte lätt. Oskar gör slut och kommer
tillbaka flera gånger. Till slut får Beva nog. Ingår i serien Börja läsa.
MediaNr: P30585

Faktaböcker
Djurens värld
av Antonio Fischetti
52 s. tryckt punktskrift
Fristående del 2 i serien Bli klok på. I den här boken får läsaren lära sig en hel del om olika slags djur.
Rubrikerna är upplagda som frågor, till exempel: Tycker djur om att vara ensamma? Hjälper olika arter
varandra? Tar djuren hand om sina ungar? Kan djur bli kära i varandra? Hur pratar djuren med varandra?
Boken avslutas med ett quiz. Lättläst, Hegas-nivå 5, Lix 27.
MediaNr: P30480

Barnens stora kokbok, steg för steg
av Clara Lidström
2 vol., 120 s. tryckt punktskrift
Kokbok som vänder sig direkt till barnen. Den innehåller recept och tydliga steg-för-steg-instruktioner så att
barnen själva kan laga maten. I boken ingår alla recept från författarnas tidigare böcker Baka, Laga och
Kalas samt tio nya recept på mellanmål. För barn 6 - 9 år.
MediaNr: P30550

Ni vann aldrig, så tog jag mig levande genom högstadiet
av Misslisibell
3 vol., 310 s. tryckt punktskrift
En öppenhjärtig bok om mobbning, näthat, grupptryck och ångest. Författaren har i flera år haft en
youtubekanal om vardagsliv, smink och hästar. Hon har själv varit utsatt för mångårig mobbning. Detta är
lättillgänglig och viktig bok som innehåller tips på vad man kan göra om man utsätts för mobbning i olika
former. Boken är faktagranskad av organisationen Friends. Misslisibell heter egentligen Lisa Jonsson.
MediaNr: P30510

Tinas recept för unga kockar, vi fixar käket!
av Tina Nordström
2 vol., 158 s. tryckt punktskrift
Kokbok för unga med tv-kocken Tina Nordström. Inleds med grundskola om redskap, mått och olika
matlagningstermer och tekniker. Modern receptsamling strukturerad utifrån olika typer av måltider: frukostar,
vardagsmiddagar, "impa på vuxna", kompishäng och söta saker. Mycket text och relativt hög svårighetsgrad
med tydliga och välstrukturerade beskrivningar.
MediaNr: P30544
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Specialproduktioner
Interfolierade böcker
En interfolierad bok har genomskinliga plastblad med punktskrift inbundna mellan bilderbokens sidor.

Knotan knappar
av Per Bengtsson
27 s. tryckt punktskrift
Knotan gillar knappar. Hon trycker på sin på pappas mobil, vrider på knapparna på tvättmaskinen och på
lampknappen. Ja, till och med på grannens ringklocka fast hon inte får. Men vid hissen säger hennes pappa
äntligen: Här kan du trycka. Bilderbok som passar för barn i åldrarna 0-3 år.
MediaNr: P30438

Böcker på andra språk än svenska
Böcker för barn
The boy in the striped pajamas, a fable
av John Boyne
4 vol., 400 s. tryckt punktskrift
Bruno är nio år 1943. Han bor med sin familj i Berlin. När far blir kommendant i koncentrationslägret
Auschwitz i Polen flyttar familjen dit. Bruno iakttar det som händer i lägret och möter en jämnårig judisk
pojke, Shmuel, som är fånge på andra sidan stängslet. Han ger Shmuel mat när ingen ser och långsamt
börjar Bruno förstå vad det är som händer runt omkring honom. Boken är på engelska.
MediaNr: P30531
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