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Ett urval nya böcker – Facklitteratur 

 
Religion 
 
Branston, Brian: Gudar och hjältar i nordisk mytologi  Cmi 
 
 

Filosofi och psykologi 
 

 Enhager, Kjell: Tänk låsningar och lösningar – personligt …           Dok RIG 
 
Mattsson, Jonas: Relationer från A till Ö   Do(x) 
Psykologilexikon med texter från tidningen Modern Psykologi och sajten Psykologiguiden.se 
 
 

Pedagogik 
 

 Bähr, Kristina: Hjärnan i skolan   Eaa 
Boken förklarar hur barnets hjärna utvecklas under uppväxten och hur det sociala samspelet i 
klassrummet påverkar lärandet. Författarinnan förklarar och förtydligar orsaker samt ger möjliga 
lösningar till situationer i klassrummet.  

 
 

 Diaz, Patricia: Arbeta formativt med digitala verktyg                        Eab 
 

 Nottingham, James: Uppmuntra lärande                                                   Eaa 
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Grettve, Anna: Att bedöma och sätta betyg     Eab 
 
Roe, Astrid: Läsdidaktik                              Eaa 
 

 Timperley, Helen: Det professionella lärandets inneboende kraft        Em 
 
 
 

Litteraturvetenskap 
 

 Fredén, Kristian: Skriv som en Nobelpristagare   G.5 
Författaren lyfter fram tio Nobelpristagare och analyserar deras stil och texter för att inspirera flera att 
börja skriva eller förbättra sitt skrivande. Han börjar med Selma Lagerlöf, den första kvinnliga 
pristagaren och den första från Sverige. Varje kapitel inleds med en kortare skildring av respektive 
författares liv, med betoning på hur detta lyser igenom i deras verk. Därefter analyseras deras litterära 
stil och till slut serveras ett textuppslag med inflikade kommentarer. Dessutom intervjuas en nutida 

svensk författare som stilmässigt påminner om Nobelpristagaren och som inspirerats av eller känner sig 
besläktad med denna.  
 
 

Konst, musik, teater, film och fotokonst 
 

 Jansson, Ulf: En bok om film – genrer, stilbildare, historia                Im 
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Historia 
 

 Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena   Kma 

Nobelpristagaren i litteratur låter de som var barn under kriget berätta. Deras krigsminnen skiljer sig 
markant från de vuxnas. Ingår i Utopins röster. 
 

 

 Västerbro, Magnus: 101 historiska händelser                            K 
 
 
 

Biografier 
 

 Fredrikson, Bengt: Albert Einstein – det modiga geniet                     Lz Einstein 
En uppkäftig skolkare som hade svårt att få jobb? Skulle detta vara ett av vår tids största genier? Albert 
Einsteins väg mot berömmelse och Nobelpris var kanske inte spikrak, men hans mod att våga tänka på 
nya sätt förändrade vetenskapen. 

Lättläst biografi där läsaren får lära känna människan bakom de berömda relativitetsteorierna. Det 
komplicerade förklaras på ett enkelt sätt, och många ämnen berörs som känns lika aktuella idag; krig 
och fred, vetenskapens villkor och en skola där alla får plats oavsett förutsättningar. 
 
 

 Park, Yeonmi: För att kunna leva    Lz Park 
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Hon måste fly för livet – hennes familj skulle dö av svält, eller sjukdom, eller till och med genom 
avrättning. Det här är berättelsen om Parks kamp för att överleva i en av världens mest brutala och 
slutna diktaturer, Nordkorea. 
 

 Suhonen, Daniel: Partiledaren som klev in i kylan                     Lz Juholt 
 

Wallin, Göran: Jojje den meningssökande löparen …  Lz Wallin 
En bok som handlar om livet efter en svår trafikolycka som gav Helsingborgaren bestående skador. Han 
var först multihandikappad, men löpträningen och olika maratonlopp har gjort att han har kommit 
tillbaka och gett honom en glädje i livet igen.  
 
 
 

Samhälls- och rättsvenskap 
 

 Holmqvist, Mikael: Djursholm – Sveriges ledarsamhälle  Oab 
 

 Janouch, Katerina: Droger & sånt   Ohi 
 
Månson, Per: Båten i parken – introduktion till samhällsstudier                         Oa 
 
Schröder, Margareta: Fritidshemmets uppdrag                          Oh 
 
 

Teknik, industri och kommunikationer 
 
Andersson, Sus: Digitalt källskydd    Pubd 
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Söndergaard, Per Straarup: Lätta fakta om bilar   Pr u Lättläst 
 
 
 

Ekonomi och näringsväsen 
 
Bothmer, Roland von: Bortom GMO    Qd 
 
 
 

Idrott, lek och spel 
 

 Froböse, Ingo: Styrketräning med kroppen som redskap         Ra 
 

 Grahm, Erika: Från förlamad till olympier                        Rbz Grahm 
 

 Kentää, Göran: Bättre prestation & hälsa med KBT Rb  

När livet och idrotten fungerar som bäst mår man fint och prestationsförmågan är på topp.Men det är få 
förunnat att ha det så 24/7 och 52 veckor om året. 
Författarna har erfarenhet av både traditionell idrottspsykologi och KBT. 

   
Mattsson, Mikael: Träna för en svensk klassiker och andra långlopp Ra Inst Id 
 

 Rousey, Ronda: My fight/your fight                         Lz Rousey 
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 Svan, Moa: Det riktiga landslaget   Rbba 
 

 
Naturvetenskap 
 
 

 Bojs, Karin: Min europeiska familj – de senaste 54 000 åren Uea 
 

 Ellervik, Ulf: Den svåra konsten att leva  Uce 
Om kemins betydelse för människans möjligheter att överleva historiens olika farsoter. Bakom varje 
botemedel finns det spännande berättelser. 
 

Jensen, Per: Djurens beteende    Ug 
 
 

 
Medicin 
 

 Henry, Clara: Ja jag har mens, hurså?         Vga 
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 Hofsten, Isabella von: Mål i mun          Vla 
Det handlar om ätstörningar och specifika aspekter som rör idrott. Boken vänder sig till idrottsledare och 
tränare och ger en god teoretisk bakgrund och förklarar komplexiteten omkring ätstörningar med 
historiska fakta, diagnoser och förklaring till olika fysiska följder av ätstörningar.  
 

 Åbom, Per-Erik: Farsoter och epidemier – en historisk odyssé från …     Veba 
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Skönlitteratur 
 

 Adler-Olsen, Jussi: Den gränslöse   Hce Deckare 
 

 Ahnhem, Stefan: Den nionde graven     Hc Deckare 
En intrikat konstruerad thriller där författaren berättar vad som drev Fabian Risk att lämna Stockholm 
och flytta tillbaka till Helsingborg. Fabian och Dunja korsar som främlingar varandras spår i ett vinterkallt 
Skandinavien och dras allt djupare in i konspirationen som visar sig vara värre än vad de någonsin 
kunnat föreställa sig. 
 

 Ajvide Lindqvist, John: Rörelsen - den andra platsen                Hc 
Del två i trilogin som började med Himmelstrand: den första platsen. Skräckroman i Stockholmsmiljö. 
 

Balasim, Hasan: Irakisk Kristus               Hce 
Berättelser om det infernaliska tillståndet i dagens Irak. Stilen för tankarna till magisk realism, till Kafka 
och Borges, men också till den arabiska sagotraditionen.  
 
  

 Bredow, Katarina von: Släppa taget               Hc u 
Elsa och Stella är tvillingar. De står varandra nära och gör nästan allting tillsammans, men de är ändå 
väldigt olika. Stella är social, utåtriktad och ibland tanklös medan Elsa är försiktig och omtänksam och 

inte alls har lika lätt att ta för sig av livet som sin syster. De blir ständigt hopblandade vilket irriterar 
dem. Bara för att de ser likadana ut är de inte samma på insidan!  
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 Clare, Cassandra: Fallna änglars stad                                      Hce u 
Skräck och passion i del 4 av The mortal instruments.   
Kriget är över och 16-åriga Clary Fray är tillbaka i New York. Allt verkar för en gångs skull vara precis 
som det ska; det är fred, Clary tränar på sin unika förmåga för att bli en skuggjägare och, framför allt, 
hon och Jace kan äntligen vara tillsammans! 
Men ingenting varar för evigt. . . 

 
Doggelito, Dogge: Shuno                 Hc 
Kort novell från Novellix förlag 
 

Flaubert, Gustave: Ett enkelt hjärta               Hce 
Klassisk novell ur samlingen Tre berättelser. 

 
French, Sofia: Sötaste Klara                Hc 
 
Gomér, Ann: Linus bowlar         Hc/s u Sär 
                        Linus börjar rida 
 Linus går på fotboll 

Linus sjunger Karoke 
Linus spelar teater 

    

 Green, Sally: Half bad – ondskans son   Hce Fantasy 
Jagad av alla. Önskad av ingen. Sextonårige Nathan är son till en vit häxa och hans far är den 
mäktigaste och mest ondskefulle svarte magikern någonsin. Nathan är till hälften vit, till hälften svart. 
Ond, god - eller både och. 
Omgivningen fruktar den kraft han bär på. Myndigheterna bevakar honom. Han får inte röra sig fritt. De 
enda ljuspunkterna i Nathans liv är storebror Arran och förbjudna kärleken Annalise. 
 
 

 Hellerstedt, Anna: Bröder i solen            Hc u 
Lättläst bok om 16-årige Adam som i smyg letar upp sin biologiska pappa i Nicaragua. Den hemliga 
resan blir äventyrlig och det blir inte riktigt som han hade tänkt sig. 
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Holmström Degerman, Anna: Det ringer, det ringer                        Hc u Lättläst 
 

 Herngren, Moa: Homecoming queen               Hc u 
En roman om vad som kan hända när man, som utbytesstudent, inte hamnar i Florida eller Orange 
County, utan mitt i Missouri hos en konservativ kristen familj … 
I en håla vid världens ände - fylld av gud och djävulen och cheerleaders. Mom, hennes värdmamma - 
tillåter henne knappt någon frihet alls. Mom ger henne till och med ett amerikanskt namn för att det blir 

så krångligt med My på engelska.  

 
Jacobsson, Ritta: En farlig vän     Hc u Lättläst 
 

 Khemiri, Jonas Hassen: Allt jag säger är sant              Hc 
Årets August-pristagare i kategorin skönlitteratur. 
 

 Lagercrantz, David: Det som inte dödar oss  Hc Deckare 
Den fjärde boken om tidningen Millennium, Mikael Blomkvist och, inte minst, Lisbeth Salander.  
 
 

 Lapidus, Jens: STHLM delete   Hce Thriller 
Emelie och Teddy, det ofrivilliga paret från Vip-rummet tvingas arbeta ihop igen. 
Hon: nybliven advokat på glassiga byrån. Han: kåkfararen som försöker leva på rätt sida lagen, numera 
som advokatbyråns fixare och specialutredare.. 
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 Larsson, Sara: Den första lögnen                 Hc 
Visby 1997. Sextonåriga Josefin vaknar i en främmande säng och det tar en stund innan hon inser vad 
som har hänt. Att hon har blivit brutalt våldtagen av tre manliga skolkamrater. I den följande 
rättegången frias de åtalade eftersom ord står mot ord.  
Många år efter det som hände i Visby dyker det upp mejl och sms med hotfulla meddelanden och bilder 
av gruppvåldtäkten hos den framgångsrike idrottsmannen Oskar.  

Efter den första lögnen måste nu flera nya ta vid för att de ännu en gång ska gå fria… 
 

Lindgren, Astrid: Boken om Pippi Långstrump                 Hcf 
 

 Lockhart, E. pseud för Emelie Jenkins: Den ökända historien om …          Hce u 
Frankie har förändrats under sommarlovet. När hon till hösten kommer tillbaka till sin internatskola blir 
hon tillsammans med den populära Matthew. I Matthews sällskap får Frankie en ny social status och nya 
vänner, men hon träder också in i en värld full av hemligheter.  
Frankie vägrar låta sig nedvärderas eller uteslutas på grund av sitt kön. I tysthet börjar hon därför smida 

planer för att visa att hon är smartare än killarna. 
 

 Malmquist, Tom: I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv                       Hc 
Tom och Karin väntar sitt första barn när Karin plötsligt insjuknar och måste föras till sjukhus. Barnet tas 
ut med kejsarsnitt och som i en mardröm springer Tom i kulvertarna under Karolinska sjukhuset, mellan 
intensivvårdsavdelningen och Neonatalen; mellan liv och död.  
När han återvänder hem är det utan Karin, ensam med ett spädbarn och en chockartad sorg. Några 
månader senare dör också hans egen pappa. 

 
 

 Marchetta, Melina: Ett folk utan land                   Hce u Fantasy 
I tio år har Finnikin levt i exil. Han har inte varit i hemlandet Lumatere sedan den kaotiska tid då 
kungafamiljen blev brutalt mördad och en förbannelse lades över landet. Nu håller förbannelsen 
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Lumateres folk fångna inom rikets gränser och hindrar de som tvingades fly att återvända hem. 
 
 

 Matson, Morgan: Fyra dagar, fyra nätter       Hce u 
Amys och Rogers roadtrip  varar bara 4 dagar,  men boken är full av låtlistor, kvitton, hotellräkningar, 
vykort och teckningar med mera, vilket bidrar till här och nu-känslan. Har man aldrig tidigare varit sugen 
på att åka bil tvärs över USA blir man det efter läst Fyra dagar, fyra nätter.  

 
 

 Meyer, Marissa: Cinder                     Hce u Fantasy 
Modern variant av den klassiska sagan om Askungen med drag av fantasy och science fiction. 
 

Moberg, Vilhelm: Utvandrarna                            Hc Lättläst 
 

 Moyes, Jojo: Arvet efter dig   Hce 
Moyes är tillbaka med uppföljaren till Livet efter dig. Läsaren får följa Lou i hennes kamp att återfå 
kontrollen över sitt liv efter Wills död.  
 
 

 Nesbö, Jon: Blod på snö    Hce Deckare 
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 Olausson, Sara: Det kunde varit jag                   Hci 
I tecknad serieform skildrar författarinnan sitt möte med en kvinna från Rumänien som tigger på gatorna 
här i Sverige. Hon berättar om Felicia och hennes bakgrund och varför man utsätter sig för att tigga på 
gatan.  
 
 

Olin, Kim: Gamla synder              Hc u 
Fristående sjunde delen i den lättlästa serien om Pulverland. 

 
Ollars, Janne: Pris på mitt huvud            Hc u 
 
 

 Pettersen, Siri: Odinsbarn                        Hce u Fantasy 
Tänk dig att du saknar något som alla andra har. Något som visar att du hör hemma i den här världen. 
Något som är så viktigt, att utan det är du ingenting. Hirka är femton vintrar gammal när hon får veta 
att hon är ett Odinsbarn -  ett svanslöst odjur från en annan värld som sprider röta omkring sig. 

Första delen i serien Korpringarna en.  
 

Poznanski, Ursula: Sveket             Hce u 
 

 Rai, Bali: Rysningar           Hce u 
När Sam möter den rödhåriga Cassie i en snöstorm förändras hans liv för alltid. Cassie är vacker och 
modig och Sam kan inte fatta vilken tur han har som fått lära känna henne. Men Cassie har många 
hemligheter och snart fångas Sam in i en helt annan sorts storm, en så märklig att han riskerar att råka 
mycket illa ut ... 
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 Razani, Rakhsha: Var ska jag lägga mitt huvud?         Hci 
En självbiografisk berättelse  i serieform om att leva och växa upp i ett Iran fyllt av oroligheter och 
tumult men även kärlek och värme. Familjen får uppleva krig, korruption och flykt. 

 
Roth, Veronica: Four       Hce u 
Novellsamling där läsaren får följa ”Divergent”- karaktären Four. 

 

 Rowell, Rainbow: Fangirl    Hce u 
Tvillingarna Wren och Cath ska börja på college. Wren vill ut och festa. Cath är mer osäker inför allt det 
nya. Hon ägnar mycket tid att skriva fanfiction om karaktären Simon Snow. Hennes ambition är att hinna 
bli klar med sin bok till den stora fanfiction-finalen. Men så träffar hon Levi som inte lämnar henne ifred. 

 
Rothenberg, Jess: Vår katastrofala historia   Hce u 

 

 Tillberg, Jesper: Hög press   Hc u 

 

 Sáenz, benjamin Alire: Livets outgrundliga mysterier Hce u 
Aristotle Mendoza är arg på världen, livet, allt och alla - inklusive sig själv. En het sommardag träffar han 
Dante vid den lokala poolen. Dante som läser dikter, målar, gråter, har intellektuella föräldrar och älskar 
att gå barfota. Deras vänskap är osannolik men omedelbar. Tillsammans utforskar de livets outgrundliga 
mysterier - hur man ska lära sig att acceptera sin familj som den är, vad det innebär att växa upp, varför 
man känner som man gör och, framför allt, hur man ska veta vem man egentligen älskar. 
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 Schiefauer: När hundarna kommer   Hc u 
Vinnare av Augustpriset 2015 i barn- och ungdomskategorin. 
När Ester och Isak en vårkylig kväll möts på en av festerna vid sjön förändrar de varandra. Deras 
förälskelse väcker dem till liv. Isak har en lillebror som heter Anton. 
Berättelsen om Esters och Isaks stora kärlek, men också berättelsen om när Anton tog en annan 
människas liv. 
 

Shriver, Lionel: Store bror     Hce 
När Pandora plockar upp sin äldre bror Edison på flyplatsen, känner hon inte igen honom. Under de år 
som gått sedan sist, har den en gång smala, hippa New York-jazzpianisten gått upp tiotals kilo. Vad var 
det som hände? 
Träffsäkert och med rasande energi skriver Lionel Shriver om fetma, en samhällsfråga som för många 
också är plågsamt personlig.   
 
 

 Valentine, Jenny: Tio stationer   Hce u 

 

 Wennstam, Katarina: Skymningsflickan   Hc Deckare 
Vad har hänt med flickan som kommissarie Charlotta Lugn träffar på i skymningen? Hon som skriker 
nätterna igenom, hon som skär sig och inte verkar vilja leva.  
Samtidigt är det någon som riktar hot mot en gymnasieskola. Allvarliga, dödliga hot. Mardrömmen om 
en massaker i en svensk skola skulle kunna bli verklighet. 
Kort därefter hittas en elev mördad på skolans toalett. Jakten på gärningsmannen leder polisen åt flera 
håll …  
 
 

 Yancey, Rick: Monstrumologen   Hce 
Detta är hemligheterna som jag har bevarat …  
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Så börjar Will Henrys berättelse. Will är en föräldralös pojke som är assistent åt en doktor av ett högst 
ovanligt slag: en som studerar monster, och jagar dem. Under den tid Will har bott tillsammans med 
doktorn i 1800-talets New England har han vant sig vid nattliga besök och mystiska expeditioner. 
Viktoriansk skräck och del 1 i en ny serie. 
 

 

 Yancey, Rick: Det oändliga havet   Hce u 
Fortsättning på Den femte vågen. 

 
 

 

 

Skönlitteratur på originalspråk 

 
Green, John: Looking for Alaska      He u 

 

Ockler, Sarah Fixing Delilah      He u 


