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En handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda 
som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om 
problemformulering, litteratursökning, själva skrivprocessen.  
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Boken handlar om Marie Hav Lundkvists resa från aktiv gående företagskvinna till rullande gravt 
funktionsnedsatt, där hon möter ett samhälle och en vård som inte någon av oss "friska" kan föreställa 
oss. Marie har successivt förlorat sin muskelkraft i ben, armar, händer och delvis i rygg och nacke. Trots 
detta försöker hon att hitta positiva lösningar och betrakta tillvaron med en stor portion humor. 
 

 

Lättläst biografi om Nelson Mandela. 
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Om Malala på lättläst engelska. 
 
                          

 

       

En bok där romer, zigenare och resande berättar om sina liv. 

 

En antologi om etik och rasism. 
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Man föds inte till man. Man gör sig till det. Med inlevelse och humor analyserar Marcus Priftis 
manlighetens myter, mekanismer och motsättningar.  

 

Sveriges främsta unga entreprenörer delar med sig av sin historia, sina med- och motgångar och sina 
framgångsrecept! Boken ger en samlad bild av det driftiga, unga Sverige idag.  

Oavsett om de drivs av tanken på att bygga landets främsta tillväxtbolag eller att förändra världen har 
en sak gemensamt - de är nyskapande och orädda, och de är våra framtida företagsledare, makthavare 
och beslutsfattare. 
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En peppande och coachande bok som på konkreta och praktiska sätt hjälper dig att få pengarna att räcka 
till och att skapa en problemfri och sund ekonomi. Med träffsäkra exempel visar Lyxfällan-experterna på 
de vanligaste problemen och fällorna och hur du på effektivaste sätt undviker dem. 
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Boken beskriver hur kroppens celler kommunicerar med varandra genom att regelbundet 
reglera hormonnivåerna, som i tät förbindelse med hjärnans signalsubstanser samverkar i en lång rad 
kedjereaktioner. Vi kan påverka hur vi mår genom enkla medel som inkluderar kost, träning, tillskott och 
även beteendeförändringar.   

 

”Ta del av mitt halvkassa liv och gör sedan tvärtom." Så säger Emanuel Kent Sjögren. Andlig vägledare i 

den här boken. I boken trasslar han sig genom hösten på högstadiet. Hans filosofi är: sänk 
förväntningarna. Punkt. Är dina förhoppningar och förväntningar noll så kan du inte bli besviken. 
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Låt vargarna komma är en gripande roman om att både finna och förlora kärleken. Den handlar om vad 
det egentligen innebär att vara en vän, om hur avundsjuka och skam kan förgifta och förstöra relationer 
och ibland få fruktansvärda följder. En prisbelönad och hyllad debutroman. 

Det finns historier som berättas om och om igen trots att alla redan har hört dem. Alla i stan kunde den 

här historien. Även Joel: en smart, grubblande kille som växer upp mittemot huset där allting hände. Det 
kallas Ödehuset eftersom ingen har bott där sedan det hemska för tjugo år sen.  
En krypande känsla av skräck och olust kommer smygande … 

  

En psykologisk relationsroman om livslögner och hur långt en kvinna är beredd att gå för att behålla det 
hon anser vara hennes ... Jodi och Todd har levt tillsammans i över tjugo år och har fortfarande känslor 
för varandra, men den flammande passionen har sedan länge försvunnit … 
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Fortsättning på Täcknamn Mattias. Lättläst och spännande om en kriminell värld med egna regler som de 
flesta av oss aldrig får insyn i. När ensamheten och ångesten blir för stor blir Rasmus oförsiktig och 
gänget spårar honom igen … 
 
 

En ny film kommer till polisen. Ingen förstår vad som händer och Joona Linna är försvunnen sedan mer 
än ett år. Nästan alla tror att han är död. Nästan alla … 

 

 

10-årige Auggie vet att folk stirrar på honom. Trots att han gömmer sig bakom sin långa lugg och envist 
ser ned i marken känner han deras blickar och hör deras fniss och viskningar.  
Ingen trodde att han skulle överleva sin födsel. Det gjorde han men hans ansikte blev helt deformerat 
och han har genomgått oräkneliga operationer. Det enda han önskar är att få vara som alla andra barn, 
men det är inte så lätt, när man inte ser ut som någon annan. Fint skildrat om modet att vara sig själv 
och om vänskapens betydelse i våra liv. 
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”Falafelkungen” lämnar en stor tomhet efter sig i kvarteret, men framför allt i familjen. Romanen ger 
inblick i det israeliska samhället - här israelisk arbetarklass som har rötterna i Nordafrika och som talar 
både arabiska och hebreiska. 

Ramona är sexton år och har precis fått komma hem igen, efter flera år på olika vårdavdelningar och 
ungdomshem. År av låsta dörrar, undansmugglade glasskärvor och akutbesök.  
Nu ska hon vara vanlig tonåring igen, men hur gör man …   och hur ska hon våga närma sig Mark? 
 

 

Vaclav och Lena träffas som sjuåringar i en ”Engelska för invandrare-klass” i Brooklyn, två ryska 
immigrantbarn som omgående bestämmer sig för varandra. Vaclav är lillgammal och verbal medan Lena, 
som lever i misär, söker hans trygghet.   
En dag försvinner Lena ur Vaclavs liv, men han kan inte glömma henne … och deras vägar korsas åter 
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senare. 
 

Författarens farfar berättade inte mycket om sin uppväxt som jude i tjugo- och trettiotalets Tyskland. 
Men en historia fanns - den om skatten som grävdes ned … 
Författaren sägs vara som en korsning mellan Woody Allen och Göran Rosenberg …. 
 

Skuggorna är en fristående fortsättning på Svikaren och Stenhjärtat, en romansvit om brott som begås 
mitt ibland oss, av oss själva, och där brottslingarna skyddas av allas våra fördomar och förutfattade 
meningar. 
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Falling in love should never be this dangerous...

 


