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Ett urval nya böcker – Facklitteratur 

 
Allmänt och blandat 
 
Aktuellt 2015        Bd Ref 
 
Sackemark, Alexandra: Näthat – rättigheter & möjligheter…                                      Bv 
 
 
 

Religion 
 

 Hirsi Ali, Ayaan: Reformera islam                                                                 Cmd 

 
 

Filosofi och psykologi 
 
Engquist, Anders: Samtalsmetodik       Doka 
 

 Hejlskov Elvén, Bo: Barn som bråkar                                                    Dofa 
 

 Hellberg, Anna: Psykologi i förskolans vardag                  Dofa Inst BF ; Ps 
 
 

Pedagogik 
 
Kornhall, Per: Alla i mål           Em-c 
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 Mitchell, David: Inkludering i skolan        Eu 
 

 Rahim, Andreas: Högskoleprovsboken  Ep Info-disk 
 

 Rahim, Andreas: Högskoleprovsboken – den mest kompletta …    Ep Info-disk 
 
 
 
 

Språkvetenskap 
 
Macmillan phrasal verbs plus                           Fe(x) Inst En 
 
Olausson, Peter: Nya ord med historia    Fc(x) 
 
 
 

Litteraturvetenskap 
 
Brott, kärlek, främmande världar                                                         G 
En antologi med litteraturvetenskapliga texter om populärlitteraturen. Historiska och samtida perspektiv 
på populära genrer. 
 
Från Alfons till Dostojevskij 2 – röster om Barnkonventionen                                G.092 
Hur man kan arbeta med FN:s barnkonvention och litteratur som anknyter till barns rättigheter. 
 

 

Konst, musik, teater, film och fotokonst 
 
Veerabuthroo Nordberg, Kim: Ibland vill man bara försvinna  Ijz Doggelito 
Biografi om Dogge Doggelito, men också om svensk rap/hip-hop och fenomenet rinkebysvenska. 
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Historia 
 
Aleksijevitj, Svetlana: kriget har inget kvinnligt ansikte                            Kma 
 
Arutunyan, Anna: Tsar Putin                           Kma 
 

 Cockburn, Patrick: Jihadisternas återkomst    Koa 
 

 Norell, Magnus: Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser   Koa 
 

 Schimanski, Folke: De bortglömda   K.54 
Om andra världskriget från lite annorlunda perspektiv. Boken ger en bild av hur folken i kolonierna – 
Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika drabbades som soldater och civila. 
 

 Yazbik, Samar: Resa in i tomheten    Koa 
Den syriska författarinnan återvänder från exilen i Paris  till inbördeskrigets Syrien. I litterär stil skriver 

hon ett krigsreportage. Längst bak i boken finns en kortfattad ordlista med orter, islamska begrepp och 
organisationer. 
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Biografier 
 

 Axelsson Kihlbom, Lina: Kommer du att tycka om mig …  Lz Axelsson Kihlbom 

En självbiografisk berättelse om fyra identiteter - La, Lina, Marjatta och Jag - en ärlig och gripande 
historia om uppvaknande, identitet och förändring. Lina Axelsson Kihlblom är grundskolechef, har varit 
gäst hos Skavlan. Hon är även en mycket uppskattad föreläsare och flitig debattör. 

 

 Jisei, Lisa: Jag är sjuk                                              Lz Jisei 
Går det att förstå varför någon blir sjuk av att leva hälsosamt? Vad gör man när ens nära vän håller på 

att träna ihjäl sig? Och hur håller man sig frisk i ett samhälle som är så hälsofixerat?  
En analyserande självbiografi om beroende, medberoende och manipulation. 

 
 

Etnologi 
 

 Antiziganismen i Sverige                                                                        Mat 
Om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag. Går också att ladda ned som pdf. 
 
 

 
 

Geografi 
 

 Från skuggsidan – folk och förbrytelser ur Stockholms historia  Ncaa 
En antologi om olika typer av brottslighet från 1600-talet och fram tills nutiden. Samtidigt skildras 
Stockholms dolda historia utifrån de enskilda livsödena. Författaren diskuterar också vad som räknas 
som brott i det offentliga rummet. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTvuz29L_LAhWkHJoKHW1sBLYQjRwIBw&url=http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nationella-minoriteter/romer&psig=AFQjCNHS_wzLcslCb-pu5g7sVBI1GOn6ew&ust=1458035835678532
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 Smith, Daniel: 100 platser du aldrig kommer att besöka                N 
Världen är full av hemliga platser som vi antingen inte känner till eller inte får chansen att besöka hur 

gärna vi än skulle vilja det. Den här boken ger en unik inblick i några av de mest hemliga, otillgängliga 
och gåtfulla platser som finns på vår planet. Bl a Fort Knox, Tora Bora-grottorna.  
 

 Stanton, Brandon: Humans of New York  Nqa 
 

 
Samhälls- och rättsvenskap 
 
Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder                                                          O 

Burstedt-Wallin, Elisabeth: Olika boenden                                                  Ohc u Sär 

Leijonhufvud, Madeleine: Svensk sexualbrottslag   Oe 

Lundblad, kerstin: Jobb från A till Ö                           Oha(x) u Sär 

 

Teknik, industri och kommunikationer   

 Landgren, Johan: Olja för blåbär - energi, makt och hållbarhet     P.08 

 

 

 

http://nvs.axiell.com/hbgfreelibelev/opac/search_result.aspx?TextFritext=%22Burstedt-Wallin%2c+Elisabeth%2c+1952-%22/ff
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Ekonomi och näringsväsen 

 Luyendijk, Joris: Simma med hajar   Qae 
Journalisten Joris Luyendijk ägnade två år åt att försöka förstå Londons mytomspunna bankvärld. Till en 

början visste han lika lite som de flesta av oss. Men steg för steg tog han sig djupare in i 

finanskvarterens slutna universum. Trots alla larmsignaler och kriser inser man att bankerna idag har en 

enorm makt att forma våra liv och världsekonomin.  
 

Naturvetenskap 

 Ellervik, Ulf: Ond kemi                             Uce 
Här hittar vi droger, gifter, sprängämnen och ond bråd död. En diskussion om vardagens kemi, ofta med 

ett kulturhistoriskt perspektiv.  

 

Holmlund, Susanne: De svenska nobelpristagarna i fysik och kemi                           Uc 

 

Medicin 

Antibiotika : Boten och hoten        Vd 

Människans anatomi         Vb 
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Skönlitteratur 

 Albuhava, Susan: Det blå mellan himmel och hav      Hce  
En vacker och sorglig berättelse om palestinskt kvinnoliv, om uppbrott och förflyttningar, separationer 

och hjärtesorger, men också om överlevnad, familjesammanhållning trots enorma avstånd och om 

kärlek. 

 

 Barberry, Muriel: Alvernas liv   Hce 
När man lär känna Clara och Maria är de i tioårsåldern. Clara växer upp i en italiensk bergsby, Maria på 

landsbygden i Bourgogne, men deras verkliga ursprung är okänt. Båda två har speciella förmågor; Maria 

står i sällsam förbindelse med naturen och Clara visar sig vara ett musikaliskt underbarn. Det blir snart 

uppenbart att det finns ett mystiskt samband mellan de båda flickorna, och att de begåvats med sina 

övernaturliga förmågor av en anledning. Tillsammans måste Clara och Maria kämpa mot de mörka 

krafter som hotar människorna.  

 

 Barduga, Leigh: Stormens öga                         Hc u Fantasy 
Andra delen i Grisha-trilogin. Alina flyr från Ravka, jagad av det hon gjort och aldrig kan glömma. 

Tillsammans med Mal försöker hon börja ett nytt liv i ett land på andra sidan havet, men det ar svårt for 

henne att hålla sin kraft gömd och låtsas vara någon annan än Solkallaren. 

 

 

 Barlach, Peter: Det är jag som är Caroline   Hc u 

Under en vinter får läsaren följa Caroline på hennes ensamma, envisa flykt undan sin mamma.  

På bara några veckor har Caroline fixat boende, jobb och dunjacka. Överlevaren Caroline är bara 17 år 

men med charm och självförtroende knockar hon sin omgivning.  
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 Cassidy, Anne: Se dig inte om   Hce u 
Se dig inte om är den spännande, fristående fortsättningen på En andra chans. Alice har bytt namn till 

Kate Rickman, men hennes förflutna finns kvar. Det som hände den där vårdagen när hon fortfarande 

var Jennifer Jones - när hon följde med kompisarna ner till sjön - går inte att glömma. Och Kate måste 

försöka hantera det, på ett eller annat sätt … 

 

 Doerr, Anthony: Ljuset vi inte ser   Hce 
Den franska flickan Marie-Laure har nyligen blivit blind och kan bara tolka krigets fasor genom ljud, 

dofter och beröring. I Tyskland drömmer barnhemspojken Werner om att bli radiotekniker, men kan bara 

undslippa ett hårt liv i kolgruvan genom Hitlerjugend. När Marie-Laure flyr det ockuperade Paris och 

Werner skickas på ett hemligt uppdrag förenas deras öden i Saint-Malo en stad som kommer att 

totalförstöras av kriget.  

 

  Doughty, Louise: Kvinna inför rättta   Hce Thriller 
Boken har legat på bestsellerlistorna i England, blivit nominerad till en rad litterära priser och är nu 

översatt till mer än tjugo språk. 

Psykologisk spänning på högsta nivå där författaren ställer skarpa och intelligenta frågor kring moral och 

konventioner, lust och passion, trygghet och fasad, jämlikhet och karriär, självbedrägeri och 

överlevnadsinstinkt. Kan en enda impulsiv handling kan ödelägga allt … 

 

Ekensten, Ann-Charlotte: Egen nyckel                          Hc Lättläst 

 

Ekensten, Ann-Charlotte: Kär i kärleken                          Hc Lättläst 
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 Frey; James: Spelet        Hce u 
Kampen om mänsklighetens framtid tar vid där den slutade i första boken, Endgame: Kallelsen. En 
storfilm är planerad och till bokserien hör ett interaktivt spel, läs mer på www.endgame.nu. 
 

 Gaiman, Neil: Den sovande och sländan  Hce u 
Gaiman använder sig av de välkända sagorna om Snövit och Törnrosa och skapar en ny berättelse  som 
kompletteras med vackra illustrationer. 

 

 Galbraith, Robert: Gökens rop    Hce Deckare 
Rowlings deckardebut under pseudonym. När en både firad och skandalomsusad fotomodell faller mot sin 
död från en balkong i Mayfair, London tror man är det är självmord. Det är bara hennes adoptivbror som 
misstänker att ett brott har begåtts och han kontaktar därför en privatdetektiv.  

 

 Holst, Christoffer: Mitt hjärta går på          Hc  
En romantisk komedi om ensamhet, förhoppningar och den totala maktlösheten i att vara kär. En rolig 
men rörande historia, berättad från två unga killars perspektiv, om hur viktigt det ibland kan vara att 
våga lite mer i livet. Allt utspelar sig i Stockholmsmiljö. 
 

 Green, Sally: Half bad – det mörka ödet                    Hce u Fantasy 
Fortsättning på Ondskan son. Nathan har fått sina tre gåvor och hans kraft har vaknat. Kriget mellan vita  

och svarta häxor blir bara värre … 

 

http://www.endgame.nu/
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 Jacobsson Lund, Anna: Tredje principen                            Hc u 
Ava är rebell. Hon kan styra andra människors tankar, en användbar förmåga i en motståndsrörelse som 
rustar för krig. Levi slutade tro på kampen när den tog hans föräldrar. Nu försöker han bara överleva. 
Hålla sig undan och kontrollera vansinnet som känns som om det ska dränka honom. En natt blir Levis 
syster gripen. Ava får order att hjälpa honom och de ger sig av tillsammans. Hon säger att de måste lita 
på rebellerna. Men kan de verkligen det … 
 

 Kallentoft: Mons: Eldjägarna   Hc Deckare 
 

 Kepler, Lars: Playground                         Hc Deckare 

 

 Lundberg, Thom: För vad sorg och smärta                                                      Hc 
Debutantverk, en episk roman om resandefolket i Sverige. Insprängt finns mycket på resande folkets 

eget språk. Liten ordlista finns. 
 

 Lövestam, Sara: Som eld                                                                                    Hc u 
På en ö i Stockholms skärgård möts Anna och Lollo. Anna och hennes pappa bor i en enkel stuga. Lollos familj 
är nyinflyttade till ett stort rikemanshus. En kväll är Anna på väg att lägga ut nät. Då följer Lollo med henne i 
båten och det blir upptakten till ett sommaräventyr laddat av känslor, dofter och mjuk hud mitt i den magiska 
skärgårdsidyllen. Förälskelse med problem … 
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 Nesbö, Jo: Midnattssol    Hce Deckare 
 

 Nilsson, Johanna: Kanske som Zlatan   Hc u Lättläst 
Väldigt lättläst bok från Nypon förlag. Finns även inläst (fulltext) via Inläsningstjänst. 
 

 Pettersen, Siri: Röta                        Hce u Fantasy 
Fortsättning på Odinsbarn. 
 

 Riordan, Rick: Athenas tecken                       Hce u Fantasy 
Del 3 i serien Olympens hjältar. Sju halvgudar. Ett flygande skepp. Ett uppdrag på andra sidan 
jordklotet.  
 

Rodman, Sean: Bröder i brott     Hce u 

 

 Snyder, Carrie: Löparflickan   Hce 
1928, Olympiastadion i Amsterdam var det inte självklart med kvinnliga friidrottare. Den kanadensiska 

elitlöparen Aganetha "Aggie" Smart vinner guld på 800 meter. I boken möter man henne 

många år senare. En dag dyker ett ungt par upp som påstår sig vilja göra en dokumentär om Aggies 

idrottskarriär. 
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 Söderberg, Marta: Athena   Hc u 
En natt förs två ungdomar bort av maskerade män. De ska genomgå ett rekrytprogram hos den hemliga 

agentorganisationen Athena. Frågan är hur mycket de vill offra för att kanske få en ny chans … 

 

 Tillberg, Jesper: Dödens grupp   Hc u 
Uppföljaren till Hög press. 15-årige Toma har slutat i sitt fotbollslag. Han får istället mer och mer ansvar 

som tränare, under ledning av den italienska före detta stjärntränaren Marcello. Men det är inte lätt att 

träna äldre tjejer. Och det hela blir inte enklare av att Giulietta finns i laget ... 

 

 Truc, Oliver: Fyrtio dagar utan skugga                     Hce Deckare 

 

 Wahldén, Christina: Fripassageraren       Hc u 
Klassisk äventyrsroman där syskonen Nell och Nicks far dör hastigt. På en lapp fadern lämnar efter sig står 

att barnens mamma befinner sig i Afrika. Syskonen inser att de är i fara och ger sig av tillsammans med sin 

fars betjänt till Afrika med båt. Färden blir äventyrlig med möten med intressanta typer och exotiska miljöer …   

 

Wahldén, Christina: På flykt                         Hc u Lättläst 

 

 

 

Skönlitteratur på originalspråk 

 

Buchan, John: The thirty-nine steps         He u 
Klassikern är förkortad och återberättad på en mer lättläst engelska. 
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 Gloeckner, Phoebe: The diary of a teenage girl                                  He 

 

Grisham, John: Sycamore row                               He 

 

Hamid, Mohisin: The reluctant fundamentalist   He/LC 
Ljudbok på cd. 
 

 Ishiguro, Kazuo: The buried giant   He 

 

James, Marlon: A brief history of seven killings   He 

 

Paolini, Christopher: Inheritage    He u 

 

 Stedman, M. L.: The light between oceans                                            He 

 

Tyler, Ann: Spool of blue thread    He 

 

Yanigiahara, Hanya: A little life    He 

 

 

 

 

Toft Simonsen, Renée: Karlas kabale                           Hda u 

 
 

 

 

 


