
                                                                                                                                                          171218 
 
                                                                                                                                                          Biblioteket 
 
 

Ett urval nya böcker – Facklitteratur 

 
Allmänt och blandat 
 

 Ordet är fritt men behöver du säga allt du tänker?                                          Bv 
 

  Vulovic, Jimmy: Propaganda                                            Bs 
 

   

Filosofi och psykologi 
 

 Frans, Emma: Larmrapporten                  Dd 
Forskaren och vetenskapsskribenten Emma Frans vill hjälpa alla som inte riktigt vet vad de ska tro när 
de tar del av nyhetsflödet eller påståenden från bekanta. Boken vill lära oss hur fakta och påstådda fakta 
ska tolkas och bedömas. Den riktar sig lika mycket till ungdomar som till vuxna. Emma Frans är doktor i 
medicinsk epidemiologi och forskare vid Karolinska institutet och University of Oxford. 
 

Fullan, Michael: Frihet att förändra                                                                   Dok Skolledning 
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   Gospic, Katarina: I huvudet på en banbrytare                                          Doe            
Hjärnforskaren Katarina Gospic presenterar tillsammans med en journalist några kända svenska 
nytänkare och spårar fem faktorer som påverkat deras framgångar – miljö, idé, repetition, tålamod och 
mod. motivation.  
 

 Gutestam, Malin: Hjärnskap – för tonårshjärnor                                           Dofa 
 

 Isberg, Karin: 15 sätt att bli fri från stress               Dokb 
 

 Lindgren, Therése: Vem bryr sig?                                            Dg 
Therése Lindgren berättar hur det gick till när hon blev medveten om djurens situation och stegvis blev 
vegetarian och vegan. Det är en personlig berättelse om ett uppvaknande och även en introduktion till 
ett djurvänligare liv.  
 

Rose, Joanna: Duktighetsfällan                                        Dokb 
 

 Sterling, Christopher: Psykologi i kvadrat                   Do 
100 viktiga begrepp presenteras i tio kapitel som kortfattat beskriver centrala teman. 
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Pedagogik 
 

 Goldberg, Gravity: Att utveckla självständiga läsare                                        Eab 

 
Heja : Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska                                         Eab 
 
Litteratur och läsning – litteraturdidaktikens nya möjligheter                   Eab 
 
Lärande, skola bildning                   Em-c 
 
Persson, Sara: Nyanländas lärande                                                                                         Eab 
 
     

Språkvetenskap 
 
Språkrådet: Svenska skrivregler                                                                                                         Fc 
 
 

Konst, musik, teater, film och fotokonst 
 

 Ismail, Soran: Absolut svensk                                                                    Ikz Ismail 
 

 Kühlhorn, Lotta: Kulör                                              Ia 
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 Maggio, Veronica: Allt är för bra nu                                                       Ijz Maggio 
 

 Modiri, Navid: Hej syster        Ijz Modiri 

 
 
 
Litteraturvetenskap 
 
Körling, Anne-Marie: Ovan trädtopparna                                                                                         G 
 

 Svedjedal, Johan: Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv      Gcz Boye 
 
 

 
Historia 
 
Harari, Yuval Noha: Homo deus : en kort historik över morgondagen                                     K 
 
Karlsson, Ingmar: Inga vänner utom bergen                   Koa 
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Biografi med genealogi 
 

 Fried, Hedi: Frågor jag har fått om förintelsen                                  Lz Fried 
 

 Frisk, Viktor: Min superkraft             Lz Frisk 
 

 Lundell, Joakim: Monster       Lz Lundell 
 

 Mohseni, David: Ligger Sverige i Iran                                     Lz Mohseni Lättläst 
 

 Rosling, Hans: hur jag lärde mig förstå världen                              Lz Rosling 
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Samhälls- och rättsvetenskap 
 

 Adali, Anders: Svenska rånare                                       Oep 
 
Alla bär på en historia                                                                                                       Ohd Lättläst 
Lättläst antologi där tjugo nya svenskar har skrivit ner sina egna berättelser, första intryck av Sverige 
och sina drömmar. 
 

 

 Brev till min dotter                                                                                              Ohja 
Kända mödrar skriver personliga brev till sina döttrar. Hur berätta för döttrarna om misstag som gjorts? 
Men också berätta om höjdpunkter i livet samt annan klokskap. Mödrar som vill överföra sina 
erfarenheter till döttrarna. 

 
Adichie, Chimamanda Ngozi: Brev till en nybliven förälder – ett feministiskt …                 Ohja 
 
Fekjaer, Silje Bringsrud: Att tolka och förstå statistik                                                                   Oi 
 
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys                      O 
 
Lindberg, Carolina: Ung och vuxen med asperger                                                                     Ohfh 
 
Petersens; Axel af: Vardagsjuridik för unga                                                                                  Oe 
Lättläst om vardagens viktiga frågor såväl i skolan som privatlivet t ex avtal, arbete, konsumentfrågor. 

 

 Rojas, Carlos: Byta land                   Ohd 
En bok om migration från LL-förlaget. 
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 Saker jag hade velat veta när jag var 15                                                         Ohja 
Samhällets krav på unga tjejer är många. Osunda ideal och prestationskrav orsakar stress. Antologin vill 

skapa en motvikt till detta och tar bl a upp självbild, kroppen, mat, könsroller, objektifiering, drömmar. 
 
 

Teknik, industri och kommunikationer 
 
Oändlig energi (Vetenskapens nya värld 3)                                                                         P.08 
 
 

Ekonomi och näringsväsen 
 

 Bakkman, Linda: Maten bakom resultaten                                                    Qcab 
Författaren är näringsfysiolog och kostrådgivare åt Sveriges olympiska kommitté. Här finns både 
faktaavsnitt som bygger på forskning och en receptdel för aktiva idrottare. 
 
 

 Fares, Roy: Cake hero                                                               Qcae 
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Idrott, lek och spel 
 

 Hadley-Kamptz, Isobel: Om sport och våld                                                        Rb 
Hur ser kopplingen mellan idrott, våld och maskulinitet ut genom historien. Författaren diskuterar 
faktorer som kön, klass, geografi, kultur och politik. Läktarkultur, huliganer och gruppmentalitet är 
ämnen som tas upp. 
 

 Sumpter, David: Mer än en sport – fotbollens matematik                         Rbba 
Matematikprofessorn Sumpter visar läsaren att fotbollen är full av siffror, mönster och former.  
Från sannolikhetsteori till fysiken bakom Zlatans cykelspark och Barcelonas geometriska mittfält. 

 

 
Matematik 
 
Freiberger, Marianne: Matematik i kvadrat                            Ta 

 
 
Naturvetenskap 
 

 Jakten på liv i rymden (Vetenskapens nya värld 1)                                            Ua                                                            
 

 Southorn, Graham: Fysik i kvadrat                   Ucc 
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Medicin 
 

 Adler, Yael: Huden – allt om vårt största organ                                            Vem 
 

 Andersson, Hulda: Endometrios                                                                         Vga 
Förutom personliga berättelser om menssmärtor så innehåller boken medicinska förklaringar, sociala och 

psykologiska apekter samt råd om kost och träning. 
 
Bengtsson, Torsten: Kropp och hälsa         V Lättläst 
 

Den gåtfulla hjärnan     (Vetenskapens nya värld 2)                                      Vef                                      
 

 Läkarnas nyaste vapen (Vetenskapens nya värld 4)                                            V 
 
Peterson, Lars: Skador inom idrotten                                                                                              Vu 
 
Wänblad, Mats: Så funkar det! – kroppen inifrån och ut                                                           V u 
 

 Västerbro, Nina: Pest och kolera – historiens värsta farsoter                Veba u 
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Skönlitteratur 
 

 Adler-Olsen, Jussi: Selfies                           Hce Deckare 
 

 Andrews, Jesse: Jag och Earl och tjejen som dör              Hce u 
Greg har bara en kompis, Earl, och tillsammans ägnar de sig åt dataspel och att spela in filmer. Rachel 
har leukumi och Gregs mamma har fått för sig att Greg ska försöka bli hennes kompis. Greg tycker att 
det känns otroligt besvärligt, men blir ändå hennes kompis.  

 
 

 Aveyard, Victoria: Röd drottning              Hce u 
I sjuttonåriga Mares värld är samhället uppdelat efter blod. De Silverblodiga, med enastående förmågor, 
regerar över de Röda. Mare är en av de Röda. Så visar det sig att hon har en övernaturlig förmåga, trots 

sitt röda blod. Det hotar att underminera hela grunden för de Silverblodigas makt… 
 

 Benzine, Rachid: Varför såg jag ingenting komma, Nour?                     Hce 
Författaren till denna roman, skriven i brevform är islamolog och forskare. En far brevväxlar med dottern 
som har gift sig med en IS-krigare och rest iväg för att kämpa för Islamiska staten. 
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  Berggren, Mats: Din syster måste dö                                                        Hc u 

Fortsättning på Onsdag kväll strax före sju. Khabat måste hålla ett vakande öga på sin lillasyster som 
precis börjat gymnasiet. Pappan kräver att familjens heder måste bevaras. 
 

 Bergmark Elfgren, Sara: Vei                 Hci 
Tecknad serie om vikingar. 
 

 Bredow, Katarina von: Kär eller magsjuk                                           Hcg Lättläst 
 
Briggs, Raymond: Snögubben                    Hci 
 

 Byekwaso, Monica: Brorsor med brudar      Hc lättläst 
 
Bäckman, Lilian: Tre feministiska sagor                  Hc u 
 
Börjlund, Cilla: Sov du lilla videung                             Hc Deckare 
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 Carmona, Leo: Spelet är spelet                     Hc 
En berättelse löst baserad på Kartellengrundaren Leo Carmonas liv. När Carlos lämnar Täbyanstalten har han bestämt sig - han 
ska göra karriär som tung rånare. Han ska spela spelet skickligare än alla andra … 
 

 de la Motte, Anders: Slutet på sommaren                                          Hc Deckare 
 
Drewsen, Annelie: Lever du?                                                                                               Hc Lättläst 
    

 Ferrante, Elena: Det förlorade barnet                                                              Hce 

Sista delen i Neapelkvartetten. 

 

 Fitzpatrick, Becca: Ljug för mig                                     Hce u 
Stella har blivit vittne till ett mord och har tvingats iväg från sitt hem och sin pojkvän Reed. Hon befinner 

sig nu i ett vittnesskyddsprogram i Nebraska och kan inte dölja sin ilska över att behöva genomlida en 

hel sommar bland bönder och cowboys. Stella är iskall mot allt och alla. Men så träffar hon den charmige 

och snygge Chet och blir mot sin vilja förälskad. 

 

Fexeus, Henrik: De förlorade                                                                                                        Hc u 
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Folkesson, Tove: Sund                                                                                               Hc 
Fortsättning på Kalmars jägarinnor. Eva Zackrisson studerar nu på Arkitekturskolan i Stockholm. Här 

är livet precis tvärtom mot vad hon är van vid. Alla sköter sitt och stressar hem efter skolan. 
Hemligheter hålls inombords och utåt visas en välpolerad fasad. 
 

Gaiman, Neil: Nordiska myter – från Yggdrasil till Ragnarök                                                   Hce  
 

Gappah, Petina: Memorys bok                                                                                                       Hce 

 

 Griffiths, Andy: Vår trädkoja med 13 våningar                                               Hcg 

 

 Guillou, Jan: 1968                  Hc 

 

 Hamid, Mohsin: Exit west                                                                                   Hce 
Nadia och Saeed träffas i ett land som är på gränsen till inbördeskrig. De inleder en kärleksaffär. När 

oroligheterna till slut exploderar börjar de höra rykten om dörrar som leder bort från våld och krig. Men 

det är farligt och har ett pris. När våldet eskalerar bestämmer sig Nadia och Saeed. De hittar en dörr och 

lämnar sina gamla liv bakom sig. I en främmande och osäker framtid försöker de hålla fast vid varandra 

och sitt förflutna. 
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 Hooper, Mary: Ring av rosor                                                                                  Hc u 
Lättläst historisk roman från London på slutet av 1600-talet. En ung barnflicka från landet får uppleva 
storstaden, men skrämmande rykten om pesten gör att det snart blir farligt att stanna kvar. 
 

Halling, Thomas: Disco                                                    Hcg Lättläst 
 

 Hawkins, Paula: I djupt vatten                                        Hce 
En ensamstående mamma hittas död på bottnen av floden som rinner genom en stad. Några veckor tidigare har en tonårsflicka 
gått samma öde till mötes. De är inte de första kvinnorna som förlorats i det mörka vattnet. Kvar finns en ensam femtonårig 
flicka, föräldralös och utan sin vän. Hon tas omhand av sin moster, en skrämmande främling som tvingats tillbaka till den plats 
hon lämnat, en plats hon lovat sig själv att aldrig återvända till … 
 

 Herngren, Moa: Ni kommer sakna mig!                Hc u 
 

 King, Stephen: Det                                                                               Hce Spänning 
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 Lagercrantz, David: Mannen som sökte sin skugga                        Hc Spänning 
 
Lange, Katarina: Bellman på en timme                                                                                           Hci 
 

 Lange, Katarina: Selma Lagerlöf på en timme                                                  Hci 
I form av serier presenteras Selmas liv och verk. 
 

Lawrence, David Herbert: Sol                                                                                                          Hce 
 
Leth, Hanne: Lejonet och musen och andra fabler                           Hcg Lättläst 
 
Lundberg, Kerstin Hahn: Stopp stanna!    Hc u Lättläst 
 
Lövestam, Sara: I skuggorna                                                                                                Hc Lättläst 
3:e delen i serien om den papperslöse privatspanaren Kouplan 

 
McGovern, Cammie: Tala är guld                                                                                                 Hce u 
 

 Nesbö, Jo: Törst    Hce Deckare 
 
Nilsson, Johanna: Närmare Zlatan      Hc u Lättläst 
4:e delen om Johan som vill bi fotbollsproffs. 

 
Nordin, Sofia: Svag is                                                                                                         Hc u Lättläst 
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 Palmqvist, Martin: Sista matchen?      Hc Lättläst 
 

 Palmqvist, Martin: Döden från skyn                                                   Hc Lättläst 
  

 Perkins, Stephanie: Anna och den franska kyssen                                  Hce u 
 

 Porter, Max: Sorgen bär fjäderdräkt                   Hce 
En man har förlorat sin hustru och två små pojkar sin mamma. En annorlunda bok om sorgearbete. 
 

 Roth, Veronica: Dödens märken                                                                     Hce u 
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Shelley, Mary: Frankenstein                                                    Hcg lättläst 
 

 Sendker, Jan-philipp: Viskande skuggor                                        Hce 
 
Slaughter, Karin:  De fångade                                                                                          Hce Deckare 
 

 Snoekstra, Anna                                                                               Hce spänning 
Psykologisk thriller om en flicka som har rymt från sitt familjehem och tar sig en annan identitet. Tanken 

är att det ska bli början till ett nytt liv, men istället blir det till en mardröm för henne. 
 

 Smith, Ali: Swing time                                                                                        Hce 
Två flickor drömmer om att bli dansare. Men bara en, Tracey, har talang. Den andra har idéer. Tracey 
blir dansare men får kämpa med vuxenlivet medan hennes vän lämnar uppväxtorten och reser världen 
runt som assistent till en berömd sångare, Aimee. När Aimee engagerar sig i välgörenhet förflyttas 
berättelsen från London till Västafrika och flickornas vägar korsas på nytt. 

 

Statovci, Pajtim: Min katt Jugoslavien                   Hce 
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 Ståhl, isabelle. Just nu är jag här                    Hc 
Elise läser på universitetet och dejtar på Tinder. När Elise träffar Victor verkar hon bli lycklig, men 

lyckan går snart över i en känsla av tomhet … 
 
Stevenson, R. L.: Dr Jekyll och Hyde                                                   Hcg Lättläst 
 

 Susso, Eva: Alla frågar sig varför                   Hcf 
Bilderbok med existentiella frågor och funderingar. De stora filosoferna genom historien försöker ge sina 
svar. 
 

 Sutherland, Krystal: Våra kemiska hjärtan          Hce u 
Den stora kärleken drabbar Henry, men  Grace har ett svårt förflutet så kärlekshistrorien blir verkligen 
komplicerad för dem båda … 

 
Swift, Graham: Mödrarnas söndag                 Hce 
 
Söderberg, Hjalmar: Blom                                                                   Hc 
 
Thúy, Kim: Hitomi                   Hce 
 
Tolander, Hanna: Kärlek stavas köttbulle      Hc Lättläst 
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 Wennstam, Katarina: Flickan på hotellet              Hc u 
En sjuttonårig flicka har hittats död på ett hotell i Vasastan i Stockholm. Någon har strypt henne. När 
Alexandra Skarp, sexton år, får höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, 

Charlie och Bianca, börja nysta i fallet. 
 

Wennstam, Katarina: Gänget                                                  Hc Spänning 
Femte boken med försvarsadvokat Shirin. En kväll för tjugo år sedan, när de nu vuxna männen var 
unga, hände något på Fåfängan. Nu har de fruar, karriärer, barn. Men de träffas fortfarande och håller 
ihop, killarna som en gång utgjorde Gänget. Så försvinner en av dem, och advokat Shirin blir plötsligt 

indragen i en historia där det förflutna gör sig påmint med brutal kraft. 

 

 Yoon, Nicola: Idag är allt                                      Hce u 
Natasha och Daniel är två tonåringar med helt skilda problem som av en slump möts på en gata i New 
York. Det är Natashas sista dag i New York där hon har bott i tio år. Hennes familj, som levt som 
papperslösa invandrare, ska deporteras till Jamaica. Den drömske Daniels föräldrar ställer höga krav på 
sonen och vill att han ska komma in på ett framstående universitet. När de möts blir Daniel omedelbart  
förälskad. Natasha och Daniel berättar växelvis. 
 

 Yoon, Nicola: Ingenting och allting                                                                  Hce u 
Maddy lider av en extremt ovanlig sjukdom som i princip innebär att hon är allergisk mot världen. På 
sjutton år har hon aldrig varit utanför huset. Så en dag flyttar den jämnårige Olly in i huset bredvid. När 
de börjar chatta och lär känna varandra inser Maddy att hon måste få träffa honom, vilka riskerna än är. 
För vad är egentligen livet värt om man aldrig får veta hur det är att älska någon på riktigt? 
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 Wiström, Flora: Stanna                                                                                    Hc u 

I bloggaren Flora Wiströms romandebut är kärleken allomfattande, på gott och ont. Ester bor i 

Stockholm och arbetar på ett antikvariat. Hon tycker att hon har fastnat och inte kommer vidare. Men 

en dag träffar hon Eli.  

 
 
 
 

Skönlitteratur på originalspråk   
  
Barry, Sebastian: Days without end                                                                                               He 
 
Chevlier, Tracy: New boy                    He 

 
Fridlund, Emily: History of wolves                          He 
 
Hamid, Mohsin: Exit west                                                                                                                He 
 
Shamsie, Kamila: Home fire                                          He  
 
Smith, Ali: Autumn                                                                                                                He 


